
Nieuwsbrief NTF 

Woensdag 8 april 2020 

 

 

Voorwoord 

 

Iedereen heeft inmiddels te maken met de gevolgen die het coronavirus met zich 

meebrengt. De coronacrisis raakt ons allemaal. Sommige branches worden keihard 

geraakt omdat deze bedrijven op 15 maart 2020 (peildatum) van een topomzet naar nul 

terugvielen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de horecaondernemers. Het seizoen waarin 

het moet gebeuren valt helemaal weg.  

Ook de scholen zijn dicht en ouderen in verzorgingshuizen mogen geen bezoek meer 

ontvangen en de ziekenhuizen raken vol. In deze onzekere tijd willen wij u toch graag op 

de hoogte houden van de belangrijkste ontwikkelingen bij de NTF. Maar vóór alles 

wensen wij u en uw dierbaren een goede gezondheid. Pas goed op uzelf en op elkaar. 

Ron den Toom 

branchemanager NTF 

 

 

De corona berichtgevingen 

Wat moeten we er nog over zeggen. De berichten over de ontwikkelingen van het 

coronavirus volgen elkaar heel snel op. Er zijn vele media die ondernemers op de hoogte 

stellen van ontwikkelingen, loketten voor hulp en praktische vragen die voor u als 

ondernemer van groot belang zijn. 

Ook de NTF en de Metaalunie zijn volop bezig om de metaalbedrijven zo goed mogelijk te 

ondersteunen. Er zijn veel onderwerpen die de NTF en Metaalunie beetpakken en 

waarover u misschien vragen heeft. Indien dit het geval is, neem dan contact met ons op 

en we kunnen zien of we u hier verder mee kunnen helpen.  

Op de Metaalunie-website is een 

speciale coronapagina aangemaakt met 

bronnen en allerlei informatie die u kunt 

raadplegen over zaken die met (de 

gevolgen van) het coronavirus te maken 

hebben.  

Algemene informatie: 

24 maart 2020 Lobby inspanningen Metaalunie/NTF: 

• De basislobby is gericht op het op gang houden 

van de Nederlandse economie en het openhouden 

van de grenzen voor goederen en relevante 

medewerkers. Dit punt is uitgebreid en meermaals 

besproken met MKB-Nederland en VNO.  
• Daarnaast is gelobbyd om servicemonteurs op lijst 

met cruciale beroepen te krijgen. Voor 

medewerkers met een cruciaal beroep is 

https://metaalunie.nl/corona
https://metaalunie.nl/corona


noodopvang voor de kinderen beschikbaar mits beide ouders een cruciaal beroep 

hebben. 

• Meermaals is er een oproep gedaan om grensoverschrijdende arbeid door te kunnen 

laten gaan en grensoverschrijdende leveringen op peil te houden (o.a. op verzoek van 

en in samenwerking met de metaalgieterijbedrijven, MGB)  

• Bij MKB-Nederland en VNO is de positie van BBL-leerlingen onder de aandacht 

gebracht, waardoor soepele overgang BOL mogelijk wordt.  

• Bij MKB-Nederland en VNO is gepleit voor half jaar uitstel pensioenopbouw in plaats 

van uitstel van het betalen van de pensioenfondsrekening.  

• Bij MKB-Nederland is uitgebreid aangedrongen 

op een werkbare regeling NOW (Noodmaatregel 

Overbrugging voor Werkbehoud), ook voor industriële 

bedrijven.  

• Aanpassing invorderingsrente (4%, is nu 0,01%) bij 

uitstel van betaling voor belastingen.  

• In aanvulling op het uitstel van rente en aflossing op lopende leningen tot 2,5 miljoen 

euro bij banken, wordt zeer actief gepleit voor een soortgelijke regeling voor 

leaseverplichtingen bij leasemaatschappijen.  

Actualiteit: 

TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) - Op 27 maart is de 

regeling TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren, € 4.000) 

opengesteld. MKB-Nederland pleit ervoor dat álle ondernemers die hun omzet 

grotendeels hebben zien wegvallen, een beroep op de regeling kunnen doen. 

Verzoek informatie fiscale eenheid/NOW - De regeling gaat uit van een situatie 

waarbij er sprake moet zijn van een (verwacht) omzetverlies van tenminste 20 procent 

binnen één fiscale eenheid. Dit kan betekenen dat een divisie of werkmaatschappij 

stilligt, maar de ondernemer toch niet voor de NOW in aanmerking komt.  

1.5 meter economie - Om de economie toch nog een beetje aan de gang te houden, 

moeten we met elkaar gaan kijken wat er, met inachtneming van die richtlijn, nog wél 

kan en wat we nu mogelijk nog niet doen. Er wordt in dat kader in en door diverse 

branches hard gewerkt aan het opstellen van protocollen voor veilig en verantwoord 

werken. Het protocol ‘Samen veilig doorwerken’, waar ook de bouw wordt beschreven, 

heb ik ook als bijlage bijgevoegd. Dit document is op vrijdag 27 maart 2020 gepubliceerd 

door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit protocol is door de bouw- en 

technieksector vastgesteld. Dit 

protocol volgt de richtlijnen van 

het RIVM en wordt ondersteund 

door de vakbonden en een groot 

aantal brancheorganisaties: 

Aedes, AFNL-NOA, Bouwend 

Nederland, CNV, FNV Bouwen en 

Wonen, FNV Metaal, NEPROM, 

OnderhoudNL, Techniek 

Nederland en Woonbond. 

 

 

  

https://www.trappenfabrikanten.nl/userdata/file/Protocol%20'Samen%20veilig%20doorwerken'.pdf


De belangrijkste gedragsregels zijn: 

• Ga zo veel mogelijk zelf-

standig naar de bouwplaats;  

• Werk in kleine vaste teams op 

vaste locaties;  

• Houd 1,5 meter afstand, óók 

bij overleg en eten in een 

bouwkeet;  

• Voor werkzaamheden bij 

particulieren thuis is het 

belangrijk dat bewoners 

zoveel mogelijk in een andere 

ruimte verblijven, dat zij en 

medewerkers niet verkouden 

of ziek zijn en dat ook daar 

1,5 meter afstand wordt 

gehouden.  

We moeten alles op alles zetten 

om te voorkomen dat sectoren 

onnodig stilvallen. Specifiek voor 

de bouw is het cruciaal dat 

lopende projecten en 

aanbestedingen doorgaan en de 

vergunningverlening op gang 

blijft. Het Rijk en de bouw- en 

technieksector hebben 

provincies en gemeenten 

daartoe opgeroepen. Ook wordt 

binnen de sector bekeken of 

renovatie- en onderhouds-

werkzaamheden naar voren 

kunnen worden gehaald. 

Ik heb de afgelopen weken meerdere keren contact gehad met de provincie Brabant. In 

Brabant zijn diverse initiatieven genomen om iedereen zo goed mogelijk te informeren 

rondom de vreemde situatie waar wij momenteel in zitten. Eén van die initiatieven is de 

monitor economische impact coronavirus in Brabant. 

Er staat wellicht ook voor jullie waardevolle informatie 

in. Je kunt je aanmelden voor deze monitor zodat je 

de informatie rechtstreeks ontvangt. Stuur dan even 

een berichtje met naam en e-mailadres naar 

corona@brabant.nl. Je wordt dan op de verzendlijst 

geplaatst. Lees hier het laatste overzicht. Dit overzicht 

is ook als bijlage bij deze e-mail/nieuwsbrief gevoegd. 

Onder de Metaalunieleden is een enquête gehouden, waarbij we willen weten met welke 

gevolgen de leden te maken denken te krijgen door de coronacrisis. De enquête is 28 

maart samengesteld en gebaseerd op vragen die eerder in die week gesteld zijn.  

Bekijk hier de resultaten. Dit overzicht is ook als bijlage aan deze e-mail/nieuwsbrief 

toegevoegd. 

  

mailto:corona@brabant.nl
https://www.trappenfabrikanten.nl/userdata/file/20200406_-_monitor_economische_impact_coronavirus_in_Brabant_-_maandag_6_april_2020.pdf
https://www.trappenfabrikanten.nl/userdata/file/Metaalunie%20onderzoek%20naar%20gevolgen%20coronavirus.pdf


NTF-nieuws: 

Er is ook positief nieuws. De branchevereniging NTF heeft 

een aantal onderwerpen op het programma staan zoals: 

• Maximaal invloed uitoefenen op de Nationale- en 

Europese Regelgeving. De introductie van het Besluit 

bouwwerken leefomgeving (Bbl), die in 2021 het 

Bouwbesluit 2012 moet gaan vervangen, brengt veel 

met zich mee. Wij hebben als NTF een aantal voorstellen gedaan die vandaag al 

opgenomen kunnen worden in de nationale regelgeving (Bouwbesluit). Toch geeft de 

overheid aan om geen aanpassingen te doen in het huidige Bouwbesluit, tenzij het een 

dringend belang heeft omdat er direct gevaar dreigt. De NTF zit ook gedurende deze 

periode aan tafel om druk uit te oefenen op de overheid. 

• De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt weer genoemd in 

samenspraak met de introductie van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Kortom, 

er wordt gesproken om de Wet (Wkb) in januari 2021 te introduceren voor kleine 

bouwwerken. Vanuit de Metaalunie is Ron den Toom gevraagd het overkoepelende 

MetaalBouwBorg te gaan beheren. MetaalBouwBorg is een instrument waar 

kwaliteitsregelingen of keurmerken ondergebracht kunnen worden. MetaalBouwBorg is 

hiertoe een samenwerking aangegaan met onder andere PlanGarant. In de nog nader  

te plannen NTF-ledenbijeenkomst komt dit zeker op de agenda. 

• Zodra er weer een stabiele situatie is, kunnen we gebruik maken van het aanbod dat 

we van Hilti hebben gehad om het hoofdkantoor in Liechtenstein te bezoeken. Hilti 

ontvangt de leden van NTF om de nieuwste ontwikkelingen te laten zien.  

• Binnen de TGB-commissie zijn we de bestaande regelgeving aan het optimaliseren en 

trachten we de regelgeving eenduidig toepasbaar te maken. Maar er is wel kennis van 

de inhoud nodig om het bouwbesluit, nationale- en internationale regels, goed toe te 

passen. Soms worden partijen het niet eens over de 

interpretatie van de regels en doet de rechter uitspraak. 

Dat dit niet altijd goed gaat, beschrijft Nico Scholten 

(mede TGB-commissielid) in een column in de Cobouw.  

Dit artikel is ook als bijlage bij de e-mail/nieuwsbrief 

toegevoegd. 
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