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REGLEMENT  

RAS BIJDRAGEN IN DE KOSTEN VAN OPLEIDINGSTRAJECTEN 2023 

INLEIDING 

In de CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf is afgesproken dat werkgevers in de sector een 

bijdrage in de kosten ontvangen voor een basis(vak)opleiding die werknemers hebben gevolgd.  

Jaarlijks wordt vastgesteld welke opleidingstrajecten in aanmerking komen voor een bijdrage en 

hoeveel de bijdrage bedraagt per werknemer.  

Per kalenderjaar stelt de RAS het maximum budget vast dat voor bijdragen in opleidingskosten 

beschikbaar is. Dat betekent dat het aantal opleidingstrajecten, dat in aanmerking komt voor een 

bijdrage, per jaar gemaximeerd is.  

REGELS EN VOORWAARDEN 

Vaststelling hoogte van de bijdrage per opleiding 

Per kalenderjaar wordt vastgesteld voor welke opleidingen de werkgever een bijdrage kan 

ontvangen in de kosten van een door een werknemer gevolgde opleiding.  

Per opleiding wordt een vaste bijdrage per werknemer vastgesteld. Het gaat hier om een vast 

(netto) bedrag, d.w.z. zonder BTW. De bijdrage is een tegemoetkoming in de opleidings- en 

verletkosten. Er wordt geen bijdrage verstrekt voor het gebruik van de catering, locatie- en 

materiaalkosten voor het examen van het RAS-Examenbureau. 

Het overzicht van de opleidingen en de daarbij behorende bijdrage per werknemer wordt 

voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar aan de werkgevers gecommuniceerd.   

Toekenning en uitbetaling van de bijdragen  

Om voor toekenning van een bijdrage in de opleidingskosten van de vastgestelde opleidingen in 

aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden: 

1. De werkgever moet vallen onder de werkingssfeer van de CAO voor de Schoonmaak- en 

Glazenwassersbranche en daardoor verplicht zijn aangesloten bij het Bedrijfstak 

Pensioenfonds voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (hierna BPF); 

2. De werkgever is verplicht om de bij CAO vastgestelde zgn. RAS-premie af te dragen (aan 

de instantie die namens de RAS de inning van deze premie uitvoert); 

3. De werkgever is verplicht het inschrijfnummer Kamer van Koophandel en het 

aansluitnummer bij het Pensioenfonds door te geven aan de RAS; 

4. De werkgever moet zijn betalingsverplichtingen inzake RAS-, pensioen- en de 

overgangsregeling geheel zijn nagekomen in de afgelopen jaren; 

5. De werknemer is in dienst van de werkgever; 

6. De werknemer heeft de opleiding met goed resultaat, d.w.z. met een door de branche 

erkend diploma, afgesloten; 

7. De datum dat de werknemer met goed resultaat het examen heeft afgelegd, is de ijkdatum 

voor de hoogte van de bijdrage; 

8. De werkgever zal, op verzoek, de onderliggende facturen en betalingsbewijzen van 

gevolgde opleidingen aan de RAS verstrekken.  
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Door of namens de RAS wordt de toegekende bijdrage, uiterlijk 6 weken nadat de 

examenresultaten bij de RAS bekend zijn, aan de werkgever uitbetaald. 

Verlaging van de vastgestelde bijdrage 

De RAS kan tussentijds besluiten de vastgestelde bijdrage te wijzigen. Werkgevers zullen hier van 

tevoren over geïnformeerd worden.  

Tevens kan de directeur van de RAS besluiten de werkgever een lagere dan de vastgestelde 

bijdrage per werknemer toe te kennen, als de werkgever voor hetzelfde opleidingstraject ook via 

een andere weg voor een vergoeding of subsidie in aanmerking komt. 

Beperken bijdrage 

Indien een werkgever per kalenderjaar voor dezelfde werknemer meerdere malen om een bijdrage 

verzoekt, kan de directeur van de RAS besluiten om deze te beperken. Dat is eveneens mogelijk 

als blijkt dat een werkgever, gegeven zijn bijdrage aan de RAS, een onevenredig groot beroep doet 

op de bijdrageregeling van de RAS.    

Geen bijdrage uitkeren 

Als in enig jaar het maximum budget beschikbaar voor bijdragen aan opleidingskosten bereikt is, 

zullen geen bijdragen meer uitbetaald worden. 

De RAS zal dit van tevoren aan de werkgevers bekend maken. Werkgevers die vóór de datum van 

bekendmaking scholingsafspraken hebben gemaakt met externe scholingsinstituten én ook de 

factuur van deze scholingsinstituten al hebben betaald, zullen het volgende kalenderjaar als eerste 

in aanmerking komen voor uitbetaling van de bijdrage in de kosten indien het opleidingstraject ook 

daadwerkelijk met succes is afgerond. 

 


