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Geachte heer Koolmees, 
 
Ongelooflijk trots zijn wij, Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en de 
Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), samenwerkend in 
Stichting AFNL-NOA, dat ondanks de enorme donkere ‘coronawolken’ die er op dit moment 
boven Nederland hangen, wij nog steeds (veilig) aan het werk zijn. Mede dankzij het feit dat 
AFNL-NOA, samen met andere partijen en het ministerie van BZK, de handen ineen hebben 
geslagen en het Protocol Samen Veilig doorwerken hebben opgesteld. Tevens is er een 
Helpdesk Corona Bouw & Techniek in het leven geroepen, waar partijen elkaar wekelijks 
treffen en zorgen dat eenieder in de (af)bouw- en technieksector geïnformeerd blijft over de 
laatste stand van zaken. 
 
Tot nu toe hebben leden van AFNL en NOA nog amper een beroep hoeven te doen op de 
steunmaatregelen. AFNL-NOA is dan ook teleurgesteld dat het Kabinet nu niet genegen lijkt 
te zijn om de loondoorbetaling bij quarantaineverzuim van medewerkers die niet ziek zijn, te 
compenseren. Volgens het kabinet is zo’n regeling niet uitvoerbaar, omdat niet is te 
controleren of iemand verzuimt wegens ziekte of corona(verdenking) en thuisquarantaine.  
Wat ons betreft is deze reactie ietwat kort door de bocht. Voor de ondernemer zelf is juist 
van belang om te weten of iemand verzuimt wegens ziekte of anderszins. Immers, bij ziekte 
gelden er verplichtingen vanuit de wet verbetering poortwachter, bij quarantaineverzuim geldt 
dit niet. De administratie van de ondernemer zou dan ook voldoende bewijs moeten kunnen 
leveren voor wat betreft de reden van het verzuim.  
 
Het naleven van de coronaregels (en het protocol) zorgt al voor een explosieve stijging van 
kosten in de (af)bouw en infra. Een werkgever wordt bijvoorbeeld geconfronteerd met extra 
reiskosten, aanschaf van meer persoonlijke beschermingsmiddelen en daar bovenop komt 
dan ook nog de kostenpost van het quarantaineverzuim. Naast kosten brengt 
quarantaineverzuim ook nog extra administratieve lasten voor de ondernemer met zich mee. 
Kort samengevat betekent quarantaineverzuim het volgende: 

 een loondoorbetalingsplicht voor medewerkers die niet ziek zijn, maar niet ‘mogen’ 
werken; 

 er voor deze medewerkers vervanging moet worden ingehuurd; 

 deze tijdelijke krachten vanwege nog steeds een tekort aan vakkrachten ook niet zo 
maar voor handen zijn; 

 onder de tijdelijke krachten er ook sprake is van quarantaineverzuim. 



 
 
 
Een werknemer die vanwege een besmetting in huiselijke kring in quarantaine moet of omdat 
hij in afwachting is van de uitslag van een test zou wellicht thuis kunnen werken. In de 
(af)bouw en infra gaat dit echter niet. Met name het mkb heeft uitvoerend personeel in dienst 
en een werknemer kan dan ook alleen op locatie werkzaamheden uitvoeren. Dit maakt de 
situatie voor bouw, afbouw en infra, net zoals in andere sectoren waarbij het werk op de 
werkvloer moet worden uitgevoerd, dus extra urgent. 
 
Daar komt wat ons betreft in ieder geval nog het volgende bij: 
De bouw is één van de krachtigste sectoren in ons economisch landschap. Als er 
doorgewerkt wordt in de bouw, dan werkt dat door in vele andere sectoren. Niet voor niets 
heeft de Tweede Kamer ook ten tijde van de financiële crisis nadrukkelijk gekozen voor extra 
steunmaatregelen voor de bouw. 
Mede gelet op de belangrijke taak die onder meer bij uw collega-minister Ollongren is 
belegd, ten aanzien van het bouwen van meer woningen, kunnen we het ons als 
samenleving niet veroorloven om de bouw nu te vergeten. Met ieder faillissement van een 
bouwbedrijf, ontstaat immers een groter maatschappelijk probleem. Als we de vraagstukken 
van onze tijd, op het vlak van verduurzaming en woningnood willen aanpakken, dan is dit de 
gelegenheid daarvoor. 
 
Op grond van het bovenstaande verzoeken wij u dan ook vriendelijk, doch dringend, uw 
standpunt te herzien, en tot een quarantainecompensatie voor – in ieder geval de (af)bouw 
en infra – te komen. Wij zijn uiteraard te allen tijde bereid om e.e.a. nader toe te lichten en 
hierover met u van gedachten te wisselen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Sharon Gesthuizen 
Voorzitter Stichting AFNL-NOA 
 


