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De invloed van COVID-19 op bouw & infra projecten

Geachte heer/mevrouw,
De impact van het coronavirus (COVID-19) op onze maatschappij en daarmee ook op de bouw- &
infrasector is enorm. Bouwend Nederland ontvangt de afgelopen dagen vanuit zowel bouw- en
infra bedrijven als vanuit opdrachtgevers veel vragen. Voor onze leden hebt u een belangrijke rol,
niet alleen als opdrachtgever, maar ook vanuit uw bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het
bedrijfsleven en de werkgelegenheid in uw gemeente.
Veel maatregelen worden op landelijk niveau genomen, maar als gemeente kunt u ook
meewerken om de gevolgen van de crisis te verzachten.
Bouwend Nederland zet in op:
1. Het door laten gaan van de lopende werkzaamheden.
2. Het zoveel als mogelijk naar voren halen van onderhoudswerkzaamheden.
3. Het door laten gaan van aanbestedingen om een toekomstige dip in werkzaamheden te
voorkomen.
Uiteraard staat hierbij de veiligheid van werknemers voorop, conform richtlijnen RIVM.
U helpt de sector door:
1. goede bereikbaarheid van ambtenaren; goed overleg is onmisbaar; fysieke schouw van
projecten moet doorgaan;
2. liquiditeitsproblemen bij bedrijven te voorkomen door openstaande factureren en nieuwe
facturen snel te betalen, zodat ook onderaannemers en leveranciers betaald kunnen
worden;
3. het bespreekbaar maken van het uitstellen van boetes/aanmaningen voor
termijnoverschrijdingen;
4. uitstel van betaling lokale lasten;
5. vergunningverlening en locatieontwikkeling voortgang te laten vinden;
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6.
7.
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te blijven werken (bij voorkeur digitaal) aan tenders en werk op de markt te blijven
zetten;
bankgaranties (tijdelijk) in te trekken;
onderhoudswerkzaamheden voor moeilijk bereikbare plekken juist nu op te pakken.

Omgang met contracten tussen ketenpartners in de bouw
De adviesdienst van Bouwend Nederland beperkt zich niet tot het verlenen van advies aan haar
leden maar biedt ook graag hulp aan opdrachtgevers. Voor vraagstukken rondom het coronavirus
is een speciale landingspagina ingericht die dagelijks wordt uitgebreid. Hier vindt u alle reeds
gestelde vragen inclusief antwoorden terug. www.bouwendnederland.nl/corona
Blijf in gesprek met uw opdrachtnemers
Het coronavirus en de vergaande maatregelen die nu worden genomen hebben een grote impact
op uw bedrijfsvoering en die van onze bedrijven. Het belang om met uw opdrachtnemers intensief
in gesprek te blijven is daarmee groter dan ooit. Als gesprekspartner van alle overheidspartners
voorzien wij ook uw organisatie graag van aanvullende informatie indien hier behoefte aan
bestaat. Neem hiervoor contact op met de contactpersoon in de gegevens bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,
Bouwend Nederland
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