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Inhoudsopgave
Actueel
Oproep: neem deel aan onderzoek Tijdspaarfonds (TSF)
In opdracht van cao-partijen Bureau Bouw & Infra voert USP Marketing Consultancy een
onderzoek uit onder zowel werkgevers als werknemers om inzicht te krijgen in hoeverre u
waarde hecht aan het Tijdspaarfonds, ook wel bekend als TSF.
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Regels melden onwerkbaar weer tijdelijk versoepeld
Door de strenge vorst en de zware sneeuwval van de afgelopen dagen ontvangt het UWV
veel extra meldingen van onwerkbaar weer. Om alles goed te kunnen verwerken zijn de regels
voor het melden van onwerkbaar weer tijdelijk versoepeld
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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 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.
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Bijlage: UWV-brochure WW bij onwerkbaar weer

Actueel
Oproep: Neem deel aan onderzoek Tijdspaarfonds – TSF
In opdracht van cao-partijen Bureau Bouw & Infra voert USP Marketing Consultancy een
onderzoek uit onder zowel werkgevers als werknemers om inzicht te krijgen in hoeverre u
waarde hecht aan het Tijdspaarfonds, ook wel bekend als TSF.
Waarom dit onderzoek?
Cao-partijen Bouw & Infra willen achterhalen of er een toekomst is voor het Tijdspaarfonds in
de huidige vorm of dat een andere invulling van deze arbeidsvoorwaarden beter aansluit op uw
wensen en behoeften.
Door inzicht te krijgen in hoeverre u waarde hecht aan het Tijdspaarfonds, in welke mate en op
welke wijze u gebruik maakt van deze regeling, en wat uw wensen en behoeften zouden zijn,
kan onderzocht worden hoe deze arbeidsvoorwaarden het best ingevuld kunnen worden.
Meedoen aan het onderzoek
Omdat u gebruik maakt van het TSF, heeft u een goed beeld van de huidige invulling. Met uw
ervaringen kunnen wij onderzoeken wat er goed is aan het TSF en wat er eventueel anders zou
kunnen.
Aan de hand van uw antwoorden kunnen cao-partijen met elkaar beslissen
1) of het TSF in de huidige vorm doorgaat;
2) of er aanpassingen noodzakelijk zijn;
3) of dat een andere invulling van deze arbeidsvoorwaarden beter aansluit op de wensen
en behoeften van werkgevers en werknemers.
Direct meedoen?
U kunt direct meedoen door op één van de onderstaande knoppen te drukken.
Als werkgever kunt u hier klikken: http://www.usp-onderzoek.nl/TSFwerkgevers.htm
Liever telefonisch meedoen?
In een latere fase wordt dit onderzoek ook nog telefonisch uitgevoerd. Wilt u graag telefonisch
meedoen in plaats van online, dan kunt u via onderstaand aanmeldformulier enkele gegevens
achterlaten. U zult dan in de komende weken gebeld worden door USP Marketing Consultancy
voor deelname of het maken van een afspraak.
Voor telefonische deelname klikt u hier: http://www.usp-onderzoek.nl/TSFaanmelden.htm
Regels melden onwerkbaar weer tijdelijk versoepeld
Door de strenge vorst en de zware sneeuwval van de afgelopen dagen ontvangt het UWV veel
extra meldingen van onwerkbaar weer. Om alles goed te kunnen verwerken zijn de regels voor
het melden van onwerkbaar weer tijdelijk versoepeld:
 Tot en met vrijdag 12 februari heeft u 24 uur de tijd om uw melding te doen, dus van
0.00 uur tot 23:59 uur. U moet nog steeds elke dag opnieuw een melding doen, zolang
er sprake is van onwerkbaar weer.
Wanneer is er sprake van onwerkbaar weer?
Er is in ieder geval sprake van een dag waarop als gevolg van vorst niet kan worden gewerkt
als deze gelegen is in de periode van 1 november tot en met 31 maart en één of meer van de
volgende vorstnormen is gehaald:
 de gemeten temperatuur is tussen 00.00 uur en 07.00 uur lager geweest dan -3°
Celsius;
 de gemeten temperatuur is om 07.00 uur en om 09.00 uur -0,5° Celsius of lager;
 de gemeten temperatuur is om 09.00 uur -1,5° Celsius of lager;
 de gevoelstemperatuur is om 09.30 uur volgens de meting van 09.00 uur -6,0° Celsius
of lager. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van vorst.
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Of een bepaalde vorstnorm is gehaald, wordt vastgesteld door de meting van het KNMIweerstation in het postcodegebied van de bouwplaats. Een overzicht met deze weerstations per
postcodegebied is te vinden op de website van Volandis.
De melding
De werkgever moet normaal gesproken vóór 10:00 uur een melding hebben gemaakt bij het
UWV dat zijn werknemer(s) die dag niet kan/kunnen werken door onwerkbaar weer. De melding
kan gedaan worden via de website van het UWV. Deze melding geldt voor de hele dag. Zolang
het onwerkbaar weer voor de desbetreffende werknemer voort duurt, dient de werkgever dit
elke dag te melden bij het UWV. Op een bij UWV gemelde dag mag de werknemer geen
(vervangende) werkzaamheden uitvoeren. De werknemers mogen ook niet (nog) op de
werkplek aanwezig zijn.
Wachtdagen en uitkering
De eerste 2 dagen waarop niet gewerkt kan worden, gelden als wachtdagen. U betaalt hierover
als werkgever gewoon het loon door. Na deze 2 dagen gaat het mogelijke recht op een Vorst
WW-uitkering in, mits aan de voorwaarden voldaan wordt. De uitkering moet worden
aangevraagd door de werkgever. De uitkering wordt vervolgens uitgekeerd aan de werkgever,
die op grond van de CAO geacht wordt het loon tot 100% aan te vullen.
De volledige regeling voor de Bouw en Infra vindt u hier.

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