
Nieuwe COVID-19 maatregelen vanaf 4 mei 2020 

 

De nieuwe versie van het Ministerieel Besluit dat onder meer de voorwaarden bepaalt voor de 

heropstart van bedrijven uit ‘niet-essentiële’ sectoren vanaf 4 mei, werd 30 april 2020 gepubliceerd 

in Belgisch Staatsblad.  Daarenboven werd op 02 mei 2020 ook  FAQ 10 gepubliceerd op de website 

van het Crisiscentrum.  

Wij geven u hierbij een overzicht van de belangrijkste maatregelen. 

Algemene bepalingen 

In het Ministerieel Besluit wordt bepaald dat telewerk niet langer de verplichting is voor de niet-

essentiële bedrijven, maar wordt dit aanbevolen voor alle functies die zich daartoe lenen.  De sanctie 

van sluiting is alsdus weggevallen. 

Indien telewerk niet wordt toegepast, nemen de ondernemingen de nodige maatregelen om de 

maximale naleving van de regels van ‘social distancing’ te garanderen. Deze regel is eveneens van 

toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever 

Om dat te realiseren, nemen werkgevers tijdig passende preventiemaatregelen om de ‘social 

distancing’ te garanderen of, indien dat niet kan, maatregelen die minstens een gelijkwaardig 

beschermingsniveau bieden.  

 

De generieke gids – passende preventiemaatregelen 

De toepassing van deze principes wordt gegarandeerd op ondernemingsniveau en uitgewerkt door het 

nemen van preventiemaatregelen zoals gedefinieerd  in De Generieke Gids – gepubliceerd op de 

website van de FOD WASO. Het Ministerieel Besluit specifieert dat die preventiemaatregelen 

neerkomen op veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of 

organisatorische aard.   

Deze lijst kan aangevuld worden richtlijnen op sectoraal vlak en/of richtlijnen op ondernemingsvlak. 

Het concretiseren van deze preventiemaatregelen gebeurt op ondernemingsvlak via het sociaal 

overleg of, daar waar geen overlegorganen aanwezig zijn, in overleg met de werknemers en met de 

diensten voor preventie en bescherming op het werk. 

De collectieve maatregelen hebben voorrang op individuele. 

 

Toegang tot de lokalen van de onderneming : B-to-B of B-to-C? 

Het Ministerieel Besluit specifieert dat de lokalen en werkplaatsen van de ondernemingen uit niet-

essentiële sectoren enkel toegankelijk zijn voor het publiek in het kader van relaties tussen 

professionelen onderling (B-to-B), zoals bijvoorbeeld professionele klanten, leveranciers, en 

contractors, en tussen professionelen en overheden (B-to-Gov).  

De lokalen en werkplaatsen van de ondernemingen uit cruciale sectoren en essentiële diensten – 

weliswaar rekening houdende met hun beperkingen - zijn daarnaast ook toegankelijk voor B-to-C-

contacten, voor zover die interacties niet op afstand kunnen plaatsvinden en mits het respecteren van 

de regels van ‘social distancing’. 

https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/download/faq_10_nl_web_020520.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf


Wat met de cruciale sectoren en essentiële diensten? 

Hoewel er voor de cruciale sectoren en essentiële diensten er op zich niets wijzigt, wordt er bepaald 

dat indien zij hun activiteiten niet onderbroken hebben en zelf al de nodige veiligheidsmaatregelen 

toepassen, zij de generieke gids als inspiratiebron kunnen gebruiken.  

Vergeet niet dat men nog steeds rekening moet houden met de beperkingen voor de cruciale sectoren 

en essentiële diensten. Concreet houdt dit in dat enkel de volgende activiteiten van de 

ondernemingen als essentieel worden beschouwd :  

• PC 124  - Paritair Comité voor het bouwbedrijf : Beperkt tot de dringende werkzaamheden en 

tussenkomsten; 

• PSC 149.01 - Paritair subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie : Beperkt tot de 

dringende werkzaamheden en tussenkomsten; 

• PSC 149.04  - Paritair subcomité voor de metaalhandel : Beperkt tot onderhoud en herstelling. 

 

 

* * * 

Aarzel niet om ons te contacteren indien u verdere vragen heeft. 

Het FEE-team 


