PC 226 – AANBEVELING VAN 15 APRIL 2020 IN HET KADER VAN DE CORONACRISIS
De sociale partners van het paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer
en de logistiek (PC 226) hebben een aanbeveling opgesteld in het kader van de crisissituatie ten gevolge
van het coronavirus.
De logistieke sector vervult in deze crisissituatie een cruciale rol in de maatschappij en staat mee garant
voor de verderzetting van de economische activiteiten.
Terwijl sommige bedrijven binnen de sector worden geconfronteerd met omzetverlies en tijdelijke
werkloosheid, zien andere bedrijven hun activiteiten stabiliseren of toenemen met een verhoogde
werkdruk tot gevolg.
Voor operationele bedrijven is het essentieel dat zoveel mogelijk werknemers aan het werk blijven
waarbij de naleving van de overheidsregels inzake gezondheid en hygiëne nauwgezet worden
nageleefd.
Er wordt dan ook opgeroepen om de regels inzake social distancing maximaal toe te passen. Deze regels
werden door de interprofessionele sociale partners eenparig aangenomen. De toename van werk zal
het voorwerp uitmaken van een bijzondere aandacht met betrekking tot de risicoanalyse en de
verplichte rusttijden tussen twee prestaties zullen strikt worden nageleefd.
De sociale partners van het PC 226 doen een oproep om deze instructies in de geëigende
overlegorganen te bespreken.
In concreto wordt gevraagd:
-

De aanbevelingen inzake handhygiëne en gebruik van zakdoeken en het niezen na te leven
De inspanningsverbintenis om voldoende afstand van elkaar te bewaren maximaal na te leven
In geval van ziekte de werkgever te verwittigen
De werknemers maximaal te voorzien van beschermingsmiddelen
Fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden en zoveel als mogelijk gebruik te maken van
elektronisch dataverkeer en telewerk
Bureaumateriaal en bedrijfsgebouwen waar nodig te reinigen (printers, toetsenborden,
deurklinken, …)

-

-

In gemeenschappelijke ruimtes zoveel als mogelijk de gelijktijdige aanwezigheid te spreiden
door o.m. te onderzoeken of de aanvang en het einde van het werk en de pauzes gespreid
kunnen worden, of er voldoende afstand tussen de werkposten kan worden gecreëerd, …
Mobiele arbeidsmiddelen zoveel mogelijk te reinigen en te verluchten waar nodig

De sociale partners van het PC 226 doen verder een oproep om tijdens deze crisis alle
overlegmechanismen te gebruiken en te respecteren op een pragmatische manier om moeilijke
situaties en/of concrete problemen die opduiken in de bedrijven op te lossen. Zij moedigen alle actoren
aan om hun verantwoordelijkheid op te nemen. In dit verband wordt verwezen naar de richtlijnen van
de FOD WASO.
Voor bedrijven en bedienden die geconfronteerd worden met een omzetdaling en daardoor een
beroep moeten doen op het stelsel van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, wordt
aanbevolen om maximaal gebruik te maken van de federale maatregelen.
Sommige bedrijven en hun bedienden zullen in de fase van de heropstart een nieuwe periode ingaan.
In deze fase zijn overleg en begeleiding een belangrijk aandachtspunt. Het vormingsfonds van de sector
zal ingezet worden om deze heropstart maximaal te faciliteren.
De sociale partners van het PC 226 zullen blijven overleggen over de evolutie van de crisis, over de
gevolgen ervan voor de bedienden en de bedrijven en over mogelijke maatregelen die de overheid op
de sector zou toepassen.

