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Inhoudsopgave
Actueel
Regels avondklok van zaterdag 23 januari tot woensdag 10 februari
In heel Nederland geldt een avondklok. Van zaterdag 23 januari tot woensdag 10 februari
’s ochtends blijft u binnen van 21.00 uur tot 04.30 uur. Het is verboden om zonder geldige
reden op straat te zijn.
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Veel bedrijven gestart met RI&E, gratis workshop Volandis voor leden Aannemersfederatie 5
De afgelopen maanden hebben honderden bedrijven hebben een (gratis) account aangemaakt in
mijnVolandis en een start gemaakt met de branche RI&E. Zo krijg je inzicht in de risico’s die je
werknemers lopen en welke maatregelen je kunt nemen.
Op maandag 1 februari aanstaande wordt door Volandis speciaal voor leden van de bij de
Aannemersfederatie aangesloten branches een workshop georganiseerd waar u gratis aan kunt
deelnemen.
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.

Bijlagen:
Werkgeversverklaring avondklok
Eigen verklaring avondklok
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Actueel
Regels avondklok zaterdag 23 januari 21.00 tot woensdag 10 februari 2021 om 04.30 uur
‘s ochtends.
In heel Nederland geldt een avondklok. Van zaterdag 23 januari tot woensdag 10 februari ’s
ochtends blijft u binnen van 21.00 uur tot 04.30 uur. Het is verboden om zonder geldige reden
op straat te zijn.
De maatregelen leiden vooralsnog NIET tot aanpassing van het huidige protocol ‘Samen veilig
doorwerken' voor de bouw- en technieksector. We mogen dan ook blijven doorwerken, ook
tijdens de avondklok. Uiteraard blijft het van groot belang dat we dit veilig doen.
Waarom geldt de avondklok van 21.00 uur – 04.30 uur?
Dit is een zware coronamaatregel bovenop de huidige lockdown om het ontvangen van bezoek
en ontmoetingen in groepen tegen te gaan.
Er zijn grote zorgen over de Britse variant van het coronavirus , die nog besmettelijker is dan
het virus dat we al kennen. Naar andere varianten wordt nog onderzoek gedaan. Daarnaast zijn
er andere varianten van het virus ontdekt waar zorgen over bestaan. Het is noodzakelijk om nu
besmettingen af te remmen en de verspreiding van nieuwe varianten te vertragen. Zodat de
ziekenhuizen ruimte houden voor coronapatiënten en andere zorg zoveel mogelijk door kan
gaan. Als we nu niets extra’s doen, dan kunnen we daar later spijt van krijgen.
Veel mensen worden besmet met corona bij het samenkomen van familie en vrienden. Het
verbod om ’s avonds buiten te zijn, zorgt ervoor dat minder mensen bij elkaar op bezoek gaan
en elkaar ontmoeten. Uit onderzoek blijkt dat een avondklok helpt om de verspreiding van het
virus af te remmen.
Als mensen toch zonder geldige reden naar buiten gaan, dan is hier beter tegen op te treden.
De boete is 95 euro.
Wie mogen op straat zijn?
U gaat alleen naar buiten als het noodzakelijk is. Dit mag alleen met de volgende redenen:
 Bij een calamiteit.
 Als uzelf, een hulpbehoevend persoon of een dier dringend (medische) hulp nodig heeft.
 Als u van uw werkgever voor werk naar buiten moet.
 Als u naar het buitenland of het Caribisch deel van Nederland reist of terugkeert naar
Nederland.
 Als u een aangelijnde hond uitlaat, dit doet u in uw eentje.
 Als u onderweg bent in verband met een uitvaart en dit kunt aantonen.
 Als u onderweg bent in verband met een oproep van een rechter, officier van justitie of
bezwaar- en beroepschriftencommissie en dit kunt aantonen.
 Als u onderweg bent in verband met een examen of tentamen dat u moet afleggen voor
uw opleiding op het MBO, HBO of WO en u kunt dit aantonen.
 Als u onderweg bent omdat u bent uitgenodigd voor een live-avondprogramma en dit
kunt aantonen met een uitnodiging van de omroep.
Als het noodzakelijk is dat u naar buiten gaat, dan moet u het formulier Eigen verklaring
avondklok bij zich hebben. Dit kunt u digitaal invullen en printen. Bij een calamiteit, terugkeer uit
het buitenland en het uitlaten van een hond heeft u geen formulier nodig. Als u naar Nederland
reist, dan moet u wel laten zien dat u uit het buitenland komt (bijvoorbeeld met een
vervoersbewijs) en uitleggen waarom u tijdens de avondklok reist.
Als het nodig is dat u voor werk naar buiten gaat moet u ook een Werkgeversverklaring
avondklok kunnen laten zien. Uw werkgever bepaalt dit en vult dan voor u de door de overheid
beschikbaar gestelde werkgeversverklaring in.
Agenten, brandweer- en ambulancemedewerkers hoeven voor hun werk geen formulieren bij
zich te hebben. Ditzelfde geldt voor treinmachinisten, conducteurs, metro- en trambestuurders
en buschauffeurs, taxichauffeurs, vliegtuigcrew en passagiersscheepvaartbemanning.
De avondklok geldt van zaterdag 23 januari 21.00 tot woensdag 10 februari 2021 om 04.30 uur
‘s ochtends.
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Wanneer wel en niet buiten tijdens de avondklok
Wanneer u wel of niet buiten mag zijn tijdens de avondklok, hangt af van uw activiteit. De hond
uitlaten mag. Maar op bezoek gaan bij vrienden niet. De avondklok geldt van 21.00 uur ’s
avonds tot 04.30 uur ’s ochtends.
Wat valt er onder ‘buiten’?
De regel is dat u tijdens de avondklok niet in de openlucht mag zijn. Dat betekent dat u niet
buiten mag zijn, ook niet in de auto of in de trein. U mag wel in uw eigen tuin zijn of op uw
balkon. U mag dus niet:
 buitenshuis zijn;
 in uw eigen auto zitten;
 in het OV zitten;
 in de taxi zitten;
 in bedrijfsmatig personenvervoer zitten.
Dit mag alleen als u een geldige reden heeft om buiten te zijn.
Wanneer Eigen verklaring avondklok nodig
Sommige mensen mogen tijdens de avondklok naar buiten. Bijvoorbeeld om medicijnen te
halen bij de apotheek. Zij moeten dan een formulier Eigen verklaring avondklok bij zich dragen.
Welk formulier moet ik bij me hebben als ik op straat moet zijn tijdens de avondklok?
 Gaat u tijdens de avondklok de straat op? Dan vult u een formulier in waarop u aangeeft
waarom u op straat bent. Dit formulier heet Eigen verklaring avondklok.
 Bent u voor uw werk buiten? Dan heeft u, naast dit formulier, ook
een Werkgeversverklaring avondklok nodig.
 Bent u voor een reis (van of naar het buitenland) onderweg? Ook dit moet u kunnen
aantonen. Dit kan bijvoorbeeld met een ticket.
Wanneer is een ‘Eigen verklaring avondklok’ verplicht als u tijdens de avondklok buiten bent?
Dit is het geval wegens:
 werk;
 medische hulp aan zichzelf of een dier;
 hulpverlening aan een hulpbehoevende persoon;
 een noodzakelijke reis naar het buitenland of het Caribisch deel van Nederland;
 uitvaart;
 een oproep van een rechter, officier van justitie of bezwaar- of
beroepschriftencommissie;
 Als u onderweg bent in verband met een examen of tentamen dat u moet afleggen voor
uw opleiding op het MBO, HBO of WO en u kunt dit aantonen.
 op uitnodiging als gast aan een live avondprogramma.
Wanneer is een ‘Eigen verklaring avondklok’ niet verplicht?
Dit is het geval voor:
 Agenten, brandweer -en ambulancemedewerkers.
 Verantwoordelijken voor personenvervoer: treinmachinisten, conducteurs, metro- en
trambestuurders en buschauffeurs. Geldt ook voor taxichauffeurs, vliegtuigcrew en
passagiersscheepvaartbemanning.
 Internationaal goederenvervoer vanwege Europese afspraken.
 Het aangelijnd uitlaten van een hond.
 Reizigers die vanuit het buitenland naar Nederland reizen. Zij mogen vormvrij aantonen
dat zij uit het buitenland komen en dat het noodzakelijk is om op die tijd onderweg te
zijn.
 Indien iemand dak-of thuisloos is en niet in maatschappelijke opvang terecht kan.
 Bij rampspoed.
Heb ik bij een calamiteit (rampspoed) ook een formulier nodig?
Er kunnen situaties zijn waarin het niet mogelijk is om eerst een formulier op te halen of te
printen. Bijvoorbeeld als er brand uitbreekt of als u plotseling dringend medische hulp nodig
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heeft. Dat is een calamiteit (rampspoed). U heeft dan een geldige reden om buiten te zijn
zonder formulier.
Vanaf welke leeftijd moet iemand het formulier bij zich hebben?
Iedereen vanaf 12 jaar heeft een eigen formulier bij zich. Hierin verklaart u waarom u tijdens de
avondklok dringend op straat moet zijn.
Ik heb geen printer, kan ik het formulier ook digitaal tonen?
Ja. U vult het formulier in op uw computer of smartphone en slaat het vervolgens op. Als de
handhaver erom vraagt, toont u het formulier op bijvoorbeeld uw telefoon.
Moet ik elke keer als ik de straat op ga een nieuw formulier invullen?
Als u in een bepaalde periode elke dag tijdens de avondklok naar buiten moet, kunt u dit
aangeven op de Eigen verklaring avondklok. U vult dan de aaneengesloten periode in.
Voor de volgende periode (bijvoorbeeld na het weekend) vult u een nieuw formulier in.
Wat gebeurt er als ik het formulier avondklok niet bij me heb en een agent ernaar vraagt?
U bent dan in overtreding en riskeert een boete van € 95. Het valselijk invullen van de
avondklokformulieren wordt gezien als het plegen van een misdrijf, namelijk valsheid in
geschrifte.

Voor werk buiten tijdens de avondklok (werkgeversverklaring)
Wie tijdens de avondklok voor het werk buiten is, heeft een Werkgeversverklaring
avondklok nodig. De werkgever geeft deze verklaring aan werknemers.

Informatie voor werkgevers
Waar vind ik als werkgever een ‘Werkgeversverklaring avondklok’?
De werkgeversverklaring kunt u terugvinden op de website www.rijksoverheid.nl/avondklok. U
ontvangt deze ook als bijlage bij dit ledenbulletin.
Moet ik als werkgever bij elke werknemer opnieuw mijn handtekening zetten op de
‘Werkgeversverklaring avondklok’?
Ja. U zet op elk formulier uw handtekening. Dit is alleen nodig als u het formulier uitprint. Als u
het formulier digitaal invult hoeft u het niet te ondertekenen. U vinkt op het formulier aan dat dit
naar waarheid is ingevuld.
Moet ik als werkgever voor elke dag weer een nieuwe verklaring afgeven?
Nee. U vult in voor welke dagen en tijdstippen uw werknemer voor werk buiten moet zijn tijdens
de avondklok. Dat kan een terugkerend patroon zijn (elke week op maandag en dinsdag) of een
aaneengesloten periode of mogelijk maar één of enkele dagen. Wees zo specifiek mogelijk.
Let op: de werknemer moet naast de “werkgeversverklaring” ook altijd de “eigenverklaring-avondklok” bij zich hebben!
Wie controleert de werkgeversverklaring – want ik zou iedereen wel zo’n verklaring kunnen
geven?
Dit is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Als iemand wordt aangehouden kan
de Werkgeversverklaring avondklok worden gecontroleerd. Misbruik wordt bestraft.

Informatie voor werknemers
Hoe kom ik aan een werkgeversverklaring?
Uw werkgever bepaalt of het voor uw werk nodig is dat uop straat bent tijdens de avondklok.
Dat is zijn of haar verantwoordelijkheid. Als dat zo is, geeft uw werkgever op
de Werkgeversverklaring avondklok aan dat u voor uw werk tussen 21.00 uur en 04.30 uur
buiten moet zijn. Als werknemer moet u zelf nog de Eigen verklaring avondklok invullen. U moet
beide verklaringen bij zich dragen.
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Hoe zit dat als iemand niet direct maar wel achteraf een werkgeversverklaring kan laten zien.
Dit in verband met spoedoproepen.
In geval van spoedoproepen weet u dat u opgeroepen kunt worden. Dit ontslaat u dus niet van
de plicht een Eigen verklaring en een Werkgeversfomulier bij u te hebben.
Kan ik nog in de avond- en nachtdienst werken?
U mag de straat op voor werk, als u een geldige reden hebt en dit kunt aantonen met een Eigen
verklaring avondklok en een Werkgeversverklaring avondklok.
Stagiairs in allerlei sectoren: zijn dat ook werknemers?
Ja, zij worden beschouwd als werknemers van de organisatie waar zij stage lopen of een
opleidingstraject volgen. Zij hebben dus een Eigen verklaring avondklok en
een Werkgeversverklaring avondklok nodig.

Informatie voor ZZP'ers
Ik ben zzp’er en moet tijdens de avondklok op straat zijn voor mijn werk. Wat moet ik doen/bij
me hebben?
Als zzp’er heeft u een Eigen verklaring avondklok op zak. Daarnaast heeft u
een Werkgeversverklaring avondklok bij zich die u zelf invult. Daarin neemt u ook de
(bedrijfs)naam en contactgegevens van uw opdrachtgever op. Als u geen opdrachtgever heeft
vult u uw eigen bedrijf in.
De ZZP’er kan dus de eigen werkgeversverklaring invullen en tekenen. Bij uitzendkrachten zal
de inlener moeten invullen en tekenen.
Overweeg altijd of de werkzaamheden echt in de avond of nacht moeten worden uitgevoerd.
Veel bedrijven gestart met RI&E, gratis workshop Volandis voor leden
Aannemersfederatie
De afgelopen maanden hebben honderden bedrijven een (gratis) account aangemaakt in
mijnVolandis en een start gemaakt met de branche RI&E. Zo krijg je inzicht in de risico’s die je
werknemers lopen en welke maatregelen je kunt nemen.
In het eerste kwartaal van 2021 organiseren verschillende partijen diverse
activiteiten/workshops om meer kennis te krijgen van de RI&E. Leer welke maatregelen je moet
nemen voor verschillende onderwerpen. Krijg bijvoorbeeld meer inzicht in maatregelen voor
jongeren. Wie stel je aan als preventiemedewerker? En hoe vul je de branche RI&E nou
precies in?
Op maandag 1 februari aanstaande wordt door Volandis hiervoor speciaal voor leden van de
bij de Aannemersfederatie aangesloten branches een workshop georganiseerd waar u gratis
aan kunt deelnemen. U kunt van dit aanbod gebruik maken door op de volgende link te klikken:
aanmelden workshop
Bereikbaarheid AFNL
Om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken, heeft AFNL besloten
om alle medewerkers 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
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secretariaat@aannemersfederatie.nl Ma t/m vrij
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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.
Ook helpt onze helpdesk u graag verder; secretariaat@aannemersfederatie.nl
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