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Actueel
Gezamenlijke oproep AFNL-NOA, Cumela en Onderhoud NL: ook na de bouwvak
mogelijkheid tot NOW
Bedrijven in de bouw, afbouw, infra, onderhoud, groen en grond moeten ook gebruik kunnen
maken van de NOW-regeling nà de bouwvak. Want pas dan tekenen de verliezen zich bij deze
bedrijven af als gevolg van de corona-crisis. Dat vinden Stichting AFNL-NOA, Cumela en
Koninklijke OnderhoudNL. Zij roepen minister Koolmees op om na de bouwvak de Tijdelijke
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid ( NOW) open te stellen voor hun
bedrijven.
De brancheorganisaties verwachten dat het effect van de corona-crisis pas na de bouwvak
zichtbaar zal zijn omdat zij tot nu toe, weliswaar aangepast en onder regiem van het protocol
‘samen veilig doorwerken’, behoorlijk hebben kunnen doorwerken. Maar in het najaar verwacht
men in deze sectoren de klap vanwege het dalen van opdrachten als gevolg van de
economische gevolgen van de corona-crisis en de laat-cyclische reactie die dit teweeg brengt
op deze sectoren.
Bedrijven doen er alles aan om het werk nu zoveel mogelijk door te laten gaan. Vooralsnog is
het signaal dat er nog redelijk wat werk is doordat werk naar voren geschoven is / wordt of
afgemaakt kan worden, maar dat nieuwe (vervolg-) opdrachten uitblijven. Juist dan hebben
ondernemers in de bouw & infra, inclusief afbouw en onderhoud steun nodig van de overheid.
De huidige NOW loopt af op 31 mei. Het kabinet moet nog besluiten over verlenging voor de
periode juni, juli, augustus. De gezamenlijke brancheorganisaties pleiten daarvoor en voor een
verlenging na de bouwvak. Minister Koolmees heeft inmiddels na een motie van VVD en CDA
toegezegd te zullen kijken naar een oplossing.
U treft deze brief als bijlage bij dit ledenbulletin aan.
Inspectie SZW en het Corona-virus
Inspectie SZW krijgt diverse vragen over wat de Inspectie op dit moment voor signalen krijgt of
waar men met meldingen terecht kan en wat met de meldingen en signalen gedaan wordt.
Hieronder treft u hierover nadere informatie aan.
Het zijn onrustige tijden. Iedereen werkt heel hard om te zorgen dat mensen veilig kunnen
werken, dat mensen doorbetaald worden, dat er voldoende personeel is om cruciale processen
door te laten lopen etc. De Inspectie SZW krijgt in haar dagelijks werk veel vragen, meldingen
en klachten over de werkomstandigheden ten tijde van Corona die men zo goed als mogelijk
oppakt en probeert te beantwoorden.
Tot begin vorige week zijn er bij de Inspectie SZW zo’n 850 meldingen binnengekomen die met
Corona verband houden. De meldingen zijn divers en gaan bijvoorbeeld over zieke collega’s op
de werkvloer, verplicht blijven werken, geen afstand kunnen houden, geen beschermende
middelen om te werken. De meldingen komen binnen uit verschillende sectoren als bouw,
industrie, waaronder ook de vleesverwerkers, groot- en detailhandel, vervoer, horeca en ook uit
de zorg.
Alle meldingen die binnenkomen worden zoals gebruikelijk bekeken. Als de melding niet
helemaal duidelijk is, wordt voor meer informatie contact gezocht met de melder. De melder
wordt ook gevraagd welke actie hij/zij zelf heeft ondernomen. Gezien de uitzonderlijke situatie is
besloten om bij de meldingen die de Inspectie verder wilonderzoeken, eerst telefonisch contact
te leggen met de werkgever. De inspecteurs bespreken met de werkgever wat zijn
verantwoordelijkheden zijn in de specifieke situatie. Indien de werkgever zijn
verantwoordelijkheid niet neemt, kan de Inspectie SZW handhavend optreden, ook met een
inspectie ter plaatse, al dan niet in samenwerking met partners, bijvoorbeeld gemeenten of
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politie. Bij iedere fysieke inspectie zal de veiligheid van de inspecteurs gewaarborgd moeten
zijn.
Specifiek gericht op arbeidsmigranten ziet de Inspectie SZW dat er veel media-aandacht is voor
de soms slechte omstandigheden waarin zij werken, wonen en vervoerd worden. Ook ontvangt
de Inspectie hier meldingen over. Vanuit het Ministerie van SZW zijn in samenwerking met de
Inspectie SZW verschillende maatregelen genomen en is in overleg getreden met de branches,
ambassades en belangenorganisaties om zoveel mogelijk problemen aan te pakken. Vanuit de
Inspectie wordt sowieso opgetreden in het geval er sprake is van ernstige arbeidsongevallen
en/of indicaties van arbeidsuitbuiting. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met onder andere
de uitzendbranche om hen te informeren als er klachten komen over leden van hen ten aanzien
van huisvesting en vervoer. Zij nemen dan contact op met hun leden om hierover het gesprek
aan te gaan. De Inspectie SZW gaat dit de komende tijd monitoren en indien nodig dit ook met
andere branches bespreken.
Bij concrete klachten en meldingen over het Coronavirus in relatie tot arbeid kan contact
opgenomen worden met de Inspectie SZW. Er is een speciaal webformulier gemaakt voor
Corona-gerelateerde werksituaties, https://www.inspectieszw.nl/melden/corona. Het is
beschikbaar in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal. Uiteraard is het allereerst een
verantwoordelijkheid van de werkgever om de RIVM-richtlijnen zo nauwkeurig mogelijk na te
leven.
Steunmaatregelen kabinet helpen ruim 2 miljoen mensen
Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een
economisch noodpakket ingesteld. Twee belangrijke maatregelen daarvan zijn de Tijdelijke
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo). Met deze twee regelingen zijn tot nu toe ruim 2
miljoen mensen geholpen. Dat schrijven minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark aan de
Tweede kamer.
NOW
Tussen de start op 6 april en 30 april zijn er ongeveer 114.000 aanvragen ingediend. De
meeste daarvan, 75.000, in de eerste vier dagen. Tot nu toe zijn er 104.000 aanvragen
goedgekeurd. Aan deze bedrijven is nu €1,9 miljard aan voorschotten uitgekeerd. Daarmee zijn
ongeveer 1,7 miljoen mensen bereikt. Ongeveer 6.700 aanvragen zijn afgewezen, voornamelijk
omdat de loonsom in januari en in november 0 euro bedraagt of dat er geen loonsom in januari
en november is. De meeste aanvragers (68%) zijn werkgevers met 1 tot 10 werknemers.
Tozo
Omdat de uitvoering van de Tozo bij gemeenten ligt en dus heel verspreid is, zijn precieze
cijfers pas over enige tijd beschikbaar. Momenteel wordt het aantal aanvragen geschat op
ongeveer 343.000. Dit zijn aanvragen voor ondersteuning in levensonderhoud of voor een
lening voor bedrijfskapitaal. Tot en met 22 april zijn de meeste aanvragen ontvangen voor
inkomensondersteuning.
Vrije ruimte WKR tijdelijk opnieuw verhoogd
De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) gaat in 2020 tijdelijk omhoog naar 3% over de
eerste € 400.000. Dat schreef staatssecretaris Vijlbrief van Financiën in een Kamerbrief.
Om werkgevers tegemoet te komen bij problemen vanwege de coronacrisis, verhoogt het
kabinet de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) naar 3% over de eerste € 400.000 van
de loonsom van de werkgever. De eenmalige verhoging is tijdelijk en geldt alleen voor 2020.
Dat schreef staatssecretaris Vijlbrief van Financiën in een Kamerbrief.
De verhoging moet werkgevers de mogelijkheid bieden hun werknemers juist in deze moeilijke
tijd extra tegemoet te komen met bijvoorbeeld een bloemetje of een cadeaubon. Ook verwacht
het kabinet dat het een boost kan geven aan sectoren die het nu extra zwaar hebben.
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Vrije ruimte begin dit jaar ook verruimd
Onder de WKR kan een werkgever een percentage van het totale fiscale loon van de
organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen
aan werknemers. Per 1 januari 2020 werd deze vrije ruimte al verhoogd van 1,2% naar 1,7%
voor de eerste € 400.000. Boven de € 400.000 geldt een vrije ruimte van 1,2%. Stopt de
werkgever méér in deze zogenoemde vrije ruimte, dan moet hij over het meerdere 80%
eindheffing betalen. Werkgevers mogen zelf bepalen of ze de vrije ruimte willen gebruiken en
waar ze die aan willen besteden.
Helpdesk Corona Bouw en Installatietechniek
Sinds 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
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
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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 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

CAO/ Corona/
Arbeidsrecht/
Sociale
Zekerheid
Martin van der
Veen
Alie Dijkstra

06-25322983

Bereikbaar

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
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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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