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Geachte heren Wiebes, Hoekstra en Koolmees, 
 
In deze moeilijke tijden benadrukken wij vooraf graag onze grote waardering voor de 
aanhoudende inzet van het Kabinet alsmede de snelheid waarmee de steunmaatregelen voor 
ondernemers worden gerealiseerd. 
 
Desondanks blijven er kritische noten te kraken en vragen wij aandacht voor de regeling 
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en de daarvan uitgesloten 
schoonmaakbedrijven. Wij signaleerden dit al eerder en ontvingen daarover de toezegging dat 
dit zou worden meegenomen bij mogelijke aanpassingen, maar dat bleef tot op heden helaas 
zonder resultaat. Ook nu de regeling TOGS is opgevolgd door de regeling Tegemoetkoming 
Vaste Lasten MKB (TVL), blijven tot onze teleurstelling getroffen schoonmaakbedrijven hiervan 
uitgesloten. 
 
De getroffen bedrijven in onze sector zijn vooral die schoonmaakbedrijven die fungeren als 
toeleveranciers aan bedrijven in sectoren die als gevolg van de kabinetsmaatregelen 
noodzakelijkerwijs moesten worden stilgelegd. Het gaat dan vooral om bedrijven met een 
relatief eenzijdige klantenportefeuille in sectoren zoals hotels/horeca, evenementen en 
winkels/winkelcentra. Zij ondervinden als direct gevolg van de kabinetsmaatregelen 
aanhoudend forse schade en worden daardoor dus hard getroffen. 
 
Enkele voorbeelden op hoofdlijnen ter illustratie: 
 

• Een bedrijf gespecialiseerd in hotelschoonmaak met 600 werknemers en een jaaromzet van bij € 
13 miljoen heeft in de corona-periode een omzetdaling van 96%. In totaal 550 werknemers 
kunnen niet worden ingezet. 
 

• Een bedrijf met 34 werknemers en een jaaromzet in schoonmaak van casino’s in de Randstad 
van € 720.000 heeft in de corona-periode een omzetverlies van 85%. 

 
• Een bedrijf met 240 werknemers maakt hoofdzakelijk schoon in de Retail (Bijenkorf, Primark, 

H&M en Nike winkels in heel Nederland). Er is in de coronaperiode sprake van een bijna volledig 
omzetverlies en 240 werknemers konden twee maanden lang niet worden ingezet. 

 
Het onbegrip bij deze bedrijven is groot, temeer andere, aanpalende, toeleverende sectoren als 
contractcatering, beveiliging en facility management wèl vallen onder de toepassing van TOGS 
en TVL. 
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Wij roepen u daarom dringend op om zowel de TOGS als de TVL alsnog ook open te stellen 
voor schrijnende gevallen à la de geschetste voorbeelden in de schoonmaakbranche.  
 
Naar onze inschatting gaat het daarbij om enkele tientallen bedrijven. Daarbij kunnen wij ons 
voorstellen dat voor deze uitzonderingsgevallen nadere criteria worden gesteld. Graag zijn wij 
bereid om daarover met u separate afspraken te maken. 
 
De nood is hoog en een spoedige opvolging is noodzakelijk voor de continuïteit van onze 
bedrijven. 
 
Te allen tijde bereid voor toelichting, 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
Rob Rommelse 
Directeur OSB  


