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Actueel
Corona-update
Bij deze weer een korte update. Op verschillende tafels wordt druk overlegd, met de overheid
maar ook ondernemers onderling. De sfeer blijft onverkort “eendracht en daadkracht”.
Belangrijkste is dat we snel duidelijkheid creëren over wanneer en hoe (dwz zo makkelijk
mogelijk) ondernemers en zzp’ers hun geld krijgen, van wie en wat ze daar voor moeten doen
(liefst zo weinig mogelijk). Het kabinet heeft in ieder geval heel duidelijk gemaakt dat het pakket
dat ze aan het maken zijn voor alle groepen in de samenleving geldt, dat het pakket nooit stil
staat en dat er zaken aan worden toegevoegd als dat nodig is. Het kabinet vraagt ons te komen
met vragen en voorstellen en dat zijn we volop aan het doen, mede dankzij jullie.
Om de verwachtingen te managen: met name de regeling voor tegemoetkoming in de
loonkosten vergt nog wel wat uitwerking, evenals de uitvoering ervan. De ministers geven aan
dat het doel in om binnen vier weken tot daadwerkelijke uitkering te komen. Suggesties over
hoe dit sneller zou kunnen zijn welkom.
Als bijlage treft u een infographic aan waarin kort en helder staat aangeven waar ondernemers
voor nu terecht kunnen.
Ook wordt er overlegd met de bankensector, pensioenfondsen, accountants,
energieleveranciers en verzekeraars om te kijken wat ondernemers voor elkaar kunnen
betekenen:
- De banken en de toezichthouders hebben aangegeven dat kleinere ondernemingen die
in de kern gezond zijn zes maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende
leningen. Dit geeft deze ondernemers extra lucht in deze zware tijden en dit zijn de
perfecte aanvullingen op het pakket van de overheid.
- We zijn in overleg met de accountants om te bezien of de jaarrekeningen van 2019
zonder extra “gedoe” kunnen worden goed gekeurd?
- Verzekeraars bieden maatwerk bij hypotheken
Etcetera… Ook op dit punt, waar kunnen ondernemers elkaar helpen, zijn jullie suggesties zeer
welkom. Het zou mooi zijn als we op korte termijn met een pakket zouden kunnen komen
waarin we laten zien dat we niet alleen aan de overheid dingen vragen, maar ook zelf onderling
hulpvaardig bezig zijn.

Banken geven MKB-bedrijven half jaar uitstel van aflossing leningen
Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel
krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en
Triodos hebben dat samen besloten.
Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is de nood onder ondernemingen hoog. Om
voor dat uitstel in aanmerking te komen, geldt wel dat de bedrijven in de kern gezond moeten
zijn.
Geen maatregel voor consumenten
Bedrijven met een hogere financiering dan 2,5 miljoen euro kunnen geen aanspraak maken op
deze maatregel. De banken zeggen dat ze de ontwikkelingen voor die groep in de gaten
houden en waar nodig overleggen met het kabinet en toezichthouders.
De banken willen ook consumenten helpen die door de coronacrisis hun hypotheek niet meer
kunnen betalen. Voor hen is geen gezamenlijke maatregel aangekondigd, maar zij kunnen
contact opnemen met hun bank voor een "passende oplossing".
Banken onderdeel van de oplossing
Banken hebben een verantwoordelijkheid om klanten in deze tijd tegemoet te komen. Vorige
keer bij de crisis waren wij de banken onderdeel van het probleem. Op dit moment zijn banken
nadrukkelijk onderdeel van de oplossing.
De banken kunnen dat komende tijd ook aan. De banken hebben op dit moment genoeg
kapitaal achter de hand en het zou het geen enkel probleem zijn als de crisis drie tot zes
maanden aanhoudt.
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Bijzonder uitstel belastingschulden voor ondernemers
Ondernemers die te maken krijgen met liquiditeitsproblemen door het coronavirus kunnen voor
de betaling van hun belastingschulden een beroep doen op bijzonder uitstel bij de
Belastingdienst. Dit kunnen zij voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW en
de loonheffingen aanvragen.
Het kabinet heeft economische maatregelen aangekondigd voor ondernemers die in de
financiële problemen belanden door de uitbraak van het coronavirus. Buiten dat de regeling
Borgstelling MKB wordt verruimd kunnen zij ook een beroep doen op bijzonder uitstel voor de
belastingen die zij zouden moeten betalen. Hiervoor moeten zij een schriftelijke motivatie, dat zij
in de problemen zijn geraakt door het coronavirus, sturen naar de Belastingdienst.
Invordering wordt meteen stopgezet
Als het verzoek tot bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst is geregistreerd wordt de
invordering meteen stopgezet. Een check van deze verzoeken vindt later plaats. Eventuele
opgelegde verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van de belastingen zal de fiscus
terugdraaien. Ondernemers die een lagere winst verwachten kunnen verzoeken om een
verlaging van de eerder aan hen opgelegde voorlopige aanslag inkomstenbelasting of
vennootschapsbelasting over 2020. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden
ingewilligd.

NOW: Vragen en antwoorden over Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud
De regeling voor Werktijdverkorting is met onmiddellijke ingang stopgezet en ondertussen wordt
er met man en macht gewerkt om de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
op te tuigen.
Kan ik nog Werktijdverkorting aanvragen?
Nee, dat is niet meer mogelijk.
Hoe lang blijft mijn lopende Werktijdverkorting van kracht? En als ik moet verlengen, hoe werkt
dat dan?
Als je al een toekenning heb gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van
kracht. Als je gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan
verlenging wilt, moet je gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor
Werkbehoud.
Ik heb Werktijdverkorting aangevraagd, maar heb nog geen antwoord gehad. Moet ik zelf iets
doen?
Je krijgt hierover bericht. De aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als
een aanvraag voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Wel zal
aanvullende informatie opgevraagd worden.
Wat houdt de tijdelijke NOW-regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten in?
•Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de
Werkloosheidswet (WW).
•Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de
loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
•Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon
doorbetalen.
•De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden, met de
mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens drie maanden.
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Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de
loonkosten via de NOW-regeling?
•Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op
grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de
periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
•De aanvrager verwacht tenminste 20 procent omzetverlies.
•De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met
nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
•De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
Hoe hoog is de tegemoetkoming in de loonkosten?
De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet,
maximaal 90 procent van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen
omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
•als 100 procent van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90 procent van de
loonsom van een werkgever;
•als 50 procent van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45 procent van de loonsom
van een werkgever;
•als 25 procent van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5 procent van de
loonsom van de werkgever.
Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80 procent van
de verwachte tegemoetkoming.
Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een
accountantsverklaring vereist.
Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er
sprake is geweest van een daling van de loonsom.
Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de tijdelijke noodmaatregel?
Je kunt deze nog niet indienen. Er wordt hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in
te brengen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover
je tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt
in aanmerking voor tegemoetkoming.
Hoe dien ik een aanvraag in?
Je dient de aanvraag in bij UWV.
Kan ik ook een aanvraag indienen voor werknemers met een flexibel contract?
Ja, dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor
werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers
met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst
zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige
periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan.
Kan ik wel een wtv-aanvraag indienen voor andere omstandigheden dan corona?
Nee, de wtv-regeling is ingetrokken. Ook bij omzetverlies wegens andere oorzaken dan de
uitbraak van het coranavirus COVID-19 dien je gebruik te maken van de nieuwe regeling.
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Vragen van werknemers:
Wordt mijn loon doorbetaald als ik onder de NOW val?
Ja, jouw loon wordt volledig doorbetaald.
Verbruik ik ook WW-rechten als ik onder de nieuwe tegemoetkomingsregeling val?
Nee, je verbruikt geen WW-rechten. De tegemoetkomingsregeling staat los van de WW.
Moet ik gegevens aanleveren om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming via de NOWregeling?
Nee, dit loopt via jouw werkgever. Jij hoeft niets te doen.
Moet ik gedurende de tegemoetkoming via de NOW-maatregel stoppen met werken?
Dit is geen voorwaarde voor de tegemoetkomingsregeling. Je maakt met jouw werkgever
afspraken of je (thuis) werk verricht voor jouw werkgever.

Help elkaar als ondernemer om de coronacrisis door te komen
Die oproep doen VNO-NCW en MKB-Nederland aan hun leden. Er gebeuren momenteel
prachtige dingen in het land waarbij ondernemers elkaar helpen. Van uitstel van huurbetalingen
tot het leveren van mondkapjes aan de zorg tot uitstel van aflossing door de banken. Grote
bedrijven als Heineken en Shell tot de winkelier om de hoek: allemaal kijken ze hoe ze elkaar
kunnen helpen en dat is mooi om te zien, aldus de ondernemingsorganisaties.
Toeleveranciers en onderaannemers helpen
VNO-NCW en MKB-Nederland roepen hun leden op om te blijven kijken naar mogelijkheden om
toeleveranciers, onderaannemers, zzp’ers, huurders of transporteurs die het zwaar hebben te
helpen. Dit kan op allerlei manieren. Zo kun je als onderneming coulance betrachten bij – onder
meer – levertijden en -momenten, toepassen van het begrip 'overmacht', levering van
alternatieve goederen, gebruik van boetebeding of (gespreide) betalingstermijnen. ‘Ook rondom
huren en aflossing zijn er mogelijkheden elkaar door deze zware tijden te helpen. Verder
kunnen sommige projecten soms naar voren worden gehaald nu bepaalde partners minder
werk hebben’, aldus de ondernemingsorganisaties.
Betaaltermijnen niet eenzijdig verlengen
De ondernemingsorganisaties roepen hun leden op om wettelijke betaaltermijnen niet zonder
goed overleg eenzijdig te verlengen, ook al is duidelijk dat de steun vanuit bijvoorbeeld het
UWV soms nog even op zich laat wachten.
Onderhandelingen cao Bouw & Infra opgeschort
Werkgeversverenigingen Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, NVB en
Vereniging van waterbouwers hebben, in gezamenlijk overleg met FNV en CNV Vakmensen,
besloten de onderhandelingen voor de Bouw & Infra cao op te schorten. Het feit dat vooralsnog
onduidelijk is wat de gevolgen van de coronacrisis voor de sector zijn, maakt het nu onmogelijk
om afspraken te maken die passend zijn bij deze moeilijke periode.
De geldende cao Bouw & Infra liep af op 1 januari 2020. Nadat de onderhandelingen over een
nieuwe cao eind 2019 werden uitgesteld als gevolg van de PFAS- en stikstofcrisis, werd het
gesprek tussen werkgevers en bonden over een nieuwe cao begin februari 2020 hervat. De
afgelopen weken hebben werkgevers en vakbonden intensief met elkaar gesproken over onder
andere ‘duurzame inzetbaarheid’, ‘arbo & veiligheid’, ‘eerder stoppen met werken voor oudere
werknemers met zwaar werk’, ‘instroom en onderwijs’ en ‘flexibilisering en uitzenden’.
Onzekerheid over gevolgen coronacrisis
Het feit dat op dit moment onzeker en onvoorspelbaar is wat de gevolgen van de coronacrisis
zijn, maakt het onmogelijk om nu afspraken te maken over de bovenstaande onderwerpen. We
blijven de situatie monitoren en gaan het gesprek opnieuw met elkaar aan wanneer het juiste
moment zich voordoet.
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Rijkswaterstaat
Woensdag heeft de Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat (RWS), een brief verzonden over
het beleid en de richtlijnen die RWS hanteert tijdens de Corona-crisis. Deze brief treft u als
bijlage bij dit ledenbulletin aan. Zoals gemeld wil RWS doorwerken en daarmee wordt een
helder signaal afgegeven aan andere overheidsopdrachtgevers om hetzelfde te doen.
Citaat brief:
“Voor al onze werkzaamheden geldt wat ons betreft dan ook dat we daar mee doorgaan. Onder
die werkzaamheden vallen onder meer: beheer en onderhoud, vervanging en renovatie en de
aanleg van wegen. Ook verkeer- en watermanagement en ICT vallen daar onder.
De veiligheid en kwaliteit moeten voldoende geborgd kunnen worden. Of aan die voorwaarde
wordt voldaan zullen we samen voortdurend moeten blijven bepalen. Daarbij gelden altijd de
richtlijnen van het RIVM en u als werkgever blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van uw
werknemers.”
Naar aanleiding van deze brief heeft een telefonische vergadering plaatsgehad met alle
branchevoorzitters en de top van RWS. De conclusies daarvan evenals veel voorkomende
vragen uit de lopende projecten, kunt u vanaf uiterlijk maandag op de website van RWS lezen.
Voor nu is van belang te weten dat RWS niet alleen de intentie heeft om door te gaan met
aanbesteden en met lopende werken, maar die positieve houding ook wil uitstralen naar andere
overheidsopdrachtgevers.
Het naar voren halen van werk is mogelijk, maar alleen als we als branches RWS al in de
voorbereiding dus precontractuele fase helpen om tot een optimale uitvraag te komen. Vanuit
MKB INFRA is gesuggereerd om daarvoor het model van de Convenantsamenwerking te
gebruiken dat mede op initiatief van MLB INFRA al succesvol wordt toegepast in diverse
gemeentes. Dit wordt in de komende dagen branchebreed uitgewerkt.
Tenslotte hebben we de toezegging dat RWS coulant om zal gaan met eventuele vertragingen,
bijvoorbeeld als gevolg van vertraagde leveranties uit het buitenland of wegens ziekte afwezige
medewerkers. Wel wordt er verzocht om daar geen misbruik van te maken en zoveel mogelijk
gefundeerde en aantoonbare redenen aan te voeren voor vertragingen. Ook overigens staat
RWS op projectniveau open voor vragen en overleg.
Men wil samen aan het werk blijven, want de netwerken die RWS beheert zijn vitaal voor het
land en moeten dus kunnen blijven functioneren. Daarom zal er vanaf nu wekelijks overleg zijn
met de branchevoorzitters, waarbij waar mogelijk ook de Minister van I&W aansluit.
Overigens heeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB, verantwoordelijk voor infrawerken van onder
meer Defensie) een nagenoeg gelijkluidend bericht verstuurd. De werken gaan door en de
aanbestedingen gaan door, mits de gezondheids- en veiligheidseisen aan beide kanten
gerespecteerd (kunnen) worden.

Rijksvastgoedbedrijf
Ook het Rijksvastgoedbedrijf geeft aan dat alle werkzaamheden in principe doorgaan, mits de
gezondheid en veiligheid van alle betrokken medewerkers, zowel van opdrachtnemers als van
het Rijksvastgoedbedrijf, en van de gebruikers van het vastgoed geborgd kunnen worden. Bij
risicovolle locaties, bijvoorbeeld bij gevangenissen, zijn of worden specifieke afspraken gemaakt
voor de uit te voeren werkzaamheden. Voor nadere informatie treft u als bijlage bij dit
ledenbulletin een notitie van het Rijksvastgoedbedrijf aan.
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Bereikbaarheid AFNL
Om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken, heeft AFNL besloten
om alle medewerkers vanaf 17 maart a.s. zoveel mogelijk vanuit huis te laten werken.
Ook alle bijeenkomsten zijn tot in ieder geval 15 april 2020 geannuleerd.
Uiteraard zijn wij gewoon bereikbaar en blijft onze dienstverlening beschikbaar. Schroom dus
niet en gebruik onze dienstverlening als u vragen heeft. Wel willen wij u vragen in plaats van de
bekende telefoonnummers de volgende nummers te bellen. In verband met de drukte die wij op
dit moment ervaren kunt u het beste een e-mail sturen, zodat wij daar spoedig op kunnen
reageren.
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Rielèn van der
06-46746693
Hoek

Bereikbaar

vanderhoek@aannemersfederatie.nl Ma, di en do

Staat uw onderwerp hier niet bij, stuur dan een e-mail naar secretariaat@aannemersfederatie.nl
U kunt ook nog terecht op de website van de AWVN en de website van VNO-NCW met
informatie voor werkgevers, en de website van het RIVM voor de actuele situatie van de
coronacrisis in ons land. Voor nadere informatie kunt u via deze link, https://www.mkb.nl/corona,
ook nog terecht op de website van MKB Nederland.
Tenslotte vragen wij u om, als u specifieke vragen heeft over de coronacrisis, dit ook door te
geven aan de collega’s van de helpdesk zodat wij goed op de hoogte blijven van wat er leeft
onder ondernemers en zo nodig aanvullende maatregelen van het kabinet kunnen vragen.
Bijeenkomsten en vergaderingen
Alle bijeenkomsten en vergaderingen die tot 15 april 2020 op de agenda staan, zijn afgelast. Als
het mogelijk is, worden ze vervangen door een telefonische of videovergadering. Uiteraard kunt
u wel zaalreserveringen doen na 15 april 2020. Stuur hiervoor een e-mail naar
secretariaat@aannemersfederatie.nl
Ook helpt onze helpdesk u graag verder; secretariaat@aannemersfederatie.nl
Extra ledenbulletin maart 2020

Pagina 7 van 7

