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Een paar cijfers…       bron: Sciensano
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Reproductiegetal: laat zien hoe 
snel het virus zich verspreidt



AS IS => TO BE 

1/3/22

• Pandemiewet 14/8/2021: epidemische noodsituatie in principe afgekondigd tot eind april 2022

• PandemieKB 28/10/2021 met verwijzing naar Generieke Gids Veilig Werken 

7/3/22

• Nieuw artikel I.2-27 Codex Welzijn op het Werk (KB 21/2/2022, BS 10/3/2022)

• Generieke Gids 2.0. met 3 fasen voor beheren pandemie op het werk

11/3/22

• Epidemische noodsituatie stopt vervroegd op 11 maart => pandemieKB niet langer van toepassing

• Art. I.2-27 Codex: 2 maanden nazorg conform Generieke Gids 2.0.: einde nazorg op 11 mei 2022

Toekomstige 
epidemie/  
pandemie

• Indien afkondiging epidemische noodsituatie: automatische activering art. I.2-27 Codex

• Aanpassing Generieke Gids 2.0. aan infectieus agens 
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Artikel I.2-27 Codex 
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KB 21 februari 2022 betreffende de bijzondere preventiemaatregelen op 
het werk in geval van een epidemie of pandemie  
=> voert hoofdstuk + artikel in in de Codex Welzijn op het Werk

Automatisch geactiveerd in geval van een epidemie of pandemie                                    

Epidemie = ‘het heersen van een besmettelijke ziekte’ 

Pandemie = ‘besmettelijke ziekte die zich over een groot deel van de aarde, m.n. een continent 
of alle continenten, verbreidt’ 

Van zodra en zolang de epidemische noodsituatie door de Koning 
is afgekondigd op grond van de Pandemiewet van 14/8/2021 

+ 2 maanden (nazorg) 

Epidemische noodsituatie tot 11/3/2022

=> Bijzondere preventiemaatregelen op het werk tot 11/5/22



Artikel I.2-27 Codex

Bijzondere preventiemaatregelen = veiligheids- en gezondheidsmaatregelen van materiële, technische en/of 
organisatorische aard 
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Doel van de maatregelen? 

Bewaren van 
voldoende afstand 
tussen personen 

garanderen 

Verspreiden 
infectieus agens op 

het werk voorkomen 

Gevolgen van de 
epidemie op het 

werk beheersen en 
beperken 
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 Zodat werknemers in een veilige en gezonde werkomgeving kunnen 
blijven werken in de context van een pandemie



De maatregelen variëren in functie van de ernst van de pandemie in de 
samenleving en in de onderneming

Kritische fase 

= bij sterk verhoogde circulatie infectieus agens,                                                                          
om een (wijdverspreide) pandemie in te dijken en een lockdown of sluiting van de 

onderneming(en) te vermijden  

Interventiefase 

= bij verhoogde circulatie infectieus agens,                                                                                    
om (dreigende) uitbraak onder controle te krijgen en/of verspreiding infectieus agens te 

beperken in een onderneming / een sector / een regio / het land

Waakzaamheidsfase

= basisniveau van bescherming,                                                                                                 
om verspreiding infectieus agens in de onderneming te beheersen 
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Activering van fases

Waakzaamheidsfase

Basisniveau van bescherming 

Van zodra epidemische noodsituatie 
wordt afgekondigd 

Tot einde epidemische noodsituatie      
+ 2 maanden 

Interventiefase

In de onderneming : door WG                    
na advies PAAA

In de sector: door protocol gesloten 
in bevoegd PC 

In het land of één of meerdere 
delen: door beslissing bevoegde 

overheid 

Kritische fase 

In de onderneming : door WG                    
na advies PAAA 

In de sector: door protocol gesloten 
in bevoegd PC 

In het land of één of meerdere 
delen: door beslissing bevoegde 

overheid 
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Concretiseren van de preventiemaatregelen

Generieke gids 
➢FOD WASO & sociale partners 

HRPBW 

➢Niet in KB, wel op website 
FOD WASO

➢sectorale aanvullingen (PC) 
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Wetenschappelijke 
inzichten en 

evolutie 

Aard en 
eigenschappen 
infectieus agens 

Ernst pandemische 
situatie (fases)

Alle aspecten van de 
werkcontext  

Draagvlak (sociale 
partners) & 

praktisch haalbaar 

Duidelijk & leesbaar 
met illustraties en 

schema’s 

Flexibel om snel te 
kunnen schakelen 

Zichtbaar en 
gemakkelijk 
toegankelijk 

(website) 



Toepassing op ondernemingsniveau 

WG neemt de bijzondere preventiemaatregelen die 
passend zijn in de onderneming rekening houdend 
met:

• Risicoanalyse 

• Aanbevelingen van experten en overheden

• Circulatie virus in de samenleving

• Reële epidemische situatie in de onderneming

• Advies preventieadviseur(s)

• Sociaal overleg in de onderneming: OR en 
CPBW
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Informatie, instructies en opleiding 

De werkgever informeert tijdig de 
werknemers over de geldende 

maatregelen 

De werkgever geeft tijdig de 
vereiste vorming & instructies aan 

de werknemers 

De werkgever informeert ook tijdig 
derden op de arbeidsplaats 
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De werkgever die de preventiemaatregelen neemt zoals 
bepaald in de Generieke Gids (+ sectorale aanvullingen), 
wordt vermoed de bijzondere preventiemaatregelen in 

geval van pandemie te hebben genomen

Als de werkgever andere preventiemaatregelen neemt, 
moet hij kunnen aantonen dat deze minstens een 

gelijkwaardig niveau van bescherming bieden 

De inspectie TWW houdt toezicht op de naleving van 
deze verplichting overeenkomstig het Sociaal 

Strafwetboek 
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Waakzaamheidsfase (7/3/’22 - 11/5/’22)
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https://werk.belgie.be/nl/faqs/vragen-en-antwoorden-coronavirus
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Structuur van de gids (1)

• Inleiding: elke schakel telt / waarom maatregelen voor de ondernemingen

• Toelichting bij de fases (3 fases + hiërarchie/complementariteit)

• Aandachtspunten bij het uitwerken van maatregelen op maat van de onderneming

• Maak maximaal gebruik van sociaal overleg in de onderneming

• Betrek experten

• Rol inspectie

• Bijzondere aandacht voor kwetsbare personen

• Algemene maatregelen

• Informatie, opleiding, instructies, sensibilisering

• Telewerk

• Ventilatie en verluchting

• Voldoende afstand houden en masker dragen

• hygiëne



Structuur van de gids (2)
• Tijdens verplaatsingen naar en van de onderneming en tijdens 

dienstverplaatsingen

• Op de werkplek

• Circulatie binnen de onderneming

• Rust- en lunchpauze

• Kleedruimten, douches en toiletten

• Vergaderingen en opleidingen

• Bedrijfsfeesten en –drinks, teambuildings en evenementen

• Contact met externen (bezoekers, cliënten, leveranciers, ouders,..)

• Werken met werknemers of zelfstandigen van buitenaf of met meerdere 
werkgevers op een zelfde arbeidsplaats

• Werken op verplaatsing 

• Off-site activiteiten op werven, openbaar domein, parken en wegen

• Maatregelen ingeval van ziekte (symptomen), quarantaine en isolatie
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Paradigma voor alle maatregelen: 

ISOLATIE van besmette persoon om het risico op besmetting te vermijden

Overdracht via aerosolen, speekseldruppels, andere lichaamsvochten, indirect contact 
met besmette materialen.

Uitgangspunt: We weten niet of iemand besmet is

Preventiemaatregelen combineren:

- Contact met zo weinig mogelijk 
(verschillende) personen  
- zo ver (geïsoleerd) mogelijk van elkaar 
(afstandsregels) 
- Voldoende ventilatie voorzien
- indirecte besmetting vermijden 
(hygiëneregels)
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Afstand houden: hoe minder 
personen, hoe meer ruimte op de 

werkvloer 

= meer afstand mogelijk

=> Organiseer afstand houden 

Mondmasker nuttig/nodig indien 
afstand niet mogelijk is MAAR houdt 

niet alle aerosolen tegen 

=> Mondmasker + ventilatie 

(f) Grootte van en aantal personen 
in de ruimte

(f) Aard van de activiteiten

Beperken van het 
aantal contacten 

Zorgen voor een 
goede hygiëne: 

- Wassen van handen 

- Reinigen van 
materialen 



Toelichting bij de fases
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Preventiemaatregelen voorzien in fase 1 gelden ook voor fase 2 en fase 3 

Preventiemaatregelen voorzien in fase 2 gelden ook voor fase 3

Tenzij…

aangevuld, verstrengd, specifieker gemaakt in de geactiveerde fase



Voorbeeld:  dragen van een masker

Mondmasker aanbevolen bij onvoldoende afstand, tijdens
verplaatsingen, in de lift, tijdens gemeenschappelijk vervoer …

Mondmasker verplicht bij onvoldoende afstand, tijdens
verplaatsingen, in de lift, tijdens gemeenschappelijk vervoer…

Zie fase 2 + tijdens ganse duur van de vergadering. Niet-
dringende werkzaamheden uitstellen als geen afstand kan
worden gehouden
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Voorbeeld:  voldoende afstand houden

Garandeer zoveel mogelijk een voldoende afstand
(minstens 1,5m)

Neem materiële, technische en organisatorische
maatregelen

Overweeg een circulatieplan

Zie fase 1 + werk met een circulatieplan

Zie fase 1 en fase  2 + pas het circulatieplan 
consequent toe - voorzie eenrichtingsverkeer 
(indien ruimtelijk mogelijk)
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Voorbeeld:  ventilatie en verluchting

Zorg voor een regelmatige en voldoende verluchting
(zie ook art. III.1-34 codex)

Gebruik eventueel CO2-meters

Zie fase 1

Organiseer indien mogelijk activiteiten in openlucht

Zie fase 1 + fase 2
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Voorbeeld: Rust- en lunchpauzes

Organiseer de zitplaatsen zo dat aantal mensen dat samen aan
tafel zit, beperkt blijft (bv. max. 4 tot 6 pers. aan een tafel)

Stimuleer het lunchen met vaste tafelpartners

Voorzie voldoende vrije ruimte tussen de tafels

Organiseer zitplaatsen in lunch- en pauzeruimtes met afstand 
door bv. stoel tussen 2 personen vrij te laten 

Organiseer zitplaatsen in lunch- en pauzeruimtes met afstand 
door bv. telkens een stoel weg te halen
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