Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
T.a.v. de heer W. Koolmees
Per internetconsulatie
Contact:
Tel:
Betreft:

SFCB voorzitter, L.H.C. Vincken
06 113 51 705
Internetconsulatie - Tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Maastricht, 18 september 2020

Hooggeachte heer Koolmees,
Dit schrijven is een reactie op de nieuw voorgestelde tijdelijke subsidieregeling duurzame
inzetbaarheid en eerder uittreden. Deze reactie wordt u aangeboden door het Sociaal Fonds Cao
Beveiliging, SFCB, bestuurd door werkgeversorganisatie de Vereniging Beveiligingsorganisaties
Nederland, VBe NL, dé branchevereniging voor het mkb-bedrijf in het veiligheidsdomein, en vakbond
De Unie. VBe NL en De Unie sluiten gezamenlijk de breed-sectorale cao Veiligheidsdomein af waar
alle gebonden werkgevers en werknemers (ook niet-vakbondsleden) hun invloed op kunnen
uitoefenen. Onder de cao valt veiligheidspersoneel, waaronder (niet uitputtend) beveiligers,
verkeersregelaars, medische dienstverleners en voetbalstewards.
Sociaal fonds als hoofdaanvrager
In artikel 7 lid 3 van de subsidieregeling staat dat alleen een werkgeversorganisatie of een
werknemersorganisatie kan optreden als hoofdaanvrager. Hierdoor worden sociaal fondsen
uitgesloten om als hoofdaanvrager op te treden. Het verzoek ligt voor om ook paritaire
samenwerkingsorganisaties op te nemen als hoofdaanvrager zodat werkgevers- en
werknemersorganisaties gezamenlijk als één entiteit de doelstellingen van het sociaal fonds,
waarvoor zij is opgericht, in uitvoering kunnen brengen.
Grootbedrijf versus breed sectoraal mkb-bedrijf
De veiligheidsbranche is op het gebied van cao’s, sociaal fondsen en machtsposities in tweeën
verdeeld. De scheiding wordt gemaakt tussen het grootbedrijf en het breed sectoraal mkb-bedrijf. De
belangen verschillen zo sterk van elkaar dat er rechtszaken ontstaan waardoor de samenwerking
(ook op het gebied van deze regeling) in verband met de concurrentieverhoudingen een flinke (tot
onmogelijke) uitdaging kan zijn. U bent bekend met deze verschillen doordat u de cao
Veiligheidsdomein heeft gedispenseerd van de algemeen verbindend verklaarde cao Particuliere
Beveiliging. Zoals in het dispensatieverzoek beschreven wordt, bepalen de drie grootste bedrijven de
cao PB, maar ook het beleid, conform hun verenigingsstatuten. De cao Veiligheidsdomein is van
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toepassing op 130 bedrijven en +/- 5.000 werknemers die op een gelijkwaardige wijze gezamenlijk de
koers bepalen. Het SFCB is relatief klein in vergelijking met het andere sociaal fonds in de branche.
In artikel 11 lid 6 van de subsidieregeling staat dat het aangevraagde subsidiebedrag ten minste
€ 250.000,- bedraagt exclusief overhead. Aangezien de subsidieverlening conform artikel 11 lid 2 op
basis van cofinanciering geschiedt met ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten betekent dit dat
minstens € 125.000,- zelf gefinancierd dient te worden. Door deze drempel worden kleine sociaal
fondsen met een beperkt budget uitgesloten van de subsidieregeling waardoor zij voor hun
aangesloten werknemers niet op eigen kracht met de belangen voor het mkb-bedrijf activiteiten
kunnen ondernemen in het kader van duurzame inzetbaarheid. Dit terwijl in het integraal
afwegingskader en de regeling juist zoveel aandacht wordt besteed aan het mkb-bedrijf. Het verzoek
ligt om deze redenen voor om het minimale subsidiebedrag fors te verlagen of te schrappen zodat
kleine sociaal fondsen niet worden uitgesloten van deze regeling.
Voorwaardenregeling
De voorwaarden van de subsidieregeling op het gebied van de uitvoering, administratie, subsidiabele
kosten en verplichtingen zijn fors. Voor sociaal fondsen met een beperkte capaciteit vormt dit een
heikel punt. Graag verzoeken wij u om de voorwaarden voor kleine sociaal fondsen te beperken dan
wel in evenwicht te brengen met de subsidiehoogte.
Conclusie
Door de huidige opzet van de regeling worden kleine sociaal fondsen in een concurrerende sector op
brancheniveau uitgesloten van de subsidie. Hierdoor kunnen deze fondsen die gericht zijn op het
mkb-bedrijf niet op eigen kracht de belangen dienen die hun eigen achterban juist nodig heeft. Wij
verzoeken u om de regeling te herzien en passend te maken voor de kleine sociaal fondsen.
In afwachting van uw reactie, verblijf ik,
Namens het bestuur van het Sociaal Fonds Cao Beveiliging.
Met vriendelijke groet,

Voorzitter,
Leon Vincken
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