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Actueel
Steun voor door coronacrisis getroffen dga's
Het kabinet trekt van alles uit de kast om ondernemers uit de brand te helpen in deze
coronacrisis. Ook veel directeuren-grootaandeelhouders (dga's) zijn getroffen, maar het is niet
altijd duidelijk of zij onder de noodmaatregelen vallen. Intussen meldt de Belastingdienst dat
dga's tijdelijk een lager gebruikelijk loon mogen hanteren.
Dga’s hebben altijd een beetje een bijzondere positie in de wet- en regelgeving. Zij zijn namelijk
aandeelhouder, directeur én werknemer van hun eigen bv. Dat maakt dat het niet altijd direct
duidelijk is of zij onder de noodmaatregelen vallen die het kabinet aankondigt voor ‘werkgevers’
of ‘zelfstandigen’. Wat is nu de stand van zaken?
Dga vaak buiten de boot bij NOW-regeling
De nieuwste noodmaatregel is de zogenoemde NOW-regeling. Daarmee neemt de overheid
simpel gezegd de loonkosten over van ondernemingen en organisaties die acuut de omzet zien
inzakken. De tegemoetkoming hangt af van het omzetverlies. Uit de bijbehorende documentatie
blijkt dat dga’s in principe niet voor deze regeling in aanmerking komen. Zij vallen namelijk niet
onder de definitie van werknemer die voor deze regeling wordt gehanteerd. Alleen dga’s die
verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen kunnen een NOW-aanvraag doen.
Vaak is zo’n verzekering er niet, omdat dga’s juist in de wet zijn uitgezonderd van de
verzekeringsplicht.
TOZO, noodloket en bijzonder belastinguitstel
Verder is er nog de TOZO-regeling, die inkomenssteun en bedrijfskredieten regelt voor
zelfstandigen. Het ministerie van Sociale Zaken meldt dat deze regeling in principe wél
openstaat voor dga’s. Voorwaarde is dat zij voldoen aan het urencriterium (1.225 uur per jaar
actief in de onderneming), dat de dga de volledige zeggenschap heeft (meer dan 50% van de
aandelen) en financiële risico’s draagt. Ook moet de dga aannemelijk kunnen maken dat de bv
nu geen salaris kan betalen.
Het noodloket voor een eenmalige gift van € 4.000 lijkt gewoon open te zijn voor dga’s, mits hun
bv aan de algemene voorwaarden voldoet. Ook kunnen dga’s gebruikmaken van de fiscale
hulpmaatregelen, zoals bijzonder uitstel van belastingbetaling.
Oproep: gebruikelijk loon tijdelijk niet toepassen
Om de loonkosten voor dga’s te verlagen, roept de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
(NOB) het kabinet op om tijdelijk geen rekening te houden met het gebruikelijk loon. Dit is het
‘gebruikelijke’ salaris dat een dga voor zijn werkzaamheden in de aangifte loonheffingen moet
opnemen. Het standaardbedrag voor 2020 is € 46.000. De NOB pleit ervoor om de regeling
tijdelijk buiten werking te stellen of in elk geval beperkt toe te passen. Zo ver is het nog niet,
maar de Belastingdienst heeft inmiddels wel aangegeven dat dga's die in zwaar weer zitten
tijdelijk een lager gebruikelijk loon mogen afspreken met hun bv. Zij kunnen dan aan het eind
van het jaar het juiste gebruikelijk loon voor het hele jaar achteraf bepalen.

Bereken hoogte subsidie NOW met AWVN-rekentool
Met de tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW) kunt u subsidie
aanvragen en een voorschot op uw loonkosten krijgen. Het voorschot is gebaseerd op de lonen
die u in januari van dit jaar heeft uitbetaald en de verwachte omzetdaling gedurende drie
kalendermaanden. Met de NOW-rekentool van AWVN krijgt u direct inzicht in de hoogte van de
voorlopige subsidie, het voorschot en de maandelijkse termijnen.
NOW-regeling en lagere loonsom
AWVN heeft er bewust voor gekozen om in deze tool uitsluitend de berekening van de
voorlopige subsidie op te nemen. Houdt er rekening mee dat de uiteindelijke subsidie lager uit
kan vallen als de werkelijke loonsom in de subsidiemaanden lager is dan in januari 2020 of
november 2019. Houdt ook rekening met de 150% boete als gevolg van het ontslaan van
werknemers na 17 maart 2020 om bedrijfseconomische redenen.
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Welke gegevens hebt u nodig om de tool in te vullen?
• Omzet oud en omzet in gekozen driemaandsperiode (als u de omzetdaling wilt inschatten in
een percentage, vul dan bijbehorend bedrag in bij de verwachte driemaandsomzet);
• De loonsom over januari 2020 (of november 2019);
• Uw aangiftetijdvak (maand of vier weken);
• Geef aan of u de vakantiebijslag reserveert of per tijdvak uitbetaalt (all-in);
• De eventueel uitbetaalde vakantiebijslag van enkele werknemers in de situatie dat u als
werkgever de vakantiebijslag reserveert en later uitbetaalt, in bijvoorbeeld mei of juni;
• Loongedeelte van werknemers met een loon hoger dan € 9.538 per maand.
Ga naar de NOW-rekentool AWVN-rekentool NOW

Omgaan met medische informatie bij coronavirus
Een werkgever die maatregelen wil nemen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus
moet zich houden aan de privacywetgeving. Hij mag geen medische gegevens van werknemers
verwerken, en bij hen ook geen koorts opmeten.
Gezondheidsgegevens vallen onder de bijzondere persoonsgegevens en zijn daarom extra
beschermd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat de
werkgever alleen bijzondere persoonsgegevens mag registreren als hij daarvoor een goede
reden, of in juridische termen: een wettelijke grondslag, heeft. De Autoriteit Persoonsgegevens
(AP), de toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens, volgt ook bij het
coronavirus (COVID-19) deze lijn. De werkgever mag de ziekmelding van de werknemer wel
registreren, maar hij mag niet vragen naar de aard en de oorzaak van de ziekte en deze niet
registreren, ook niet als de werknemer dit uit zichzelf vertelt.

Werkgever mag niet vragen naar medische gegevens
Een werkgever die toch op de hoogte is van een coronabesmetting van een werknemer, mag
deze informatie niet vastleggen in zijn administratie omdat hij geen wettelijke grondslag heeft.
Hij mag het nieuws ook niet aan de andere werknemers vertellen, tenzij de besmette
werknemer hiervoor toestemming geeft.
Wat mag een werkgever wel? De werkgever mag met een werknemer praten over een
mogelijke coronabesmetting, bijvoorbeeld als diegene verkoudheidsklachten heeft. Maar met
deze individuele medische informatie mag hij niets doen. Dat mag alleen de bedrijfsarts. De
werkgever mag de werknemer ook vragen of hij in een risicogebied is geweest en hem op basis
hiervan verplichten om thuis te werken. Daarnaast kan de werkgever zijn werknemers
voorlichten over de symptomen van het coronavirus en het nemen van hygiënemaatregelen,
zoals regelmatig handen wassen.
Bedrijfsarts onderzoekt vermoedelijk besmette werknemer
De AP geeft aan dat de werkgever niet de temperatuur van zijn werknemers mag controleren.
Het is de werkgever wel toegestaan om een werknemer waarvan hij vermoedt dat deze besmet
is met het coronavirus, door te sturen naar de bedrijfsarts of arbodienst. De bedrijfsarts kan dan
beoordelen of er mogelijk sprake is van een besmetting. Is dit het geval dan zal de bedrijfsarts
met spoed contact opnemen met de regionale GGD. De AP wijst erop dat het de taak van de
overheid is om in samenwerking met de GGD verdere verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan, ook op de werkvloer. Het is daarom van groot belang dat iedereen de actuele adviezen
van de regionale GGD en het RIVM opvolgt.

EIB: Derde bouwcrisis in twaalf jaar tijd
Voor de derde keer in twaalf jaar tijd dreigt de Nederlandse bouwsector in een crisis te
belanden. De coronacrisis zorgt niet alleen voor een lockdown maar heeft ook sterke negatieve
gevolgen voor investeringsplannen van particuliere en zakelijke klanten van de bouw. Gelet op
de doorlooptijden in de bouw zal ook deze crisis zich naar verwachting uitstrekken over een
periode van twee jaar. De bouwproductie zal in deze periode in totaal met ruim 15% dalen,
waarbij 40.000 voltijdbanen verloren gaan. Ook als de Nederlandse economie komend jaar
weer
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stevig herstelt, zal de bouw de negatieve gevolgen van de coronacrisis nog steeds sterk
ervaren.
In de periode 2022-2024 kunnen in de bouw vervolgens weer zeer hoge groeicijfers worden
gerealiseerd, waarbij ook de arbeidscapaciteit weer sterk zal moeten toenemen.
Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen notitie ‘Vooruitzichten voor de bouw
na de coronacrisis’. U treft deze notitie als bijlage bij dit ledenbulletin aan.
Coronacrisis heeft grote gevolgen voor de bouw
De coronacrisis brengt de Nederlandse economie in een recessie en net als in eerdere
crisissituaties zullen hierdoor vooral de investeringen worden geraakt. Hierdoor wordt
de bouw zwaar getroffen, aangezien 70% van de productie betrekking heeft op
investeringen. De investeringen worden niet alleen geraakt tijdens de lockdown maar
nog sterker na afloop van de coronacrisis. Op het moment dat de Nederlandse
economie uit het dal omhoog komt, galmt de klap van weggevallen investeringsplannen
nog na. Bij de verkenning van de vooruitzichten voor de bouw is rekening
gehouden met een krimp van de Nederlandse economie met 5% wat ongeveer in het
midden ligt van de scenario’s van het CPB. De relatie tussen de ontwikkeling van het
BBP en het bouwvolume laat historisch een duidelijk verband zien. In bijgaande figuur
wordt die relatie getoond, waarbij tevens de uitgangspunten en resultaten voor de
periode 2020-2024 zijn opgenomen.
Investeringen sterk onder druk
Zowel de investeringen in de woningbouw als in de utiliteitsbouw worden sterk
getroffen door de crisis. Dit betreft zowel nieuwbouw als herstel en verbouw in beide
sectoren. In twee jaar tijd dalen zowel de woningbouwinvesteringen als de
investeringen in de utiliteitsbouw ieder cumulatief met ruim 20%. Alleen het
onderhoud van gebouwen blijft in deze periode nog redelijk op peil.
De infrastructuur wordt ook zwaar getroffen en de investeringen lopen hier cumulatief
met bijna 20% terug. Dit is overigens maar deels het gevolg van de coronacrisis en
deels het gevolg van eerdere problemen rond stikstof en PFAS.
Woningaanbod zakt verder weg
Het aantal verleende vergunningen daalt naar verwachting van 57.000 woningen in
2019 naar 48.000 dit jaar. Ondanks een voorzien herstel van het aantal vergunningen
naar 65.000 in 2021, zakt het aantal woningen dat wordt opgeleverd tot 50.000 in dat
jaar. In de jaren erna kan de vergunningverlening weer sterk aantrekken, maar
doordat het tijd kost om van vergunning naar oplevering te komen neemt het aanbod
van woningen na 2021 maar geleidelijk toe.
Forse daling van de werkgelegenheid
Het productiebeeld vertaalt zich ook in een sterk verlies aan werkgelegenheid. In 2020
vertaalt het productieverlies zich nog maar beperkt in werkgelegenheidsverlies.
Niettemin gaan ook in deze situatie nog ongeveer 15.000 voltijdbanen verloren. Het
werkgelegenheidsverlies concentreert zich dit jaar nog relatief sterk bij
uitzendkrachten en gedetacheerden. In 2021 is het productieverlies groter dan dit jaar
en vertaalt het zich ook relatief sterker in verlies aan werkgelegenheid. In 2021 gaan
nog eens 25.000 voltijdbanen verloren die in dat jaar vooral betrekking hebben op
zelfstandigen en werknemers in de bouw.
Overheidsbeleid werkt neutraal uit richting de bouw
Bij het productiebeeld voor de komende jaren is uitgegaan van vaststaand en concreet
voorgenomen overheidsbeleid. De effecten van het tot nu toe voorgenomen beleid zijn
voor de bouw zeer beperkt.
CPB: recessie door coronavirus is onvermijdelijk
Een recessie is onvermijdelijk, aldus het Centraal Planbureau. Het CPB werkte 4 scenario’s uit
waarin de economische gevolgen van het coronavirus werden geschetst voor 2020 en 2021. Al
deze scenario’s monden uit in een recessie.
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De 4 scenario’s hanteren verschillende uitgangspunten voor de duur van de
contactbeperkingen en de diepte van de economische doorwerking: 3 maanden, 6 maanden, 6
maanden (plus een negatieve doorwerking) en 12 maanden. In de 4 scenario’s krimpt het bruto
binnenlands product (bbp) in 2020 met 1,2% tot 7,7%. In 2021 stijgt het bbp met 3,5% of zal dit
in het ergste geval een daling van 2,7% laten zien.
Beste en slechtste scenario
In het meest positieve scenario herstelt de economie al in het derde kwartaal van 2020. In het
slechtste scenario ontstaan er ook problemen in de financiële sector en zal daarnaast de
situatie in de andere landen verslechteren. Dat zal uiteindelijk weer leiden tot een trager herstel
in Nederland.
De werkloosheid loopt in het lichtste scenario slechts beperkt op, maar stijgt in het zwaarste
scenario tot 9,4% in 2021.
Overheidsfinanciën zullen verslechteren
Door de noodmaatregelen om de economie te steunen, verslechteren de overheidsfinanciën in
alle scenario’s fors. Dat is in ieder gevel zeker. In het zwaarste scenario komt de schuld eind
2021 uit op 73,6% bbp. Dat is fors maar nog steeds op ruime afstand van de gevarenzone.
Voorlopig nauwelijks macro-economische data beschikbaar
Het CPB heeft 4 scenario’s geschetst om de volgende redenen: “De contactbeperkende
maatregelen en de onzekerheid die de crisis met zich meebrengt, hebben een zichtbare impact
op de economische activiteit. Er is nog veel onzeker, en er zijn voorlopig nog nauwelijks macroeconomische data beschikbaar. Een raming is in zo’n situatie niet zinvol. Daarom zijn scenario’s
gebruikt om de orde van grootte van de impact inzichtelijk te maken, en aan te geven waar de
voornaamste onzekerheden zitten.”
ING: bouw is kwetsbaar maar wordt op korte termijn ‘mild’ geraakt door corona
De bouw wordt op korte termijn "mild" geraakt. Maar omdat de sector kwetsbaar is, kan het op
lange termijn mogelijk een groter negatief effect verwachten.
Dat verwacht ING Bank. Als reden geeft de bank dat de bouw laat-cyclisch is en afhankelijk van
andere zakelijke sectoren, zoals leisure/horeca, transport, industrie en retail. Ook een
verslechtering van het consumentenvertrouwen, dat heel belangrijk is voor de woningmarkt, kan
op termijn slecht nieuws betekenen.
Hoe staat de bouw ervoor?
“Indien investeringen achter- of uitblijven en consumenten de hand op de knip gaan houden,
zal de bouwsector later dit jaar een groter effect gaan merken. Het is nu nog te vroeg om
concrete voorspellingen te doen.”
Winst nauwelijks gestegen
Andere banken durfden de afgelopen tijd wel concrete verwachtingen te uiten over de impact
van de coronacrisis. Rabobank verwacht dat de bouw 4 procent krimpt, ABN AMRO gaat uit van
4,5 procent.
ING merkt op dat de “drivers” onder de bouwsector al geruime tijd positief zijn. “Vooral de grote
vraag naar woningen. Vorig jaar was de productie hoog en werd op de top van de beschikbare
capaciteit geleverd. Hierdoor hebben veel bedrijven kunnen werken aan verbetering van de
financiële positie en liquiditeit. Maar ondanks de goede marktsituatie is de winstgevendheid in
de sector maar matig verbeterd en zijn de marges nog altijd klein. Dit en het volatiele verloop
van liquiditeiten maakt de sector kwetsbaar.”
Hoelang kunnen bouwers de coronacrisis uitzingen?
Mocht de virusuitbraak flink toenemen en worden andere sectoren hard geraakt dan zal ook de
bouw uiteindelijk de consequenties ondervinden. “Bedrijfsinvesteringen in nieuwe
bedrijfspanden zouden dan bijvoorbeeld kunnen worden uitgesteld wat leidt tot een afnemende
vraag. Zover is het echter nog lang niet, er is momenteel eerder te veel dan te weinig werk in de
sector. Doordat bouwbedrijven volle orderboeken hebben en al tegen hun maximale
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productiecapaciteit aanlopen is later inhalen, als het virus onder controle is, dan nauwelijks
mogelijk.”
Bouw heeft relatief weinig last van corona
De bouw is één van de minst getroffen sectoren door het coronavirus, aldus ING. De sector
exporteert niet of nauwelijks en heeft daardoor ook geen links met de getroffen gebieden. Ook
importeert de bouw relatief weinig, al kunnen er natuurlijk altijd onderdelen in de
toeleveringsketen uit China of andere risicogebieden komen. Die kans is volgens de bank het
grootst bij elektronica voor de installatiebranche (of bijvoorbeeld zonnepanelen).
Toolboxmeeting in Corona-tijd
Het Coronavirus vraagt aanpassingen van iedereen. Logisch dat je hoofd nu niet direct staat
naar toolboxen. Maar juist nu is het belangrijker dan ooit om veilig te werken. Toolboxmeetings
kunnen je helpen om werknemers bewust(er) te maken van veiligheid en daar ook consequent
naar te handelen. Maar hoe houd je nu een toolboxmeeting in Corona-tijd? Hier een paar tips:
 Geef de instructie in meerdere kleine groepen in plaats van één grote.
 Zorg ervoor dat iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar kan blijven.
 Kijk eens naar de mogelijkheden om de toolboxmeeting online te houden.
 Stuur de informatie per e-mail naar werknemers en laat ze de informatie zelf doornemen
(eventuele vragen kunnen bijvoorbeeld in een What's App groep gezamenlijk behandeld
worden).
Zo zijn er nog best wat opties. Kijk naar de mogelijkheden bij jouw bedrijf en blijf veilig werken!
Toolbox Corona
Volandis heeft een toolbox “Corona” gepubliceerd. Deze bestaat uit een handige checklist en
een presentatie over de maatregelen en tips hoe je je dagelijkse routine thuis, van en naar het
werk en uiteraard op het werk het beste kunt invullen. U kunt dit terug vinden op de website van
Volandis, https://www.volandis.nl/toolbox-corona.

Helpdesk Corona Bouw en Installatietechniek
Maandagochtend 30 maart is de Helpdesk Corona gestart voor een ieder met vragen over veilig
doorwerken tijdens de coronacrisis. Een centraal loket voor vragen, informatie en meldingen.
Deskundigen geven advies via het gratis telefoonnummer 085 – 080 1544, e-mail en chat. De
helpdesk ondersteunt het recent verschenen protocol ‘Samen veilig doorwerken’.
Vraag, meld en deel
Op de website www.helpdeskcorona-bt.nl vind je informatie over de bereikbaarheid van de
helpdesk. Ook is er een lijst met veelgestelde vragen opgenomen en kun je handige informatie
downloaden, zoals de posters van de Rijksoverheid en een praktische toolbox. De helpdesk is
er eveneens voor meldingen van situaties op de werkvloer die niet opgelost worden. Ter
inspiratie staan op de website ook voorbeelden van bedrijven die zorgvuldig omgaan met de
veiligheid en gezondheid.
Deskundig team
Het belang van ieders gezondheid is groot, daarom krijgt men direct een deskundige aan de lijn.
De helpdesk bestaat uit tal van arbodeskundigen uit de sectoren Bouw & Infra en
Installatietechniek. Het team is samengesteld uit: arbeidshygiënisten, arbeidsepidemiologen,
bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, A&O-deskundigen, ergonomen en DIA-adviseurs. Het team
volgt de richtlijnen van het RIVM en de NCvB. Aan de adviezen kunnen geen rechten worden
ontleend.
Contactgegevens helpdesk
Bel gratis: 085 – 080 1544
Website: www.helpdeskcorona-bt.nl
E-mail en chat via website: www.helpdeskcorona-bt.nl
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Protocol
Het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ is volgens de richtlijnen van het RIVM opgesteld en
biedt duidelijkheid aan bedrijven, alle werkenden, bewoners, opdrachtgevers en klanten. Ook
de wijze waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden komt aan
bod. Het protocol is door Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan het Ministerie van
BZK aangeboden en in overleg met de ministers van BZK en I&W met diverse andere
brancheorganisaties en vakbonden (zie Breed gedragen) aangevuld en vastgesteld.
Veelgestelde vragen en toolbox
Veel voorkomende vragen en antwoorden worden gepubliceerd via de website van de
helpdesk. Deze lijst wordt regelmatig door onze deskundigen bijgewerkt. Volandis publiceert
binnenkort ook de toolbox ‘Corona’. Deze bestaat uit een handige checklist en een presentatie
over de maatregelen en tips hoe je je dagelijkse routine thuis, van en naar het werk en uiteraard
op het werk het beste kunt invullen. Hoe houd je een toolboxmeeting in Corona-tijd? Lees op
www.volandis.nl/nieuws/toolboxmeeting-in-corona-tijd/ onze tips.
Hulp bij melding
Bij een melding door een werknemer, OR-lid, personeelsvertegenwoordiging, vakbond of
derden, van een situatie in het eigen bedrijf of in een ander bedrijf dat het protocol niet naleeft,
én waarvoor in redelijk overleg geen oplossing gevonden is, zal de helpdesk contact leggen met
de relevante brancheorganisatie in het consortium van het protocol. Wordt er met deze hulp dan
nog steeds geen oplossing gevonden, dan kan de werknemer via de reguliere weg een klacht
indienen bij de Inspectie SZW.
Breed gedragen
Het protocol en de helpdesk worden door tal van brancheorganisaties ondersteund.

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.

Secretariaat
Koela
Chatzoudis

Mobiel
nummer
06-21838650

E-mail

Bereikbaar

secretariaat@aannemersfederatie.nl Ma t/m vrij

Algemeen/
Mobiel
Verenigingszaken nummer

E-mail

Jaco
Uittenbogaard

uittenbogaard@aannemersfederatie.nl Ma t/m vrij
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CAO/ Corona/
Arbeidsrecht/
Sociale
Zekerheid
Martin van der
Veen
Alie Dijkstra

Mobiel
nummer

E-mail

06-23537511

vanderveen@aannemersfederatie.nl Ma t/m vrij

06-12456076

dijkstra@aannemersfederatie.nl

Ma, di,
woemorgen en
do

E-mail

Bereikbaar

Pers/
Mobiel
Communicatie/ nummer
Lobby
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. 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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