
 

 

Geachte, 

 

Bouwend Nederland heeft waardering voor het pakket aan noodmaatregelen dat het kabinet inzet. 

De maatregelen om banen en inkomens te beschermen krijgen onze steun. De impact van het 

coronavirus op onze maatschappij en daarmee op de bouw- en infrasector is enorm. Daadkrachtig 

en snel handelen van het parlement en het kabinet zoals we de afgelopen week hebben gezien, 

blijft nodig. Bedrijven in de bouw- en infrasector proberen met inachtneming van de RIVM-

richtlijnen zoveel mogelijk door te werken waarbij veiligheid en gezondheid van opdrachtgevers, 

omwonenden en medewerkers op plaats 1, 2 en 3 staan.  

 

Maatregelenpakket kabinet  

Om dit mogelijk te maken en de bouw- en infrasector verder tegemoet te komen zijn een aantal 

sectorspecifieke aanpassingen nodig op het maatregelenpakket zoals dat door het kabinet is  

Bouwend Nederland 

 

Bouwend Nederland roept op tot sectorspecifieke aanpassingen op de tijdelijke noodmaatregel 

overbrugging werkgelegenheid (NOW). Veel bouwbedrijven kunnen vooralsnog niet voldoen aan 

de omzetderving van 20% die voorwaardelijk is voor de NOW-regeling terwijl zij wel met 

productiviteitsverlies kampen. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die zowel installatietechniek als 

infrastructurele werkzaamheden verrichten. Bij grote vraaguitval op één van de onderdelen, als 

gevolg van het coronavirus, kan dit tot problemen leiden. Het bedrijf wordt dan geconfronteerd 

met het wegvallen van werk voor tal van medewerkers. Een installatiemonteur is immers niet 

opgeleid om reparatie aan wegen uit te voeren. Bedrijven hebben dan wel omzetverlies maar het 

gehele bedrijf dat ook andere werkzaamheden verricht zal nog niet te maken hebben met 20% 

omzetverlies. De omzetderving als gevolg hiervan zal pas in een laat stadium zichtbaar worden. 

Daarnaast kan sprake zijn van een te lage compensatie op basis van de loonsom daar een groot 

deel van de omzet wordt gerealiseerd door externen. We willen dan ook met het ministerie komen 

tot een sectorspecifieke invulling van de voorwaarden om voor de NOW-regeling in aanmerking te 

kunnen komen.  

 

Bouwend Nederland roept op tot versnelling van de uitbetaling van de compensatie voor de 

transitievergoeding. Het UWV heeft aangegeven dat ze vanaf de start van aanvraag voor 

compensatie, vanaf 1 april, 6 maanden de tijd hebben om de aanvragen voor compensaties af te 

handelen. Een versnelling van de uitbetaling van de compensatie helpt de liquiditeit van bedrijven 

te versterken. 

 

Bouwend Nederland vraagt aandacht voor handhaving op (infra)werk in de openbare ruimte.  

Bouwplaatsen vallen niet onder de definitie van bijeenkomsten en samenkomsten zoals die in het 

nieuwe maatregelenpakket is gedefinieerd door het kabinet. De handhavende bevoegdheid ligt bij 

bevoegd gezag. Dit kan leiden tot verschillen in handhaving en te stringente handhaving bij 

werken in de openbare ruimte.    
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We vragen u om: 

- Op te roepen tot een sectorspecifieke aanpassing op korte termijn waardoor bouw- en 

infrabedrijven, indien nodig, aanspraak kunnen maken op de NOW-regeling. 40% van de 

respondenten op de enquete van Bouwend Nederland verwachten in de toekomst gebruik 

te moeten gaan maken van de NOW.  

- Te kijken in hoeverre tegemoetkoming van de loonsom van de werkgever in geval van 

omzetverlies toegekend kan worden, ook wanneer er geen werknemer(s) naar huis 

wordt/worden gestuurd 

- Duidelijkheid over de manier waarop omzetderving aangetoond moet worden.  

- Op te roepen tot versnelling van de behandeling en uitbetaling van compensaties 
voortvloeiend uit de transitievergoeding door het UWV.  

- Aandacht voor infrawerk dat plaats vindt in de openbare ruimte en gevoeliger is voor 

selectieve handhaving op decentraal niveau. 

 

Ontwikkelingen markt  

 

62% van de respondenten op de enquete va Bouwend Nederland heeft te maken met projecten 

die in meer of mindere mate stil vallen. Veel werkzaamheden in de (woning)nieuwbouw en de 

grond- weg- en waterbouw lijken vooralsnog door te lopen, al dan niet met vertraging. In de 

utiliteitsbouw stoppen veel private opdrachtgevers met lopende werken, dit geldt voor zowel grote 

als kleinere private opdrachtgevers. Onderhouds- en renovatiewerkzaamheden voor particulieren 

en woningcorporaties liggen over de hele linie stil met uitzondering van ‘noodreparaties’. 

Onderhouds- en reparatie werkzaamheden in de grond- weg- en waterbouw lijken wel door te 

lopen. 73,5% van de leden verwacht fors minder omzet door de coronacrisis.   

 

Bouwend Nederland roept op tot het door laten lopen van (nieuwe) (bouw)ontwikkelingen, 

vergunningverlening en aanbestedingen om vertragingen te voorkomen.  

Er ontstaat op dit moment vertraging bij decentrale overheden en private opdrachtgevers. 

Vergunningen, zoals Graafvergunningen, worden niet meer afgegeven. Verder worden gesprekken 

met opdrachtgevers en gemeenten geannuleerd. Daarnaast worden minder tenders uitgezet door 

decentrale overheden en private opdrachtgevers terwijl juist nu werk op de markt gebracht moet 

worden. Denk hierbij aan renovatie of onderhoud aan scholen of infrastructureel werk op plekken 

die normaal druk bezocht worden. Op lange termijn veroorzaken een stop in vergunningverlening 

en de behandeling van nieuwe tenders of initiatieven een groot probleem waardoor de continuïteit 

van de bouw- en infrasector in gevaar komt. Na vertragingen door de stikstof- en PFAS 

problematiek maken bedrijven in de bouw en infrasector zich ernstig zorgen over hun 

opdrachtenstroom in Q3 en Q4. 87% van de respondenten uit de enquete verwachten een daling 

in offerteaanvragen in de nieuwbouw en verbouw van woningen en de utiliteitsbouw, voor 

bedrijven actief in de grond-, weg- en waterbouw is dit 90%.  

 

Verder worden beoordelingen en schouwen uitgesteld of vertraagd waardoor betalingstermijnen in 

de tijd opschuiven en de liquiditeitspositie van bedrijven wordt verzwakt. Aan de ene kant doordat 

opdrachtgevers vertraagd uitbetalen omdat goedkeuring en betaling van facturen stokt. Aan de 

andere kant merken we dat leveranciers betalingsvoorwaarden hebben aangescherpt. Zij willen 

vooruitbetaald krijgen voordat ze gaan produceren.  
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We vragen u om: 

- Private en publieke opdrachtgevers op te roepen om werkzaamheden zoveel als mogelijk 

door te laten gaan. 

- Opdrachtgevers op te roepen door te gaan met de ontwikkeling en vergunningverlening 

van nieuwe bouwplannen.  

- Opdrachtgevers op te roepen door te gaan met het op de markt zetten van nieuwe 

aanbestedingen.  

- Opdrachtgevers op te roepen om onderhouds- en renovatiewerkzaamheden waar mogelijk 

naar voren te halen.  

- De invoering van kostenverhogende wetgeving, zoals de Wet Kwaliteitsborging (WKB), uit 

te stellen. Temeer daar er onvoldoende pilotprojecten hebben plaatsgevonden die een 

verantwoorde inwerkingtreding van de WKB mogelijk maken.  

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maxime Verhagen  

Voorzitter Bouwend Nederland 


