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De nieuwe maatregelen tegen de COVID-19 pandemie – Impact op onze leden 
bedrijven (Algemeen) 

Het Overlegcomité heeft vrijdagavond 30 oktober nieuwe maatregelen afgekondigd in de strijd tegen 
het COVID-19 virus om te voorkomen dat het volledig zorgsysteem bezwijkt door de steeds maar 
toenemende besmettingen. Het betreffende Ministerieel Besluit met alle details werd op zondag 1 
november gepubliceerd en de maatregelen zijn deze nacht om middernacht ingegaan en gelden voor 
anderhalve maand, tot en met zondag 13 december 2020. 
Voor de niet-essentiële winkels komt er op 1 december een evaluatie door het Overlegcomité om te 
zien of er moet bijgestuurd worden. Hierbij kan u een overzicht vinden van de belangrijkste regels uit 
het Ministerieel Besluit (hierna MB) van 1 november 2020. 
 
TELETHUISWERK VERPLICHT ! 
 
Waar voorheen telethuiswerk de regel was, is sinds vandaag telethuiswerk de verplichting geworden 
bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is 
omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de 
dienstverlening. 
Indien telethuiswerk niet kan worden toegepast, nemen de ondernemingen, verenigingen en diensten 
de nodige maatregelen volgens de protocols afgesloten in de sectoren en deze vermeld in de Generieke 
Gids van de FOD WASO. 
In het MB van 18 oktober 2020 werd nog de mogelijkheid geboden goed georganiseerde 
terugkeermomenten te organiseren met respect voor de sanitaire voorschriften. Deze mogelijkheid is 
er niet meer in het nieuwe MB van 1 november 2020. 
 
Let op! Indien een werknemer niet kan telethuiswerken, is de werkgever verplicht een attest of elk ander 
bewijsstuk dat de noodzaak van aanwezigheid op de werkplek of verplaatsing bevestigt te 
overhandigen. Wij raden aldus aan duidelijk de functie te definiëren waarbij de noodzaak van 
aanwezigheid op de werkplek of verplaatsing wordt gerechtvaardigd. In bijlage enkele voorbeelden die 
kunnen gepersonaliseerd worden met uw eigen logo of briefpapier. 
 
 
AFHALINGEN / LEVERINGEN 
 

Voor zover ze in hoofdzaak essentiële goederen aanbieden, en enkel dit voor het aanbieden van 
deze goederen mogen de groothandels bestemd voor professionelen, maar enkel ten gunste van 
deze laatsten open blijven. 

Afhalingen / Leveringen (B2B) dienen op zo’n manier georganiseerd dat de sanitaire voorzieningen 
hieronder gerespecteerd worden : 

• de onderneming of vereniging informeert de klanten en personeelsleden tijdig over de 
geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding; 

• een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd; 

• de klanten worden toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten of zolang 
als gebruikelijk in geval van een afspraak; 

• één klant per 10 m2 wordt toegelaten; 

• indien de voor klanten toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m2 bedraagt, is het 
toegelaten om twee klanten te ontvangen, mits een afstand van 1,5 meter tussen elke 
persoon gegarandeerd is; 
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• mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk 
aanbevolen in de onderneming en worden er gebruikt indien de regels van de social 
distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit; 

• de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden; hiertoe 
dienen o.a. coffee-corners en toegang tot drankautomaten te worden afgesloten 

• de onderneming of vereniging stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter 
beschikking van het personeel en de klanten; 

• de onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en 
het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren; 

• de onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting; 

• Indien materieel door meerdere medewerkers wordt gebruikt (heftruck, transpallet, klavier, 
scanners, …) dienen deze telkenmale te worden gereiningd bij wisseling in gebruik. Ook 
schakelaars, deurklinken, … dienen regelmatig te worden gereiningd. Best wordt ook 
(bureau)materiaal persoonlijk toegewezen. 

 

TOONZALEN 
 
Als algemene regel geldt dat de ondernemingen en verenigingen die goederen aanbieden aan 
consumenten gesloten zijn voor het publiek. 
Concreet houdt dit in, dat indien de groothandels in de toonzalen de reeds genomen protocols 
afgesloten in de sector naleven, professioneel cliënteel mogen ontvangen.  
Let wel op! Particulieren zijn niet toegelaten in de toonzalen. 
Deze laatste zijn enkel toegelaten in DIY zaken met een algemeen assortiment van hoofdzakelijk 
bouwgereedschap en/of bouwmaterialen. Winkels gespecialiseerd in de verkoop van één type 
benodigdheden (sanitair, loodgieterij, elektriciteit, …) blijven gesloten voor het publiek, al kunnen ze 
online en telefonisch wel actief zijn en aan huis leveren. 

De leden kunnen, mits naleving van de reeds vooropgestelde maatregelen en afgesloten protocols, 
nog steeds hun toonzaal openen maar enkel voor de professionele klanten. 

F.E.E. zal via lobbying trachten een flexibelere regeling te krijgen waarbij bezoek aan de toonzalen, 
die dienen beschouwd te worden als ‘Destination’ winkels, wordt toegelaten mits een aantal 
voorwaarden zoals : 

• bezoek aan de toonzaal kan enkel na telefonische afspraak 

• verkoop kan enkel op bestelling gebeuren en niet over de toonbank 

• bij de afspraak met een verkoper kunnen maximum 2 personen van een zelfde huishouden 
aanwezig zijn en dient de bespreking te gebeuren achter plexiplas, met respect van 1,5 m 
afstand en met mondmasker 

• Het aantal afspraken dient te gebeuren in functie van de fysieke mogelijkheden in de toonzaal 
waarbij de sanitaire voorzieningen worden gerespecteerd o.a. maximum 1 persoon per 
10m2. In de hierboven vermelde afspraak met 3 personen betekent dit minimum 30m2. 

• Na elke afspraak en na het vertrek van klanten dient alles te worden ontsmet alsook bij 
aankomst van de volgende afspraak 

Voor dergelijke regeling kunnen we op dit ogenblik geen garantie op succes geven. 
 
 
HERSTELLINGSDIENSTEN 
 
Als algemene regel geldt dat (de onderdelen van) de ondernemingen en verenigingen die diensten 
aanbieden aan consumenten gesloten zijn voor het publiek, met inbegrip van dienstverlening aan huis. 
 
In afwijking van bovenstaande mogen de handelszaken , private en publieke bedrijven en diensten die 
opgenomen zijn in de bijlage aan het MB hun dienstverlening fysiek verderzetten, onverminderd  de 
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naleving van de sanitaire voorschriften en veiligheidsmaatregelen opgenomen in de sectorale protocols 
en de generieke gids. 
 
De technieker(-bediende) werkzaam bij een bedrijf voor technisch onderhoud en energiebeheer (die 
ressorteert onder het PC 200 en spiegel PSC 149.01) kan eveneens de nodige herstellingen uitvoeren 
bij de consument mits naleving van de sanitaire voorschriften en veiligeheidsmaatregelen opgenomen 
in de sectorale protocols en de generieke gids. 
 
In een B2B omgeving kunnen de ondernemingen die ressorteren onder het PSC 149.01 werkzaam 
blijven mits naleving van de sanitaire voorschriften en veiligheidsmaatregelen opgenomen in de 
sectorale protocols en de generieke gids. 
 
Zoals hierboven reeds aangehaald duiden wij op het belang van het verplaatsings/-tewerkstellingsattest 
voor de werknemers die op verplaatsing werken.  
 

*   *   * 
 
Er wordt verder overlegd over het nieuwe ministerieel besluit door de sociale partners in het PSC 149.01 
waar ook uw beroepsvereniging F.E.E. aan deelneemt.   Mochten er nieuwe feiten naar boven komen 
dan wordt u daar in de komende dagen van op de hoogte gesteld. 
 
 
F.E.E. blijft steeds tot uw dienst voor alle bijkomende informatie 
 
 
Contacpersonen : 

Nathalie Kaniewski  n.kaniewski@feebel.be  +32 496 36 65 21 

Eric Piers   e.piers@feebel.be   +32 478 39 29 15 
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