
Nieuw Ministerieel Besluit van 19 oktober 2020 in de strijd 
tegen COVID-19 

 

Gisteravond werd het ministerieel besluit in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd met de nieuwe 

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze gelden vanaf maandag 19 

oktober 2020 tot en met 19 november 2020. 

 

Waar voorheen telethuiswerk sterk aanbevolen werd, geldt vanaf vandaag, maandag 19 oktober dat 

telethuiswerk de regel is. De werkgever mag evenwel bij de organisatie van het telethuiswerk rekening 

houden met de continuïteit van zijn bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening. Dit is verschillend 

van onderneming tot onderneming. 

 

Let op. Hoewel de stelregel is dat telethuiswerk in de mate van mogelijk ingevoerd moet worden, mag 

de werkgever terugkeermomenten organiseren voor de werknemers. Hierbij dienen alle sanitaire 

voorzieningen gerespecteerd te worden.  

 

Is telewerk niet mogelijk in de onderneming, dan moet men de sociale distancing in de mate van het 

mogelijke respecteren. Als dat niet mogelijk is moet de werkgever passende, gelijkwaardige 

maatregelen invoeren, zoals minstens opgenomen in de Generieke Gids van de federale 

overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, alsook de sectorale protocollen. 

 

Van zodra er aanpassingen zijn aan de Generieke Gids die invloed hebben op de werking van de 

bedrijven in onze sector zullen wij de eerdere afgesloten protocols aanpassen en jullie hierover  

informeren. 

 

Steunmaatregelen voorzien door de regeringen  

 

Veel sectoren delen in de klappen en zeker de horecasector. Teneinde de impact hiervan te verlichten, 

heeft de federale regering vrijdag laatstleden tijdens de persconferentie volgende maatregelen 

aangekondigd : 

• Het overbruggingsrecht voor de zaken die moeten sluiten, wordt verdubbeld 

• De bestaande steunmaatregelen worden verlengd 

• De mogelijkheid om sociale bijdragen kwijt te schelden wordt uitgebreid 

• De regering wil ervoor zorgen dat de werknemers in de horeca de eindejaarspremie 
uitbetaald krijgen 

Ook de verschillende deelstaatregeringen hebben steunmaatregelen aangekondigd.  

Hoe de verschillende maatregelen er zullen uitzien, weten wij nog niet. Wij wachten hier op de 

regelgeving van de verschillende overheden maar wellicht zullen niet alle aangekondigde 

steunmaatregelen van toepassing zijn op onze sectoren. FEE houdt u op de hoogte zodra wij meer 

nieuws mogen ontvangen. 

 

 

 

 

 

 


