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Actueel
Protocol Samen veilig doorwerken
In de media heeft u de afgelopen dagen kunnen lezen dat door het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met partijen uit de sector heeft gewerkt aan een
protocol “Samen veilig doorwerken”. Het protocol verschaft meer duidelijkheid over onder welke
omstandigheden werkzaamheden doorgang kunnen vinden en hoe richtlijnen van het RIVM
praktisch ingevuld kunnen worden. Het protocol is een deel van de oplossing voor een aantal
signalen die wij hebben ontvangen in de uitvraag. Naar verwachting wordt vandaag het protocol
gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl.
AFNL-NOA: MKB-aannemers: opdrachtgevers wees creatief!
Het Corona-virus houdt Nederland stevig in zijn greep. Veel kan of gebeurt er niet op dit
moment: vrijwel alle vliegtuigen blijven ruim twee maanden aan de grond, mensen werken
zoveel mogelijk thuis, er zijn geen files en de treinen zijn leeg. Er wordt dus door het verkeer
nauwelijks stikstof uitgestoten en er is ruimte om te werken zonder overlast te veroorzaken.
We hebben de afgelopen dagen voorbeelden gezien van hoe van de nood een deugd wordt
gemaakt. Gevangenen die mondkapjes gaan maken, restaurants die meer maaltijden gaan
bezorgen. Oplossingen die worden gevonden voor de plotselinge problemen waarvoor we
staan. Manieren om de negatieve gevolgen te verminderen en onnodig leed te voorkomen.
Versnelling kan versterking worden
Het kan wat gevoelig liggen om te proberen een crisis te gebruiken voor het bereiken van
voordelen, maar als we nu kansen grijpen komt Nederland er als echt mkb-land uiteindelijk
sterker uit; hoe lang die crisis ook duurt. Dat kan bijvoorbeeld door onderhoud van infrastructuur
sneller te laten plaatsvinden, want juist nu veroorzaakt een buitengebruikstelling van een spoor
of een wegafsluiting amper hinder. En door de in het najaar in allerijl ingetrokken en
opgeschorte vergunningen voor bouwprojecten alsnog af te geven, zodat woningbouw kan
worden gerealiseerd en bouwvakkers aan het werk kunnen blijven. De bouw- en infrasector
heeft de capaciteit, want door de problemen met PFAS en stikstof draait de machine nog lang
niet op volle toeren. Mkb-ondernemers vragen van overheid, woningcorporaties en grote
hoofdaannemers al hun creativiteit te gebruiken om opdrachten te laten doorgaan; alleen dan
kan de mkb-banenmachine blijven draaien.
Geen belemmeringen
Veel van de uitvoerende werknemers in bouw, afbouw en infra lopen bij de uitoefening van hun
dagelijkse werkzaamheden geen risico’s op besmetting met Covid-19. Uiteraard moet iedereen
zich daarvoor wel aan de hygiënevoorschriften houden, maar omdat de werkers juist in deze
sector in de vrije buitenlucht of in ieder geval op behoorlijke afstand van elkaar kunnen werken,
kunnen zij aan de slag blijven. Als ze zich ook tijdens de pauzes bewust blijven van de
noodzaak om afstand te houden, is er dus geen enkele belemmering.
Voorbereiding
Bij Rijkswaterstaat weet men nog van de vorige crises – de financiële van 2007 en de nog
voortdurende stikstof-crisis – dat het naar voren halen van grote nieuwe klussen niet
gemakkelijk is. Overheidsopdrachtgevers zouden daarvoor een beroep moeten kunnen doen op
de markt om hen daarbij te helpen. Ingenieursbureaus en aannemers hebben de beschikking
over dezelfde soort specialisten; die kunnen daarvoor worden ingezet. Op dit moment wordt al
uitgezocht wat mogelijk is: initiatieven om samen de voorbereiding van nieuwe werken ter hand
te nemen worden nu opgestart. Ook andere opdrachtgevers zouden dit voorbeeld moeten
volgen om de mogelijkheden om vooral door te werken te vergroten, uiteraard alleen waar dat
kan, met inachtneming van de vereiste maatregelen.
Kinderopvang
Mogelijk werken de partners van werknemers in de bouw in vitale beroepen, waardoor de
bouwvakkers op de kinderen moeten passen. Dat in dergelijke gevallen de kinderopvang voor
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deze gezinnen wordt opengesteld is dan ook niet meer dan logisch. Zeker waar het
noodzakelijk werk betreft, zoals bijvoorbeeld geldt voor steigerbouwers, die moeten zorgen voor
het veilig op hoogte werken aan storingen bij energiecentrales, wegwerkers, die vitale
infrastructuur begaanbaar moeten houden voor hulpdiensten, loodgieters, die verstoppingen in
zorgcentra verhelpen, en storingsmonteurs, die spoorwegovergangen of seinen en
verkeerslichtinstallaties moeten repareren.
Nederlanders tonen zich in alle beroepen en sectoren van harte bereid bij te dragen aan het
voorkomen van een ramp. Tegelijkertijd zijn we het aan onszelf en de ander verplicht om al
onze creativiteit in te zetten. Zo houden we ons land aan het werk.
Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de NOW-regeling?
U kunt nog geen aanvraag indienen. De exacte datum waarop dit wel kan wordt zo snel
mogelijk bekendgemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af
van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor deze regeling.
Uiteindelijk gaat de NOW-aanvraag via het UWV. Voor de aanvraag is straks geen eHerkenning
of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doet u met uw
loonheffingsnummer. Op fraude wordt gecontroleerd
De Belastingdienst roept op om snel uw aangifte loonheffing op te sturen als u dat nog niet
gedaan hebt. Het UWV heeft die gegevens straks nodig bij de verwerking van uw NOWaanvraag. Als het nodig is, kunt u uitstel van betaling krijgen.
Is een bouwplaats een samenkomst?
Maandag 23 maart heeft het kabinet verscherpte maatregelen genomen in de strijd tegen het
coronavirus. Dit betekent onder meer dat alle bijeenkomsten, evenementen en samenkomsten
verboden worden tot 1 juni 2020. Navraag leert dat onder bijeenkomsten en samenkomsten
NIET de bouwplaats valt. De maatregel geldt kortom niet voor het werken op de bouwplaats.
Uiteraard moet wel de RIVM-richtlijn van 1,5 meter afstand nageleefd worden, zowel bij het
vervoer naar en van de bouwplaats als op de bouwplaats zelf.
Coronacrisis: vakantiegeld later uitbetalen moet kunnen volgens FNV
Als organisaties in moeilijkheden komen door de coronacrisis, mogen zij als allerlaatste
redmiddel de vakantiebijslag van hun werknemers later uitbetalen. Dat zegt vakbond FNV, die
daarbij wel opmerkt dat uitstel van betaling nu nog niet aan de orde is.
Veel organisaties die zwaar getroffen worden door de uitbraak van het coronavirus, hebben
moeite met het betalen van vaste lasten, zoals vakantiebijslag en winstuitkeringen. Vakbond
FNV geeft daarom aan dat deze organisaties als laatste redmiddel deze uitbetalingen aan
werknemers kunnen uitstellen. Volgens FNV is deze maatregel absoluut bespreekbaar om
faillissementen te voorkomen. Op dit moment is uitstel nog niet aan de orde volgens de
vakbond, omdat organisaties al 'genereus gecompenseerd worden' door het noodplan van het
kabinet.
Noodpakket niet altijd voldoende
Het uitstellen van de uitbetaling van de vakantiebijslag of een winstuitkering is dus een laatste
redmiddel. Werkgevers kunnen voor het zo ver is, gebruikmaken van de Tijdelijke
noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW), uitstel van betaling voor de belastingen
vragen (tool) of andere noodmaatregelen van het kabinet aanspreken. Die maatregelen zijn
echter niet voor alle organisaties voldoende om meteen de beschikking te krijgen over meer
liquide middelen. Als dat het geval is, kan het opschorten van de vakantiebijslag en de
winstuitkeringen aan de orde komen.
Coulance bij betalen pensioenpremies voor door coronacrisis getroffen bedrijven
Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of
zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van
de pensioenpremies. Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van
pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, afgesproken.
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Acute liquiditeitsproblemen
Veel bedrijven en soms hele sectoren worden door de coronacrisis geconfronteerd met acute
liquiditeitsproblemen omdat de inkomsten van de ene op de andere dag fors zijn teruggelopen
of zelfs helemaal stil zijn komen te liggen. De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en
het Verbond van Verzekeraars vinden het van groot belang een handreiking te bieden aan deze
werkgevers. Naast de betalingsregelingen die de Belastingdienst, gemeenten en banken
treffen, wil ook de pensioensector een bijdrage leveren om snel de acute problemen helpen op
te lossen. Veel pensioenuitvoerders pakken dit momenteel al op.
Maatwerk
Met de steun van werkgevers en werknemers gaan pensioenfondsen, verzekeraars en aan
verzekeraars gelieerde premiepensioeninstellingen de getroffen ondernemers daar waar
mogelijk helpen. Omdat de problematiek per sector of werkgever verschilt, zal maatwerk
worden geboden op basis van onderstaande oplossingsrichtingen:
o

o

o

Pensioenuitvoerders treffen met individuele werkgevers die acute geldproblemen
hebben een betalingsregeling. De individuele werkgever meldt zich in dat geval bij het
pensioenfonds, de verzekeraar of de premiepensioeninstelling.
De betalingstermijnen waarbinnen werkgevers pensioenpremies moeten afdragen,
worden voor getroffen sectoren en werkgevers - binnen de wettelijke mogelijkheden verruimd.
Pensioenuitvoerders voeren een minder strikt invorderingsbeleid bij het innen van
pensioenpremies. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door in getroffen sectoren het
inschakelen van incassobureaus en/of het opleggen van administratieve boetes uit te
stellen.

De ruimte voor maatwerk is op dit moment nog beperkt door wettelijke voorschriften ten aanzien
van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen. Hierover is op korte termijn overleg tussen
het Verbond, Pensioenfederatie, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid.
Acute problemen
Ondernemers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies wordt
aangeraden de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact op te
nemen met hun pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of hun financieel
adviseur.
Snel ingaan
De voorgestelde maatregelen kunnen snel ingaan, deels ook vooruitlopend op de door de
overheid aangekondigde 'Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud'. Deze nog te
effectueren noodmaatregel is in belangrijke mate bedoeld om werkgevers met problemen
tegemoet te komen in de loonkosten. Hierin zal naar verwachting ook een bijdrage zitten voor
de door de werkgever te betalen pensioenpremies. De Stichting van de Arbeid, de
Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars dringen er in het overleg met het kabinet
op aan dat de pensioenpremies voor zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel op een
adequate manier worden meegenomen in de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor
werkbehoud.
bpfBOUW
BpfBOUW heeft besloten om van 1 april 2020 tot 1 juni 2020 de betaaltermijn voor premies voor
de bij het fonds aangesloten werkgevers naar twee maanden te verlengen. Dit om tegemoet te
komen aan de situatie dat bedrijven als gevolg van het coronavirus en teruggelopen
werkzaamheden in liquiditeitsproblemen komen. Op deze manier wil het fonds de werkgevers
wat lucht geven.
Er zal een bericht op de website worden geplaatst voor de werkgevers. De maatregel is
genomen omdat bpfBOUW weet dat de werkgevers in deze bijzondere tijden, naast het feit dat
zij de afgelopen maanden al zwaar op de proef zijn gesteld door de PFAS- en
stikstofproblematiek, wel wat extra steun kunnen gebruiken inzake hun liquiditeitspositie. Er is
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een stijging in het aantal aanvragen voor een betalingsregeling. Verwacht wordt dat deze
stijging op korte termijn verder door zal zetten. Op die verwachting wordt nu pro-actief
ingespeeld.
Op de website is ook een bericht aan de deelnemers geplaatst dat de betaling van hun
pensioenen niet in gevaar is.

Uitstel voor betaling waterschapbelasting
Ondernemers die de waterschapbelastingen niet kunnen betalen vanwege de coronacrisis,
krijgen bij de meeste waterschappen uitstel. Verschillende waterschappen zetten de invordering
van belastingen helemaal stil, en betalen hun facturen direct. Deze en andere maatregelen
hebben MKB-Nederland, VNO-NCW en de Unie van Waterschappen bekendgemaakt.
Werk doorgaan
De waterschappen zetten alles op alles om de opdracht- en vergunningverlening aan bedrijven
door te laten gaan. Zo kan het werk in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) ook doorgang
vinden. Het uitstel van betaling geldt meestal voor een periode van 3 tot 6 maanden.
Betalingsregelingen voor bedrijven. kunnen ook versoepeld worden met een langere periode
voor betaling.
Dankbaar voor snelheid
Ondernemersorganisaties zijn de Unie van Waterschappen zeer dankbaar voor de
medewerking en snelheid waar de afspraken gemaakt konden worden. Net als eerder bij de
banken en pensioenfondsen vonden ondernemersorganisaties een gewillig oor.
Cruciale taken
Volgens Unie van Waterschappen verdienen ondernemers nu alle steun, ook vanwege hun
belang voor de uitvoering van de cruciale taken van de waterschappen: waterveiligheid,
watervoorziening en zuivering. Waterschappen voelen zich medeverantwoordelijk voor de
continuïteit van de GWW-sector die al eerder hard is geraakt door PFAS- en
stikstofmaatregelen.

Vergunningverlening via stikstofregistratiesysteem van start
Vanaf dinsdag 24 maart kan een natuurvergunning worden aangevraagd op basis van het
stikstofregistratiesysteem. Dit geldt in eerste instantie voor de woningbouw en een beperkt
aantal grote infraprojecten.
Voorwaarde voor het stikstofregistratiesysteem is dat er eerst stikstofruimte wordt gecreëerd
door maatregelen die de stikstofneerslag verminderen. De verlaging overdag van de
maximumsnelheid op autosnelwegen naar 100 km/uur is de eerste maatregel die stikstofruimte
gaat opleveren. Deze maatregel levert overigens niet op alle plekken evenveel ruimte op. In een
provincie als Zuid-Holland geldt voor een groot deel al een maximumsnelheid van 100 km per
uur. Op deze plekken zijn aanvullende maatregelen nodig.
Ruimte naar natuur en economische ontwikkeling
De door maatregelen beschikbaar gekomen ruimte kan voor maximaal 70% worden besteed
aan economische ontwikkelingen. De overige 30% komt ten goede aan de natuur. Het
registratiesysteem zorgt er voor dat per Natura 2000-gebied in beeld komt welke beschikbare
depositieruimte verdeeld kan worden bij de vergunningverlening, in eerste instantie dus voor
woningbouw en een beperkt aantal grote wegenprojecten. Met name in de bouwsector is de
nood hoog en daarom heeft het kabinet op 13 november besloten hier voorrang aan te
verlenen.
Wie het eerst komt …
Als uitgangspunt bij de vergunningverlening voor woningbouw geldt dat vergunningaanvragen
op volgorde van binnenkomst in behandeling worden genomen. ‘Wie het eerst komt, het eerst
maalt’ dus. Hierop is één uitzondering gemaakt. Om snel veel woningen te kunnen bouwen,
wordt gedurende de eerste zes weken alleen ruimte voor woondealprojecten (vanaf de eerste
week) of grote woningbouwprojecten (100 woningen of meer, vanaf de derde week)
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gereserveerd. Na deze zes weken wordt ruimte voor overige woningbouwprojecten
gereserveerd op volgorde van binnenkomst van vergunningaanvragen. Deze aanvragen
kunnen al wel worden ingediend vanaf de eerste dag dat het registratiesysteem open is.
Twee routes
Ieder bouwproject dat zorgt voor stikstofneerslag op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied
heeft in beginsel een natuurvergunning nodig. Er zijn voor woningbouw twee mogelijkheden om
op basis van het stikstofregistratiesysteem aan een natuurvergunning te komen. De eerste
route loopt direct via de provincie. De beslistermijn voor een natuurvergunning is dan 13 weken,
met een mogelijke verlenging van zeven weken. Een tweede route loopt via de gemeente. In
dat geval maakt de aanvraag voor de natuurvergunning deel uit van de aanvraag voor de
omgevingsvergunning. De gemeente moet vervolgens de natuurvergunning aanvragen bij de
provincie die deze inhoudelijk beoordeelt. In het laatste geval geldt een beslistermijn van 26
weken, met een mogelijke verlenging van zes weken.
Andere mogelijkheden vergunningaanvraag
Naast de mogelijkheden die het registratiesysteem biedt, zijn er ook andere manieren om aan
de benodigde stikstofruimte voor een natuurvergunning te komen. Goed om te weten is dat een
(bouw-)project in sommige gevallen ook doorgang kan vinden zonder een natuurvergunning. Dit
is het geval als er geen sprake is van significant negatieve stikstofeffecten van het project op
Natura 2000- gebieden. Dit wordt beoordeeld in een zogenaamde ecologische toets.
Aanvullend bieden aanpassingen binnen of buiten een project of locatie (intern en extern
salderen) mogelijkheden om een vergunningaanvraag te onderbouwen. Een laatste
mogelijkheid om een natuurvergunning te krijgen biedt de zogenaamde ADC-toets. Om die
laatste toets succesvol te doorlopen moet er sprake zijn van het ontbreken van alternatieven,
een dwingende reden van groot openbaar belang en moet de schade aan de natuur
gecompenseerd worden.
Meer weten? Ga naar www.aanpakstikstof.nl of bekijk de veelgestelde vragen.
Voorlopig geen nieuwe cao’s door coronavirus
Verloopt binnenkort de cao waar uw organisatie aan gebonden is, dan hoeft u niet snel een
nieuwe cao te verwachten. Het cao-overleg valt de komende tijd helemaal stil als gevolg van de
coronacrisis, zo laat werkgeversvereniging AWVN weten. Ook de CAO-besprekingen voor de
CAO Bouw & Infra zijn, zoals we u al eerder lieten weten, opgeschort.
Normaal gesproken worden er in het voorjaar veel cao’s afgesloten, maar dit jaar zal dat niet
het geval zijn. Onderhandelingen over nieuwe cao’s zijn momenteel niet zinvol, omdat de
financiële gevolgen van het coronavirus voor organisaties zeer onzeker zijn en dus niet duidelijk
is wat de uitgangspositie van werkgevers in het cao-overleg kan zijn. Diverse cao-besprekingen
zijn daarom nu opgeschort. Is de cao van uw organisatie afgelopen, dan kunnen de collectieve
afspraken over de arbeidsvoorwaarden wel van kracht blijven op basis van de zogenoemde
nawerking van de cao.
Maatregelen voor werkbehoud en voorkomen faillissement
De AWVN ziet graag dat werkgevers met vakbonden en andere
werknemersvertegenwoordigers in gesprek blijven over maatregelen voor werkbehoud en het
voorkomen van faillissement. Zo kan een tijdelijke oplossing zijn om de uitbetaling van
bijvoorbeeld de winstuitkeringen (en mogelijk op termijn) de vakantiebijslag uit te stellen.
Door de coronacrisis wordt er rekening mee gehouden dat de gemiddelde loonstijging in cao’s
vanaf nu gaat dalen. Aan het begin van dit jaar bedroeg de gemiddelde loonstijging ongeveer
3%.
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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 1 juni 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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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. Ook het speciaal ingerichte coronaloket van
de Kamer van Koophandel levert veel nadere informatie, www.kvk.nl/coronaloket.
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 1 juni 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 1 juni 2020. Stuur hiervoor een e-mail naar
secretariaat@aannemersfederatie.nl
Ook helpt onze helpdesk u graag verder; secretariaat@aannemersfederatie.nl
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