PARITAIR COMITE VOOR DE ZEEVISSERIJ (PC n° 143)
PARITAIRE VERKLARING dd. 26.05.2020
“Veilig aan het werk in de zeevisserijsector tijdens de coronacrisis: generieke gids”

De sector van de zeevisserij (zowel zijn puur maritieme gedeelte, als zijn subsector van
vismijn/visveiling als de subsector van visverwerking/pakhuizen) zijn zwaar getroffen door de
coronavirus-crisis. Hoewel de sector in zijn globaliteit aangeduid is als een cruciale sector
(voedingsketen), is door de crisis de vraag naar vis sterk afgenomen : door enerzijds de volledige sluiting
van de horeca, door anderzijds de verminderde vraag via de kanalen van distributie en groothandel.
Met het oog op een stapsgewijze heropstart in gezonde en veilige omstandigheden hebben de sociale
partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk eind april jl. een generieke gids
uitgewerkt om de verdere verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan. Deze generieke gids is
bovendien (op 22.04.2020) door de leden van de groep van 10 goedgekeurd en eigen gemaakt.
Deze gids is een uitgebreide tool met concrete preventiemiddelen, die naast de bestaande welzijnswet,
naast de CODEX en naast de ministeriële besluiten vanwege de Minister van Veiligheid en
Binnenlandse Zaken houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID19 te beperken (M.B. van 23 MAART 2020 – met de tot op heden laatste gekende wijzigingen via M.B.
van 25 MEI 2020. – B.S. 25.05.2020), aangereikt wordt aan sectoren en ondernemingen om werknemers
zo veilig mogelijk (terug) te kunnen laten werken en het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden
en besmettingen zoveel mogelijk te vermijden.
De sociale partners van de Zeevisserijsector roepen alle onder hen ressorterende subsectoren en
ondernemingen (maritiem gedeelte - vismijn/visveiling - visverwerking/pakhuizen), alsook hun
werknemers, formeel op om de bijgevoegde generieke gids verder de nodige aandacht te blijven geven
en de er in opgenomen specifieke preventiemaatregelen verder nauwgezet te blijven respecteren, voor
zover die op hun specifieke situatie van toepassing kunnen zijn.
De sociale partners hebben trouwens via hun paritair beheerd preventieorgaan “PREVIS”- een afdeling
in de schoot van hun Sociaal Fonds “Zeevissersfonds”- een zeer sectorspecifieke aandacht gegeven aan
de preventieproblematiek voor de zeevisserijsector. De interprofessioneel uitgewerkte “generieke gids”
wordt ook via de website van PREVIS verder verspreid en ondersteund naar de werkgevers en
werknemers van hun sector.
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