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De lessen die Modero trekt uit de voorbije COVID-19 controle zijn ook relevant voor heel wat andere 

ondernemingen. Daarom delen we deze informatie met u. Zo kan uw onderneming een waarschuwing, 

proces-verbaal of boete vermijden én vergemakkelijkt u verdere controles van de inspecteurs. Laten 

we samen een veilige werkomgeving creëren voor iedereen. 

Modero Gerechtsdeurwaarders doet er alles aan om u te allen tijde de beste dienstverlening aan te 
bieden. Ook tijdens deze coronacrisis. Daarbij nemen we verschillende maatregelen en volgen we de 
adviezen van de overheid en Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) nauwgezet op. De 
veiligheid van onze opdrachtgevers, klanten, gerechtsdeurwaarders en medewerkers is onze grootste 
prioriteit.  

Heeft u vragen over onze werking? Contacteer ons via info@modero.be. 

  

https://www.siod.belgie.be/nl/siod
mailto:info@modero.be
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Welke voorzorgsmaatregelen kan u treffen om de veiligheid op de 

werkvloer te garanderen? 

De meest prangende vragen lijken zich momenteel te focussen op het creëren van een veilige 

werkomgeving, telewerk en de verplaatsingen en/of aanwezigheid van werknemers. Hieronder lijsten 

we alvast enkele aandachtspunten op waarmee u aan de slag kan. 

 

1. Mondmaskerplicht 
Vraag advies aan uw preventieadviseur of externe preventiedienst omtrent de voorkeur voor 

stoffen mondmaskers of wegwerpmaskers. Wijs uw werknemers ook op de 

mondmaskerplicht. Iedereen die aanwezig is op uw kantoor of werkplaats moet te allen tijde 

een mondmasker dragen. Zelfs wanneer zij achter een bureau zitten dat is afgeschermd met 

plexiglas.  

 

 

2. Communicatie omtrent coronamaatregelen t.o.v. uw werknemers 
Verzond u reeds communicatie naar uw werknemers m.b.t. de coronarichtlijnen?  

 

Neen? Maak hier dan dringend werk van en verzend deze e-mail met leesbevestiging. Zo weet 

u welke werknemers op de hoogte zijn en welke werknemers niet. Neem in die e-mail ook 

duidelijk op dat uw werknemers u kunnen contacteren in het geval van onduidelijkheid. Zo kan 

u als werkgever hun vragen bundelen en correct beantwoorden.  

 

Verzond u deze e-mail reeds, maar deed u dit zonder leesbevestiging? Dan zal de inspecteur u 

verzoeken om deze e-mail opnieuw te verzenden met leesbevestiging en zowel alle huidige als 

eerdere communicatie in bijlage.  

  

 

3. Uitgeschreven procedures 
Zorg ervoor dat bepaalde procedures helemaal uitgeschreven zijn en dat uw werknemers 

hiervan op de hoogte worden gebracht. Bezorg hen deze procedures en/of hang deze uit waar 

relevant. Deze uitgeschreven procedures dient u ook te bundelen en aan de inspecteur te 

bezorgen tijdens zijn controle. Voorzie minimaal onderstaande procedures. 

 

a. Procedure bij ziekte en ziekmeldingen: neem hierin op hoe u werknemers met 

klachten naar huis stuurt, hoe de werkplek onmiddellijk ontsmet zal worden, hoe 

COVID-symptomen gemeld worden aan uw HR-afdeling, enz. 

 

b. Procedure oftewel instructies omtrent het handenwassen: werknemers moeten hun 

handen wassen bij gebruik van de toiletten, keuken, vergaderzaal, pauzeruimte, enz. 

Maak hen attent op hoe men correct handen wast en verwerk deze instructies in 

posters die u ophangt waar nodig. 

 

c. Procedure omtrent het aangepast poetsprogramma n.a.v. COVID-19: neem hier 

onder andere in op dat contactoppervlakken meermaals per dag gereinigd worden. 

https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/organisatorische-structuren/de-preventieadviseur
https://werk.belgie.be/nl/erkenningen/erkenning-externe-diensten-voor-preventie-en-bescherming-op-het-werk-edpbw
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/thumbnails/image/Instructies%20handen%20wassen%20met%20water%20en%20zeep_feb2020.jpg
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Verzoek uw poetsteam om extra aandacht te besteden aan het poetsen van de 

keuken, toiletten en andere oppervlakken die vaak gebruikt worden (bijvoorbeeld 

toegangsdeuren en kopieerapparaten). 

 

 

4. Toiletgebruik 
Zorg voor afgesloten vuilbakken met sensor of voetpedaal voor de papieren doekjes om 

handen mee te drogen. Ook op de handdoekrol moeten duidelijke instructies staan. Stoffen 

handdoeken en elektronische handdrogers zijn verboden en moeten verwijderd of afgeplakt 

worden. Plak stickers of posters in deze ruimte met duidelijke handwasinstructies. 

 

 

5. Keukengebruik 
Voorzie alcoholgel in de keuken samen met een poster met duidelijke instructies wanneer 

deze verplicht gebruikt moet worden (bijvoorbeeld voor het gebruik van de koffiemachine, 

drankautomaat, microgolf enz.). 

 

 

6. Vergaderruimtes 
Voorzie hier alcoholgel én ontsmettingsspray. Hang ook een aangepaste poster op met het 

aantal personen dat aanwezig mag zijn in die ruimte. Vermeld hierop ook volgende elementen: 

verplicht alcoholgel gebruiken bij aankomst en vertrek. Vergeet de ruimte ook niet te 

verluchten. U moet eveneens kaarten voorzien met aan de ene kant ‘niet-gereinigd’ en aan de 

andere kant ‘gereinigd’. Uw werknemers draaien deze kaart om afhankelijk van de situatie 

waarin het oppervlak van de tafel zich bevindt. Duid ook aan welke stoelen gebruikt mogen 

worden en welke niet. Indien mogelijk: verwijder overbodige stoelen. 

 

 

7. Werkplekken 
Uw werknemers mogen niet tegenover elkaar zitten. Enkel werkplekken schuin tegenover 

elkaar met minstens 1,5m afstand tussen zijn toegestaan. Duid aan welke zitplaatsen gebruikt 

mogen worden en welke niet. Zorg ervoor dat de werkplekken voldoende ontsmet worden en 

doe dit zeker vooraleer een werknemer de werkplek van iemand anders gebruikt.  

 

 

8. Vervoer 
Verplaatsen uw werknemers zich met een bedrijfswagen? Weet dat slechts één persoon mag 

plaatsnemen in de wagen. Bijvoorbeeld: moeten twee vertegenwoordigers naar hetzelfde 

adres? Dan moeten zij twee wagens nemen. 

 

 

9. Online opleiding voor alle werknemers 
Organiseer een online opleiding over de coronamaatregelen die u treft. Zowel de hiërarchische 

lijn als alle andere werknemers moeten deze online opleiding volgen. 
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10. Social distancing 
Hou te allen tijde 1,5m afstand. Ook tijdens vergaderingen of lunchpauzes. Maak uw 

werknemers hierop attent door het aantal stoelen te beperken. Is dit niet mogelijk vanwege 

verankerde zitplaatsen? Plak dan enkele zitplaatsen af en voorzie duidelijke affiches waarop 

deze richtlijn vermeld wordt. 

 

 

11. Correcte plaatsing van tussenwanden 
Wanneer de werkplekken van uw medewerkers zich dicht bij elkaar bevinden, voorziet u 

tussenwanden. Heel wat ondernemers opteerden voor afscheidingen uit plexiglas. Hierdoor 

ontstond er een stormloop en was er soms weinig keuze. Ondertussen verwacht de overheid 

dat iedere onderneming voldoende schermen kon aankopen de afgelopen maanden. 

 

Wist u al dat niet ieder scherm op dezelfde manier geplaatst kan worden? Schermen die 

bijvoorbeeld op een bureau staan, worden best zodanig geplaatst dat ze overlappen met 

elkaar. Zo voorkomt u dat medewerkers toch virusdeeltjes verspreiden. Schermen die op het 

plafond worden bevestigd en van daaruit naar beneden zakken tussen de werkplekken, moet 

u niet tot op de tafel laten zakken. Het doel van deze schermen is namelijk virusdeeltjes 

blokkeren die boven de computerschermen verspreid worden. Wanneer collega’s met elkaar 

praten, kijken ze immers boven hun computerscherm uit. Soms is het ook aangewezen om 

beide schermen te voorzien voor uw werknemers. Bijvoorbeeld hangende schermen achter 

hun computerscherm en staande schermen aan de weerskanten van werkplek. 

 

 

12. Collectieve bescherming d.m.v. algemene hygiëne 
Zorg ervoor dat gemeenschappelijke aanraakvlakken zoals klinken, automaten en apparaten 

geregeld worden gepoetst. Je kan ook collectieve bescherming bekomen door bijvoorbeeld 

tussenwanden, linten en markeringen aan te brengen. Dit zal ervoor zorgen dat werknemers 

voldoende afstand kunnen houden van elkaar en hier blijvend attent op gemaakt worden. 

 

 

13. Verluchting 
Ventileer alle ruimtes op regelmatige basis. Maak hierover duidelijke afspraken met uw 

werknemers, zodat dit niet vergeten wordt. Kondig dit ook op tijd aan, zodat uw werknemers 

tijdens een koude periode bijvoorbeeld een extra dikke trui kunnen meenemen naar het werk.  

 

 

14. Externen (bijvoorbeeld uitzendkrachten, leveranciers, klanten en aannemers) 
Informeer externen over uw interne beschermingsmaatregelen. Kijk erop toe dat zij deze 

naleven. Maak daarnaast met uw werknemers afspraken over hoe ze moeten omgaan met 

derden. Bestelt een werknemer lunch? Dan hoeft de maaltijdbezorger die niet af te leveren op 

de specifieke dienst. De werknemer in kwestie kan die lunch ophalen bij de voordeur. Zo 

kunnen uw werknemers het risico op blootstelling aan het virus verkleinen. 
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15. Telewerk 
Telewerk is nog steeds de norm en dus verplicht.  Ook ondernemingen die opgenomen werden 

in de lijst van cruciale sectoren en essentiële diensten moeten maximaal telewerk voorzien. 

Alleen wanneer u uw dienstverlening echt niet anders kan organiseren, mogen uw 

werknemers op kantoor zijn. Daarbij moet u hun veiligheid te allen tijde kunnen garanderen. 

U moet hun arbeidsomstandigheden dus aanpassen aan de laatste richtlijnen en de nodige 

attesten voorzien. 

 

 

16. Attest voor verplaatsingen en/of aanwezigheid van werknemers 
Werken uw werknemers op kantoor? Dan moeten zij te allen tijde beschikken over een 

‘Verklaring van aanwezigheid op de werkplaats in het kader van de dringende maatregelen om 

de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken’. Ook tijdens hun woon-

werkverplaatsing moeten zij dit attest kunnen voorleggen aan bevoegde instanties wanneer 

zij erom verzoeken. Vraag dit attest aan bij uw sociaal secretariaat. 

 

Als werkgever moet u per dag beschikken over een lijst van werknemers die aanwezig zullen 

zijn op kantoor en/of de werkplaats. Dit is de ‘Verklaring maximaal telewerk’ die u opstelt in 

samenwerking met uw externe preventiedienst. Zowel de functies van uw werknemers als hun 

reden van aanwezigheid moeten daarin opgenomen worden én gevalideerd zijn door uw 

externe preventiedienst. Deze lijst moet u onmiddellijk kunnen voorleggen aan de inspecteur 

tijdens de controle. 

 

 

17. Verplichte bevragingen  
Uw preventieadviseur of externe preventiedienst moet een bevraging organiseren omtrent de 

psychosociale belasting naar aanleiding van COVID-19. Daarnaast moeten uw werknemers die 

zich in een risicogroep bevinden ook specifiek bevraagd worden. Denk hierbij aan werknemers 

die ouder zijn dan 65 jaar, diabetes hebben, lijden aan een hartziekte, kampen met een long- 

of nieraandoening, geconfronteerd worden met kanker, auto-immuunziektes enz. 

 

 

18. EHBO 
Heeft uw onderneming voldoende gekwalificeerde EHBO’ers in dienst? Zijn zij voldoende 

aanwezig? U moet als werkgever altijd een minimale aanwezigheid van EHBO’ers kunnen 

garanderen. Hou hier dus rekening bij tijdens de indeling van het telewerk. 

 

 

19. Preventiemaatregelen? Informeer u tijdig 
Mag u uw werknemer naar huis sturen wanneer u vermoedt dat hij ziek is? Moet u al uw 

werknemers op dezelfde werkplaats laten werken of mag u een groep overplaatsen naar een 

andere arbeidsplaats (lokaal of vestiging) nog voor er een virusuitbraak wordt vastgesteld? Kan 

u uw werknemer verplichten tot thuiswerk? Acerta biedt u een antwoord op deze vragen. 

 

 

 

https://overheid.vlaanderen.be/personeel/preventieve-maatregelen-coronavirus/lijst-van-cruciale-sectoren-en-de-essentiële-diensten
http://www.uss.be/nl/leden
https://werk.belgie.be/nl/erkenningen/erkenning-externe-diensten-voor-preventie-en-bescherming-op-het-werk-edpbw
https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/organisatorische-structuren/de-preventieadviseur
https://werk.belgie.be/nl/erkenningen/erkenning-externe-diensten-voor-preventie-en-bescherming-op-het-werk-edpbw
https://www.acerta.be/nl/blog/werkgevers/coronavirus-preventiemaatregelen-en-verplichtingen-werkgevers
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20. Preventieadviseur en preventiedienst? Verplicht! 
Een werkgever moet mee het welzijn van de werknemers op het werk bevorderen. Daarom is 

elke werkgever verplicht een dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten. 

Binnen die dienst worden dan één of meerdere werknemers als preventieadviseur aangesteld. 

U bent dus verplicht om een preventieadviseur en preventiedienst in te schakelen. 

 

In bedrijven met minder dan 20 werknemers mag de werkgever zelf de preventieadviseur zijn. 

Als de preventieadviseur van de interne dienst niet zelf alle opdrachten kan vervullen, dan kan 

een werkgever ook een beroep doen op een externe dienst voor preventie en bescherming op 

het werk. 

 

De taken van de preventieadviseur zijn zeer uiteenlopend. Daarom is de functie van 

preventieadviseur opgedeeld in verschillende disciplines. Een persoon kan meerdere 

disciplines combineren als hij de nodige kennis heeft en voldoende opleiding heeft genoten. 

Maar niet alle combinaties zijn mogelijk.  

 

Meer informatie hierover vindt u op de website van de Vlaamse overheid en de Federale 

Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. U kan ook de lijst van erkende 

externe preventiediensten bekijken. 

 

 

21. Verschillende maatregelen per sector 
Als werkgever bent u verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw werknemers. Raadpleeg 

daarom de specifieke richtlijnen voor uw sector. Bekijk het overzicht van checklists, maar 

vergeet ook de Generieke Gids (versie 3) en bijhorende sectorgidsen niet. 

 

Weet u niet waar te beginnen? Start dan met deze handige controlelijst van de Sociale Inlichtingen- en 

Opsporingsdienst (SIOD). 

  

https://www.vlaanderen.be/werken/welzijn-en-gezondheid-op-het-werk/preventieadviseur
https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/organisatorische-structuren/de-preventieadviseur
https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/organisatorische-structuren/de-preventieadviseur
https://werk.belgie.be/nl/erkenningen/erkenning-externe-diensten-voor-preventie-en-bescherming-op-het-werk-edpbw
https://www.siod.belgie.be/nl/checklists-controle
https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisis-generieke-gids-versie-3-en
https://www.siod.belgie.be/sites/default/files/content/download/files/20201210_siod_f_controlelijst_covid19.pdf
https://www.siod.belgie.be/nl/siod
https://www.siod.belgie.be/nl/siod
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Wat moet u doen wanneer de inspectie langskomt? 

Belt de inspecteur aan? Panikeer niet. Een inspecteur stipt zowel de goede genomen maatregelen aan, 
als enkele verbeterpunten en tips om de veiligheid verder te vergroten. De inspecteur gedraagt zich 
streng, maar rechtvaardig. Dit neemt niet weg dat het doel van zo’n controle is om waarschuwingen 
te geven en desnoods ook proces-verbalen uit te schrijven. Zorg daarom voor een goede 
voorbereiding. 
 
 
 

22. Wees voorbereid op onaangekondigd bezoek  
Een inspecteur zal plotsklaps verschijnen voor uw deur. Wanneer dit gebeurt, is het 
aangeraden om de inspecteur niet zomaar met een werknemer door uw kantoor te laten 
wandelen. Deze taak behoort toe aan uw HR-manager of preventieadviseur. Zij zijn niet alleen 
het best in staat om de vragen van de inspecteur te beantwoorden, maar bevinden zich ook in 
de perfecte positie om de aangestipte verbeterpunten en nuttige extra tips correct op te 
volgen. Dit kan een groot verschil maken voor de collectieve veiligheid op uw kantoor of 
werkplaats. 
 
 

23. Hou de nodige documenten klaar 
Werken uw werknemers op kantoor? Dan moeten zij te allen tijde beschikken over een 

‘Verklaring van aanwezigheid op de werkplaats in het kader van de dringende maatregelen om 

de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken’. Ook tijdens hun woon-

werkverplaatsing moeten zij dit attest kunnen voorleggen aan bevoegde instanties wanneer 

zij erom verzoeken. Vraag dit attest aan bij uw sociaal secretariaat. 

 

Als werkgever moet u per dag beschikken over een lijst van werknemers die aanwezig zullen 

zijn op kantoor en/of de werkplaats. Dit is de ‘Verklaring maximaal telewerk’ die u opstelt in 

samenwerking met uw externe preventiedienst. Zowel de functies van uw werknemers als hun 

reden van aanwezigheid moeten daarin opgenomen worden én gevalideerd zijn door uw 

externe preventiedienst. Deze lijst moet u onmiddellijk kunnen voorleggen aan de inspecteur 

tijdens de controle. 

 
 

24. Verleen volledige toegang en wees transparant 
Tijdens de controle moet u de inspecteur toegang verlenen tot alle plaatsen waarvan hij 

vermoedt dat er werknemers actief zijn. Tijdens de controle mag de inspecteur ook de 

identiteit van aanwezige personen controleren. Hij zal uw medewerkers misschien ook vragen 

of zij uit vrije wil aanwezig zijn. 

 

Wanneer de inspecteur inbreuken vaststelt of u geen medewerking verleent, is de inspecteur 

zelfs in de mogelijkheid om uw werkplaats te verzegelen.  

 

Weet dat de inspecteur ook zal terugkeren om na te gaan of de opgegeven verbeterpunten in de 
tussentijd zijn uitgevoerd. 

http://www.uss.be/nl/leden
https://werk.belgie.be/nl/erkenningen/erkenning-externe-diensten-voor-preventie-en-bescherming-op-het-werk-edpbw
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Wat zijn de bevoegdheden van de inspecteur? 

Een inspecteur mag onaangekondigd uw onderneming bezoeken om te controleren of u als werkgever 

de beschermingsmaatregelen inzake COVID-19 naleeft. Hij doet dit in opdracht van de Sociale 

Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de Federale Overheidsdienst Welzijn, Arbeid en Sociaal 

Overleg. 

 

Bekijk hier alle bevoegdheden van de inspecteur. 

 

 

 

 

 

 

Bij wie kan u terecht met vragen? 

Ziet u door de bomen het bos niet meer of wilt u een specifieke vraag stellen aan specialisten? Dan 

kan u contact opnemen met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) of uw externe 

preventiedienst. 

Wacht hier niet te lang mee. Hoe langer u wacht, hoe groter het risico dat u onbewust bepaalde 

beschermingsmaatregelen niet naleeft. Voorkom een waarschuwing of proces-verbaal door tijdig hulp 

te zoeken. Dit is onze 25ste en laatste tip. 

https://www.siod.belgie.be/nl/siod
https://www.siod.belgie.be/nl/siod
https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus
https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus
https://www.siod.belgie.be/nl/inspectiediensten/bevoegdheden-van-de-sociaal-inspecteur
https://www.siod.belgie.be/nl/contact_NL
https://werk.belgie.be/nl/erkenningen/erkenning-externe-diensten-voor-preventie-en-bescherming-op-het-werk-edpbw
https://werk.belgie.be/nl/erkenningen/erkenning-externe-diensten-voor-preventie-en-bescherming-op-het-werk-edpbw

