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De impact van het Covid19-virus op de arbeidswereld : oproep van de sociale partners

Naar aanleiding van de sociaal-economische impact van het covid19-virus (coronavirus) op België, wensen
de sociale partners aan te geven dat zij deze situatie op de voet volgen.
De impact op de arbeidswereld van deze ziekte is hun gemeenschappelijke bezorgdheid.
Ze willen de sociaal-economische schade zo veel als mogelijk inperken en de rust bij werkgevers en werknemers garanderen.
In eerste instantie verwijzen zij (hieronder) naar de betrouwbare informatie die hieromtrent beschikbaar
is op de websites van een heel aantal officiële instanties. Zij roepen iedereen op om deze instructies op
te volgen. Ze vragen om eenduidige en gestroomlijnde informatie van de verschillende betrokken overheden en overheidsdiensten.
De sociale partners willen regelmatig overleggen over de vragen die zich op de werkvloer stellen met de
bedoeling om tot een coherente en gecoördineerde aanpak te komen. Zij roepen daarvoor de medewerking van de betrokken overheden en overheidsdiensten in.
Verder zijn zij van oordeel dat een belangrijke rol is weggelegd voor het overleg in de ondernemingen (in
het bijzonder de bestaande overlegorganen : de ondernemingsraden, comités voor preventie en bescherming op het werk, vakbondsafvaardiging), binnen de krijtlijnen van het globale beleidskader. Daarnaast
roepen de sociale partners op om daar waar dit opportuun wordt geacht in de paritaire comités hieromtrent ook in overleg te gaan.

De informatie op de websites van de volgende officiële instanties :
- over het coronavirus zelf (de verspreiding, reisadviezen, de effecten op de gezondheid en de voorzorgsmaatregelen) :
de websites van de Wereldgezondheidsorganisatie, de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en
de Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
- over de regels van het arbeidsrecht en het welzijnsrecht die van toepassing kunnen zijn :
de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het contactcenter van de Arbeidsinspectie – Toezicht op de sociale wetten

- meer specifiek, over de voorwaarden waaraan moeten voldaan zijn en de formaliteiten die werkgever
dient te vervullen voor de invoering van een regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht :
de website van de RVA.
De informatie op deze websites wordt voortdurend bijgewerkt op basis van de evolutie op het terrein.

