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van de Regeling schoonmaakdiensten
particulieren bevat voorschriften voor
de bepaling van het subsidiebedrag
dat aan de werkgever wordt verleend.
De Minister van Sociale Zaken en
In onderdeel b was de norm over het
Werkgelegenheid
aantal arbeidsuren in relatie tot het
aantal uren, dat werkzaamheden voor
Besluit:
particulieren worden verricht op consumentencontracten, zoals bedoeld in
Artikel I
die regeling, niet geheel juist geformuArtikel 3 van de Regeling schoonmaak- leerd. Dat is in deze regeling gecorridiensten particulieren1 wordt als volgt geerd. Voorts is niet zonder meer duigewijzigd:
delijk hoe het subsidiebedrag bepaald
In het tweede lid, onderdeel b, wordt
moet worden, indien de werkgever in
’minimaal gelijk moet zijn aan’ vervan- de arbeidsovereenkomst niet een
gen door: niet meer bedraagt dan.
bepaalde arbeidsduur overeenkomt,
Na het tweede lid wordt een derde lid maar de werknemer flexibel laat wertoegevoegd, luidende:
ken. Omdat de grondslag voor de
3. Indien in de arbeidsovereenkomst
berekening van de subsidie het aantal
geen vast aantal arbeidsuren per week arbeidsuren is, waarop de werknemer
is overeengekomen, wordt bij de toegeacht wordt te hebben gewerkt,
passing van het tweede lid het subsiwordt in dat geval uitgegaan van het
diebedrag bepaald aan de hand van
aantal arbeidsuren, op grond waarvan
het aantal arbeidsuren waarover de
het loon is vastgesteld, dat aan de
werkgever loon heeft betaald.
werknemer is uitbetaald. Dit is geregeld in het nieuw toegevoegde derde
Artikel II
lid.
De modellen van de declaratie, de jaar- Bekendmaking bedragen De bedragen
opgave en de verklaring van de
in genoemd artikel 3 zijn op grond van
accountant, bedoeld in artikel 7 van de artikel 9 van de Regeling schoonmaakRegeling schoonmaakdiensten particu- diensten particulieren geïndexeerd.
lieren, en behorend bij die regeling,
Voor 1999 luiden de bedragen:
worden vervangen door de bij deze
– het bedrag van de prijs voor de
regeling behorende modellen.
schoonmaakdiensten die maximaal
bedongen kan worden: f 17,80 per uur;
Artikel III
– het bedrag van de maximale subsidie
Deze regeling treedt in werking met
per kalenderjaar: f 19.500.
ingang van de tweede dag na de dagDe ontwikkeling van het prijsindextekening van de Staatscourant waarin cijfer van de gezinsconsumptie geeft
zij wordt geplaatst.
aanleiding tot verhoging van het eerste bedrag; uitgegaan is van een stijDeze regeling zal met de toelichting
ging van 1,75%.
en de bijbehorende bijlagen in de
Het tweede bedrag is aangepast aan
Staatscourant worden geplaatst.
de ontwikkeling van het wettelijk
minimumloon.
’s-Gravenhage, 16 december 1998.
De Minister van Sociale Zaken en
Artikel II
Werkgelegenheid,
Het formulier voor de declaratie is
K.G. de Vries.
mede in verband met de wijziging van
artikel 3 aangepast. Indien de kwar1 Stcrt 1997, 244, laatstelijk gewijzigd bij ministaalvoorschotten niet in overeenstemteriële regeling van 2 juli 1998, Stcrt. 125.
ming zijn met het recht op subsidie op
Toelichting
jaarbasis, kan een werkgever voor een
eventuele aanvullende subsidie nog
Artikel I
een slotdeclaratie indienen. Voor die
Bepaling subsidie Artikel 3, tweede lid, slotdeclaratie is ook een formulier vast-
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gesteld en bij deze regeling gevoegd.
Voorts zijn de modellen voor de jaaropgave en de accountantsverklaring
aangepast. De nieuwe modellen dienen dan ook gebruikt te worden voor
het jaar 1998, waarbij de voor 1998
geldende bedragen dienen te worden
ingevuld. De formulieren zullen in voldoende aantallen naar OSB – de
instantie die namens de minister de
regeling schoonmaakdiensten particulieren uitvoert – worden gezonden
waar de formulieren zijn te verkrijgen.
Het declaratieformulier en het jaaropgaveformulier die zijn vastgesteld
bij de ministeriële regeling van 2 juli
1998 (Stcrt. 125), en gepubliceerd in
Stcrt. 130 van 14 juli 1998, zijn derhalve hiermee komen te vervallen. De
accountantsverklaring, die gepubliceerd was bij de regeling in de Stcrt.
244 van 18 december 1997 is eveneens
vervallen.
De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
K.G. de Vries.
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