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Inhoudsopgave
Actueel
Nieuwe coronacalculator berekent hoe ondernemer door crisis komt
Er is voor ondernemers een nieuw instrument beschikbaar dat onder meer berekent
in hoeverre zij in aanmerking komen voor de overheidsmaatregelen en welke effecten
die maatregelen hebben op hun financiële positie de komende periode

2

Aanvragen van Klein Krediet Corona door kleinere ondernemers mogelijk
De regeling Klein Krediet Corona (KKC), die extra liquiditeit voor het micro-, midden- en
kleinbedrijf mogelijk maakt, is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom
staat deze coronaregeling voor een financieringsbehoefte van 10.000 tot 50.000 euro
sinds vrijdag 29 mei 2020 open voor ondernemers
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Herbeoordeling arbeidsongeschikte werknemers in de knel
UWV zoekt naar oplossingen om de achterstanden in de sociaal-medische
beoordelingen weg te werken. Door de achterstanden kan het langer duren voordat
UWV een beslissing neemt over de arbeidsongeschiktheidsuitkering van de werknemer.
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Vergoeding van mondkapjes mag onbelast
Werkgevers mogen de mondkapjes die werknemers verplicht moeten dragen in het
openbaar vervoer onbelast vergoeden of verstrekken. Dat heeft de Belastingdienst
bekendgemaakt op zijn website.

3

Terug naar kantoor? Denk aan kwetsbare werknemers
Er wordt nu nagedacht over manieren om werknemers weer naar kantoor te laten
komen met inachtneming van de coronamaatregelen. Maar denk daarbij ook aan de
kwetsbare werknemers. Het RIVM heeft deze groepen gedefinieerd.
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Herziening Algemene Uniforme Voorwaarden (UAV 2012)
Het ministerie van BZK heeft onlangs aan het Instituut voor Bouwrecht (IBR) een opdracht
verleend tot het begeleiden van de herziening van de Algemene Uniforme Voorwaarden 2012
(UAV 2012) in verband met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de
wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (introductie van een veiligheidscoördinator).
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Helpdesk Corona Bouw- en Installatietechniek
5
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’.
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.
Uiteraard zijn wij gewoon bereikbaar en blijft onze dienstverlening beschikbaar. Schroom
dus niet en gebruik onze dienstverlening als u vragen heeft.
Bijlage: Indexen Risicoregeling
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Actueel
Nieuwe coronacalculator berekent hoe ondernemer door crisis komt
Er is voor ondernemers een nieuw instrument beschikbaar dat onder meer berekent in hoeverre
zij in aanmerking komen voor de overheidsmaatregelen en welke effecten die maatregelen
hebben op hun financiële positie de komende periode. Via de website www.coronacalculator.nl
kunt u gebruik maken van dit nieuwe instrument.
Ondernemers komen door de coronacrisis acuut in de financiële problemen; omdat zij hun
bedrijf verplicht hebben moeten sluiten, vanwege de thuisblijfadviezen van de overheid of door
verstoorde (internationale) ketens. Velen weten nu niet goed waar ze in aan toe zijn.
Ondernemers hebben nu zoveel aan hun hoofd. Met de nieuwe calculator worden ondernemers
geholpen eenvoudig een weg te vinden in de steunmaatregelen die er zijn en welk effect ze
hebben op hun liquiditeitspositie.
Deze tool wordt bovendien komende tijd op basis van alle ervaringen en ontwikkelingen steeds
verder verfijnd en uitgebreid.
Dit instrument biedt ondernemers:
·
alle steunmaatregelen eenvoudig op een rij;
·
snel inzicht in welke regelingen van toepassing zijn voor jouw bedrijf;
·
een indicatie van de hoogte van jouw tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en
mogelijkheden rond belastinguitstel;
·
een indicatie van jouw persoonlijke liquiditeitspositie de komende periode, gebaseerd op
je eigen bedrijfsgegevens;
·
alles overzichtelijk in één persoonlijk dashboard;
·
directe link naar de voor jou relevante aanvraagformulieren;
·
antwoord op veel gestelde vragen.
De coronacalculator is veilig en overzichtelijk en werkt snel. De tool wordt dagelijks bijgewerkt.
Actualisaties in de regelgeving worden doorvertaald in de calculator, zodat de ondernemer zijn
sommen en aanvragen kan maken op grond van de meest actuele inzichten.
Aanvragen van Klein Krediet Corona door kleinere ondernemers mogelijk
De regeling Klein Krediet Corona (KKC), die extra liquiditeit voor het micro-, midden- en
kleinbedrijf mogelijk maakt, is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom staat deze
coronaregeling voor een financieringsbehoefte van 10.000 tot 50.000 euro sinds vrijdag 29 mei
2020 open voor ondernemers. Leningen die vanaf 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de
voorwaarden van de regeling kunnen bovendien worden geherfinancierd tegen de voorwaarden
van de KKC.
De KKC-leningen, met een maximale reguliere looptijd van vijf jaar, worden verstrekt door
banken. Ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen deze verstrekken. Het kabinet
maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met
een relatief kleine financieringsbehoefte. De overheid staat voor 95% garant (713 miljoen euro).
Juist een kleinere ondernemer kan lastiger aan extra financiering komen of ziet deze optie niet
direct als oplossing voor de ontstane problemen door corona. Voor deze groep mkb’ers is de
KKC-regeling die vandaag open gaat bij uitstek geschikt. En zo bieden we ook hier welkome
hulp in deze voor veel bedrijven pittige tijden.
Financiers kunnen maximaal 4% van het kredietbedrag doorrekenen aan ondernemers die
gebruik willen maken van de garantieregeling. Daarnaast betalen ondernemers aan de Staat
een eenmalige premie van 2% als vergoeding. Naar verwachting kunnen tienduizenden
ondernemers gebruik maken van de regeling.
De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf 50.000 euro die voor de
coronacrisis voldoende winstgevend waren, met voldoende terugbetaalcapaciteit en die
stonden ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor 1 januari 2019. In ieder geval de
banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via
de regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de coronaregeling
binnen de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) mogen de regeling ook
aanbieden. Ondernemers kunnen zich voor het gebruik van de regeling melden bij hun
financier.
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Garantie Rijksoverheid helpt meer kleine ondernemers aan financiering
Het kabinet en de banken willen de toegang tot liquiditeit voor het kleinere mkb verder
vergemakkelijken. Het – in verhouding tot de handelingskosten – relatief kleine bedrag waar
deze ondernemingen naar op zoek zijn, zorgt ervoor dat dit type ondernemingen doorgaans
moeilijk aan financiering komt.
Daarbij komt nog dat het risico voor financiers dat een lening niet wordt terugbetaald door de
coronacrisis relatief hoog is. Doordat de Rijksoverheid voor 95% garant staat kan een grotere
groep ondernemers aan financiering worden geholpen. Bovendien kan het
kredietbeoordelingsproces omwille van de snelheid grotendeels automatisch plaatsvinden.
Het feit dat de financiers nog steeds 5% van het risico dragen, zorgt tegelijkertijd voor een
zorgvuldige risicobeoordeling, zodat de leningen worden verstrekt aan in de kern gezonde
bedrijven met voldoende terugbetaalcapaciteit. De banken hebben onder meer aangegeven
zich te houden aan de Gedragscode Kleinzakelijke kredietverlening.

Herbeoordeling arbeidsongeschikte werknemers in de knel
UWV zoekt naar oplossingen om de achterstanden in de sociaal-medische beoordelingen weg
te werken. Door de achterstanden kan het langer duren voordat UWV een beslissing neemt
over de arbeidsongeschiktheidsuitkering van de werknemer.
UWV verwacht dat de achterstanden in het aantal sociaal-medische beoordelingen voorlopig
blijven toenemen. Uit het jaarverslag 2019 van UWV blijkt dat het instituut vorig jaar 161.000
beoordelingen uitvoerde. Dit is een stijging van 2,8% ten opzichte van 2018. UWV is op zoek
naar oplossingen om deze achterstanden weg te werken, zoals het werven van nieuwe
verzekeringsartsen, maar deze maatregel heeft niet direct effect omdat deze artsen eerst
opgeleid moeten worden. Daarnaast is UWV met minister Koolmees van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in gesprek over alternatieve werkwijzen. Hiermee wil het instituut voorkomen
dat de wachttijden voor de beoordelingen in de toekomst oplopen.
Coronamaatregelen vertragen beoordelingen
In de afgelopen jaren is het aantal mensen dat een beroep doet op een uitkering op basis van
de Wet werk en inkomen (WIA) toegenomen. Ook is er bij WIA-aanvragen steeds vaker sprake
van een complexere problematiek, waardoor het beoordelen van de aanvragen meer tijd kost.
En ook de coronamaatregelen hebben invloed op het uitvoeren van de beoordelingen. UWV
heeft de fysieke spreekuren vervangen door telefoon- en videospreekuren, maar het is niet in
alle gevallen mogelijk om op deze manier tot een oordeel te komen. UWV moet het oordeel dan
uitstellen, waardoor de achterstanden kunnen oplopen.
Door achterstanden duren beslissingen over uitkeringen langer
Bij sociaal-medische beoordelingen gaat het onder meer om claimbeoordelingen. Hierbij
beoordeelt UWV de arbeidsmogelijkheden van degene die een arbeidsongeschiktheidsuitkering
aanvraagt. Ook beoordeelt het instituut bij een WIA-aanvraag het re-integratieverslag van de
werkgever en werknemer.
Een werkgever kan later om een herbeoordeling vragen. UWV onderzoekt dan of de (ex)werknemer inmiddels weer meer zou kunnen werken. Het gevolg van de herbeoordeling kan
zijn dat UWV de hoogte van de uitkering wijzigt of de uitkering beëindigt, zodat de kosten voor
de werkgever dalen. Maar door de achterstanden kan deze beslissing langer op zich laten
wachten.
Vergoeding van mondkapjes mag onbelast
Werkgevers mogen de mondkapjes die werknemers verplicht moeten dragen in het openbaar
vervoer onbelast vergoeden of verstrekken. Dat heeft de Belastingdienst bekendgemaakt op
zijn website.
Werkgevers mogen mondkapjes onbelast vergoeden of verstrekken aan werknemers die met
het openbaar vervoer naar het werk reizen. Dat meldt de Belastingdienst op zijn website.
Vanwege het coronavirus moet iedereen vanaf 1 juni verplicht een mondkapje dragen in het
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openbaar vervoer. De kosten van de mondkapjes horen daardoor tot het werkelijke kosten van
het openbaar vervoer, omdat werknemers niet zonder een mondkapje op met het openbaar
vervoer mogen reizen.
Vergoedingen voor mondkapjes zijn gericht vrijgesteld
De vergoedingen voor de mondkapjes voor gebruik in het openbaar vervoer zijn gericht
vrijgesteld. Een gerichte vrijstelling gaat niet ten koste van de vrije ruimte onder de
werkkostenregeling als de werkgever aan de voorwaarden voor deze vrijstelling voldoet. Deze
vergoeding of verstrekking moet nog wel worden aangewezen als eindheffingsloon. Maar als de
werkgever aan de voorwaarden van de gerichte vrijstelling voldoet, gaat de Belastingdienst er
van uit dat de werkgever dat heeft gedaan. Lees meer over gerichte vrijstellingen in het
Handboek Loonheffingen 2020.
Geen BTW op mondkapjes
Vanaf 25 mei tot en met in ieder geval 1 september hoeft er ook geen BTW te worden betaald
voor mondkapjes die in Nederland worden gekocht. De Belastingdienst laat weten dat
organisaties die mondkapjes verkopen, de voorbelasting kunnen blijven aftrekken. De
regelgeving daarover wordt op dit moment uitgewerkt. Het is in elk geval de bedoeling dat de
mondkapjes hierdoor goedkoper worden voor consumenten.
Terug naar kantoor? Denk aan kwetsbare werknemers!
Er wordt nu nagedacht over manieren om werknemers weer naar kantoor te laten komen met
inachtneming van de coronamaatregelen. Maar denk daarbij ook aan de kwetsbare
werknemers. Het RIVM heeft deze groepen gedefinieerd.
Organisaties zijn hard aan het werk om corona-protocollen te implementeren. Dat moet het
mogelijk maken werknemers weer veilig naar kantoor te laten komen. Daarbij is het nodig
rekening te houden met kwetsbare werknemers. Voor hen zijn de standaard maatregelen niet
voldoende omdat ze een verhoogd risico lopen. Waarschijnlijk moet de werkgever in hun geval
dus aanvullende maatregelen nemen. Iemand met de longaandoening COPD zou dan
bijvoorbeeld geen baliediensten meer mogen draaien.
Het RIVM heeft een aantal van die kwetsbare groepen werknemers benoemd. Het gaat
bijvoorbeeld om personen tussen de 18 en 70 jaar met:
 chronische afwijkingen van luchtwegen en longen;
 chronische hartaandoeningen;
 diabetes mellitus;
 ernstige nieraandoeningen;
 verminderde weerstand tegen infecties (bijvoorbeeld bij auto-immuunziekten of kanker);
 hiv-infecties;
 obesitas met een BMI (body mass index) boven 40.
Het RIVM is hierbij iets genuanceerder in de omschrijving van de kwetsbaarheid. Soms is er de
aanvullende eis dat iemand onder behandeling moet zijn van een specialist. Sowieso is het
verstandig als een werkgever de bedrijfsarts inschakelt om te bepalen wat hij moet doen. Een
aantal van bovengenoemde aandoeningen raken ook aan de privacy en zullen daarom niet
bekend zijn bij de werkgever. De bedrijfsarts kan adviseren wat de beste aanpak is.

Herziening Algemene Uniforme Voorwaarden (UAV 2012)
Het ministerie van BZK heeft onlangs aan het Instituut voor Bouwrecht (IBR) een opdracht
verleend tot het begeleiden van de herziening van de Algemene Uniforme Voorwaarden 2012
(UAV 2012) in verband met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de
wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (introductie van een veiligheidscoördinator).
De herziening zal plaatsvinden in vergelijkbare vorm als de vorige herziening, in een kleine
werkgroep met vertegenwoordigers uit de sector. Het IBR voert het secretariaat en voorziet in
de inhoudelijke ondersteuning in de vorm van onderzoek en achtergrondnotities etc. Als
onafhankelijk voorzitter is prof. mr. J.M. Hebly in bouw- en aanbestedingsrecht te Leiden
aangetrokken om de werkgroep te begeleiden.
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Reden van herziening van de UAV 2012
Ontwikkelingen die herziening van de UAV noodzakelijk maken.
I. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wijzigt het Burgerlijk Wetboek (BW) op
verschillende punten. Daarnaast wordt in het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen een
dossier bevoegd gezag en een consumentendossier geïntroduceerd. De UAV 2012 zal met
deze wijzigingen in overeenstemming dienen te worden gebracht. Het betreft de volgende
punten:
1. Aansprakelijkheid
Art. 7:758 lid 4 BW wijzigt de aansprakelijkheid van de aannemer. Hierdoor is de aannemer na
de oplevering van het bouwwerk aansprakelijk voor gebreken, tenzij deze gebreken niet aan
hem zijn toe te rekenen. Van deze bepaling kan alleen ten nadele worden afgeweken voor
zover de opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die handelt in uitoefening van een beroep of
een bedrijf en indien dit nadrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen. Dit zou kunnen leiden
tot een aanpassing van par. 12 van de UAV 2012, dan wel op andere wijze moeten worden
verwerkt in de UAV 2012.
2. Waarschuwingsplicht
Art. 7:754 lid 2 BW vult de waarschuwingsplicht van de aannemer aan. De waarschuwing dient
ingevolge dit nieuwe lid schriftelijk en ondubbelzinnig te gebeuren. Van deze bepaling kan
alleen ten nadele worden afgeweken voor zover de opdrachtgever geen natuurlijk persoon is
die handelt in uitoefening van een beroep of een bedrijf.
3. Opleverdossiers
Voor bouwwerken kan door de nieuwe artikelen met betrekking tot het consumentendossier
(art.7:757a BW) en het dossier bevoegd gezag (art. 2.15quinquies Bbl) het nodig zijn de UAV
2012 aan te passen. Art. 7:757a BW is van regelend recht, als de UAV 2012 niet wordt
gewijzigd, is het artikel derhalve onverkort van toepassing op overeenkomsten waarop de UAV
2012 van toepassing is.
II. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) wordt o.a. gewijzigd in verband met de
introductie van een veiligheidscoördinator. De aanleiding voor de introductie van een
veiligheidscoördinator was het advies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid inzake het
hijsongeval in Alphen aan den Rijn. De vraag is of de UAV 2012 als gevolg hiervan ook dient te
worden aangepast. Voor de beantwoording van die vraag kan o.a. gebruik worden gemaakt van
het eerdere rapport van het IBR: “Omgevingsveiligheid en de DNR 2011, de UAV 2012 en de
UAV-GC 2005”.
Planning
Verwacht wordt dat een en ander in juni 2021 opgeleverd kan worden.

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
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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
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.
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.
Ook helpt onze helpdesk u graag verder; secretariaat@aannemersfederatie.nl
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