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Maatregelen  Overlegcomité 17 november 2021

Geachte heer,
Geachte mevrouw,

Met dit schrijven willen wij u informeren over de impact van de nieuwe federale regelgeving op de 
voorzieningen binnen het welzijnswerk. Het Overlegcomité kondigde op 17 november 2021 immers verdere 
beschermingsmaatregelen aan naar aanleiding van de huidige coronasituatie. Het gaat dan voornamelijk over 
verstrengingen op het vlak van telewerken en een uitbreiding van de mondmaskerplicht. Deze maatregelen 
gingen in op 20 november 2021 en zullen gelden tot 28 januari 2022. 

U kunt het integrale Koninklijke Besluit  hierover raadplegen via deze weg. 

- Verplicht telewerk

Telethuiswerken (met voorlopig één mogelijke en vrijwillige terugkeerdag per week) is verplicht, tenzij dit niet 
mogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de activiteiten of dienstverlening. De 
fysieke hulpverlening blijft dus daar waar mogelijk en wenselijk maximaal gevrijwaard. Wel dient de werkgever 
voor een attest of een ander bewijsstuk te zorgen dat de aanwezigheid van de betrokken medewerkers op de 
werkvloer staaft.

Tegelijk moeten werkgevers de aanwezigheden op de werkvloer registreren via het platform van de sociale 
zekerheid. Men voegt daar evenwel aan toe dat bepaalde werkgevers in de gezondheidszorg, waaronder 
paritair comités 319 en 331, van deze plicht worden ontslaan. Dat betekent dat het algemeen welzijnswerk 
niet hoeft te registreren via dit platform. Voor de armoedeorganisaties en het maatschappelijk opbouwwerk 
geldt deze registratieplicht wel.
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- Uitbreiding van de mondmaskerplicht

Op plaatsen waar gewerkt wordt met het Covid Safe Ticket (CST), wordt voortaan ook het mondmasker 
verplicht. Hou er ook rekening mee dat dit systeem van CST mét mondmasker ook ingezet moet worden bij 
publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 
personen buiten. De regelgeving, die u via bovenstaande link kunt raadplegen, omschrijft hoe en in welke 
gevallen hiervan kan worden afgeweken.

Het mondmasker moet op tal van plaatsen gedragen worden, waaronder in zorginstellingen en in publiek 
toegankelijke delen van organisaties, en dit vanaf de leeftijd van 10 jaar. Het mag occasioneel worden afgezet 
om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de 
activiteit (bv. tijdens het sporten). 

Wat het CST betreft, geven we nogmaals mee dat hier een uitzondering geldt voor armoedeorganisaties, 
inloopcentra voor dak- en thuislozen en voedselhulpinitiatieven. Uiteraard is de mondmaskerplicht hier 
onverminderd van toepassing.

We geven tot slot graag nog de vuistregels mee die permanent en onverminderd van toepassing blijven en die 
mee bepalen op welke manier u uw dienstverlening en activiteiten organiseert:

- Maak werk van een risico-inschatting en risicoanalyse. De verantwoordelijkheid voor een veilige zorg 
en voor veilige activiteiten ligt steeds bij de voorziening.

- Heb permanent aandacht voor preventieve en hygiënische maatregelen, zoals een goede ventilatie, 
het bewaren van een veilige afstand en een verhoogde aandacht voor kwetsbare personen.

- Op lokaal of regionaal niveau kunnen bijkomende maatregelen van kracht zijn, waarmee rekening 
moet worden gehouden. Het is zaak zich goed te informeren.

Ik dank u voor de aandacht die u aan deze communicatie schenkt.

Met vriendelijke groeten,

Karine Moykens
Secretaris-generaal
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
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