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declaratieformulier. Dit laatste formulier moet worden gebruikt indien bij
het verantwoorden van de subsidie
De Minister van Sociale Zaken en
over enig kalenderjaar, door middel
Werkgelegenheid,
van de jaaropgave, blijkt dat over een
kwartaal een te hoge of te lage kwarBesluit:
taaldeclaratie is ingezonden. Met dit
formulier wordt derhalve evenwicht
Wijziging bijlagen bij Regeling schoon- gebracht in de subsidiebedragen die
maakdiensten particulieren
per kwartaal zijn gedeclareerd en het
subsidiebedrag dat is verantwoord op
Artikel I
de jaaropgave en waarvoor een
De modellen van de declaratie, de ver- accountantsverklaring wordt afgegeklaring van de accountant en de jaarven. Daarnaast zijn nog enkele lay-outopgave, bedoeld in artikel 7 van de
technisch wijzigingen aangebracht die
Regeling schoonmaakdiensten particu- verder geen toelichting behoeven.
lieren1, en behorend bij die regeling,
worden vervangen door de bij deze
regeling behorende modellen.

De betreffende formulieren worden
gelijktijdig met de publicatie in de
Staatscourant ter inzage gelegd bij
de bibliotheek van het ministerie en
zullen in voldoende aantallen naar
OSB worden gezonden waar de desbetreffende formulieren zijn te verkrijgen.
De formulieren die zijn gepubliceerd
in bovengenoemde Staatscourant zijn
derhalve hiermee komen te vervallen.
De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
A.P.W. Melkert.

Artikel II
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst en werkt terug tot
en met 1 januari 1998.
Deze regeling zal met de toelichting
en de bijbehorende bijlagen in de
Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 10 maart 1998.
De Minister voornoemd,
A.P.W. Melkert.
1

Stcrt. 1997, nr. 244.

Toelichting
In de Staatscourant van 18 december
1997, nummer 244, is de Regeling
schoonmaakdiensten particulieren
gepubliceerd. De formulieren voor het
declareren en verantwoorden van de
subsidie zijn eveneens in deze Staatscourant gepubliceerd. Deze formulieren dienen door tussenkomst van
Ondernemersorganisatie schoonmaaken bedrijfsdiensten (OSB) aan de minister te worden ingezonden. Op verzoek
van deze organisatie zijn de formulieren enigszins aangepast. Zo is ter vereenvoudiging en verduidelijking van
het administratieve proces het declaratieformulier gesplitst in een kwartaaldeclaratieformulier en een slot-
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