Klik hier indien u problemen heeft om de mail te bekijken.

Overlegcomité beslist om een ‘paaspauze’ in te lassen

Vanaf zaterdag 27 maart en - voorlopig - tot en met 25 april mogen niet-essentiële winkels
open blijven maar moeten ze op afspraak werken. Er moet gewerkt worden met tijdsloten
en er mogen maximum 50 mensen binnen (afhankelijk van de beschikbare oppervlakte zijn
dat er minder). Als klanten onder hetzelfde dak wonen, mogen ze met twee naar binnen.
Afhalen kan ook.
Concreet betekent dit, op basis van de informatie waarover wij momenteel beschikken, dat
de verkoopruimten (showroom, parkings, enz.) alleen op afspraak toegankelijk zullen zijn.
Twee personen uit hetzelfde huishouden kunnen worden ontvangen om over een verkoop
te onderhandelen. Leveringen zullen ook mogelijk blijven, maar zullen buiten moeten
gebeuren, zoals in november het geval was.
De verplichting om op afspraak te werken moet ook op het niveau van de werkplaats
worden nageleefd. Alle afspraken die vóór 27 maart zijn gemaakt, kunnen dus worden
nagekomen (onderhoud, reparaties, wielwissels enz.). In de huidige persberichten wordt
geen onderscheid gemaakt tussen b2b en b2c. Verdere details zullen in onze volgende
berichten worden verstrekt.
Essentiële winkels mogen wel nog zonder afspraak hun klanten blijven ontvangen.
Hieronder onze paritaire (sub)comités die behoren tot de cruciale sectoren en de
essentiële diensten:
PC 112 (garages) beperkt tot pech-, herstellings-, onderhouds-, naverkoop- en
takeldiensten en bandenwissel;
PSC 149.02 (koetswerk) zonder beperkingen,
PSC 149.04 (metaalhandel) beperkt tot onderhoud en herstelling;
APCB 200 (bedienden) beperkt tot de bedienden noodzakelijk bij onderhoud,
herstelling, productie en toelevering van bedrijven die behoren tot de cruciale
sectoren en de essentiële diensten.
De avondklok wordt niet uitgebreid en er komt ook geen verbod op niet-essentiële
verplaatsingen.
Er kan tot en met 30 juni 2021 nog altijd teruggevallen worden op tijdelijke werkloosheid
corona (zowel voor arbeiders als voor bedienden) en de (huidige) steunmaatregelen
blijven gelden.
Wij herinneren u ook aan de richtlijnen die gelden op de werkvloer in de generieke en
sectorale gids, onze gratis tool (risicoanalyse) en de aanbevelingen van de Hoge Raad
voor de Zelfstandigen en de KMO die u kunt raadplegen. Klik hier (zie nuttige links).
Telethuiswerk blijft nog steeds verplicht indien dit mogelijk is en de controles erop worden
opgedreven en verscherpt. Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning
staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer.

Deze informatie is onder voorbehoud van de publicatie van de definitieve wettekst in het
Belgisch Staatsblad. Klik hier om het overzicht van de maatregelen te raadplegen.
Wij adviseren onze leden om de desbetreffende (lokale) berichtgeving nauwkeurig te
blijven opvolgen. Meer gedetailleerde informatie zal nog volgen.
Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen
via services@traxio.be of met uw groeperingssecretaris.
MyTRAXIO? Zeker doen! Klik hier.

Deze e-mail is vertrouwelijk en bedoeld voor gebruik door de persoon van de onderneming aan wie hij is gericht. De adviezen die in deze email worden gegeven, worden uitsluitend verstrekt binnen de grenzen van de informatie die ons ter beschikking is gesteld. TRAXIO is niet
aansprakelijk voor de gevolgen van de geleverde adviezen mocht de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of achterhaald blijken.

Klik hier om uit te schrijven of uw voorkeuren aan te passen.

