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Inleiding
Volgens de experten zullen we nog een hele tijd met het coronavirus moeten leven. We zullen dan ook nog een
hele tijd maatregelen moeten blijven nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het
virus zoveel mogelijk te vermijden.
Deze sectorspecifieke gids is het resultaat van de samenwerking van de sociale partners vertegenwoordigd in
het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstsboden. De
samenstelling van de sectorgids werd gecoördineerd door het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector die beroep
deed op de expertise van CIB Vlaanderen en Federia, het BIV, alsook het ABVV, ACLVB en ACV.
Zij hebben vanuit hun expertise een gedragen instrument ontwikkeld dat een aantal noodzakelijke, minimale
bouwstenen bevat om de activiteiten van de vastgoedsector en al zijn deelsectoren op een zo veilig mogelijke
wijze in te richten, teneinde het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden
Deze gids biedt in de eerste plaats richtlijnen aan de sector, als basis voor een veilige uitoefening van hun
activiteiten.

BELANGRIJK:
Hou er rekening mee dat de situatie van dag tot kan veranderen, en consulteer daarom
steeds de meest recente instructies van de overheidsinstanties zoals het Overlegcomité,
FOD WASO, … (zie nuttige links op pagina 4 )
Voor de organisatie van plaatsbezoeken werd aanvullend op de sectorgids een protocol
uitgewerkt dat door de Federale Overheid goedgekeurd werd, en dat nageleefd moet
worden. Dit protocol is te vinden op de website van de FOD Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie https://economie.fgov.be/nl en op de website van het sociaal
fonds www.sf323.be/corona

v04 - Versie van 8 februari30 maart 2021 die alle voorgaande vervangt.
Deze versie van de sectorgids is opgemaakt aan de hand van de vigerende regels, met als meest recent in
rekening gebrachte wijziging: het Ministerieel Besluit van 6 februari26 maart 2021.
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Generieke richtlijnen
1. Algemene maatregelen
Raadpleeg de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan voor de
algemene richtlijnen aangevuld met illustraties en scenario’s. De gids kan gedownload worden op
de website van de FOD WASO www.werk.belgie.be.

2. Waar terecht voor meer info?
Neem contact op met het SF323 voor meer informatie of voor een antwoord op jouw specifieke
vragen. Consulteer ook de website www.sf323.be voor de meest actuele richtlijnen, ondersteunend
communicatiemateriaal en het opleidingsaanbod.

SF 323 - Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector
Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent
Tel. 09 371 41 37
Steve Dricot - Sectorconsulent - Coördinator
steve.dricot@fs323.be -  0495 42 49 50
Tijs Desmet – Sectorconsulent voor Vlaanderen
tijs.desmet@sf323.be -  0478 11 00 75
Dorus Koks – Sectorconsulent voor Vlaanderen
dorus.koks@sf323.be -  0479 41 05 74
Olivier Cotica – Sectorconsulent voor Brussel en Wallonië
olivier.cotica@fs323.be -  0472 71 19 52
Siham Hammich – Sectorconsulent voor Brussel en Wallonië
siham.hammich@fs323.be -  0479 76 33 64
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3. Nuttige links
www.sf323.be
www.hetacv.be
www.bbtk.org
www.aclvb.be
www.biv.be
www.cib.be
www.federia.immo
www.info-coronavirus.be
www.crisiscentrum.be
www.coronaviruscovid19.be
https://werk.belgie.be/nl/faqs/vragen-en-antwoorden-coronavirus
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijkegevolgen
https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk
https://www.apb.be/APB%20Documents/NL/All%20partners/CORONAVIRUS_DESINFECTIE_HANDEN
_OPPERVLAKTEN_31_03_20.pdf
https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Wetenschappelijk/Pages/zeep-zonderzeep.aspx
Meer links kunnen gevonden worden op de website van de FOD WASO: werk.belgie.be
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Sectorspecifieke richtlijnen

De hierna volgende sectorspecifieke regels zijn opgedeeld conform de deelsectoren en beroepen,
zodat voor elke categorie duidelijke en specifiek toepasbare maatregelen toegelicht kunnen worden:
1.
2.
3.
4.
5.
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Bemiddeling
Beheer
Vakantieverhuur
Onderhoudspersoneel en conciërges
Dienstboden

1. Bemiddeling
Richtlijnen voor plaatsbezoeken
Voor de organisatie van plaatsbezoeken werd aanvullend op de sectorgids een protocol uitgewerkt
dat door de Federale Overheid goedgekeurd werd, en dat nageleefd moet worden. Dit protocol is te
vinden op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
https://economie.fgov.be/nl en op de website van het sociaal fonds www.sf323.be/corona

Richtlijnen voor externen die (al dan niet zelfstandig) toegelaten worden in gebouwen
-

-

-

-

-
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Hou voldoende afstand en respecteer social distancing (min 1,5 m afstand).
Leveranciers van diensten in het kader van een vastgoedbemiddelingsopdracht (fotografen,
keurders, plaatsbeschrijvers,…) krijgen bij de bestelling van de dienst door de makelaar de
veiligheidsrichtlijnen door waaraan zij zich tijdens hun bezoek ter plaatse dienen te houden.
Deze omvatten oa.: het respecteren van de mondmaskerplicht, gebruik van
ontsmettingsmiddelen (ook het achteraf ontsmetten van alle aangeraakte voorwerpen).
Opdrachtgevers maken vooraf duidelijke afspraken met (onder)aannemers en wisselen tijdig
informatie uit over de maatregelen die gelden in de onderneming waar deze
(onder)aannemers komen werken. De aannemers geven hun eigen werknemers hierover
tijdig de nodige informatie en instructies die gelden in de onderneming waar ze gaan werken.
Spreid zoveel als mogelijk de interventies van externen zodat er niet te veel externen
tegelijkertijd aanwezig zijn.
Voorzie, indien mogelijk een kleedruimte/kleedkamers die regelmatig kan gereinigd worden.
Wie onderhoud, herstellingen, … gaat doen bij particulieren : wanneer de aanwezigheid van
de bewoner niet nodig is, begeeft de bewoner zich bij voorkeur naar de tuin of een andere
ruimte. Bij werken bij particulieren kan vooraf gevraagd worden om aan te geven of er zieke
personen aanwezig zijn tenzij de werken zeer dringend zijn.
Externen gebruiken eigen arbeidsmiddelen en indien nodig eigen beschermingsmiddelen.
Hou de contactgegevens van de bezoekers bij met het oog op het vergemakkelijken van de
contact tracing

2. Beheer
Richtlijnen voor de organisatie van Algemene Vergaderingen.
Heden is de organisatie van een fysieke algemene vergadering verboden en dit reeds minstens tot
1 25 april 2021, behoudens vervroegde andersluidende beslissing vanwege het Overlegcomité.
In het licht daarvan heeft de Wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele
bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID19 (BS 24 12 2020) de sector oplossingen aangereikt.
Concreet voorziet de Coronawet Justitie in:
 de mogelijkheid tot uitstel van de algemene vergadering naar de eerstvolgende in het
reglement van interne orde vastgelegde periode van 15 dagen
 de versoepeling van de schriftelijke besluitvorming: beslissingen kunnen via schriftelijke weg
rechtsgeldig worden genomen wanneer meer dan de helft van de mede-eigenaars aan de
stemming deelneemt en voor zover de participerende mede-eigenaars ten minste de helft van
de aandelen bezitten. Daarenboven worden tijdelijk de ‘normale’ meerderheden gehanteerd,
zoals voorgeschreven door art. 577-7 BW
Daarnaast is middels de Coronawet Justitie het principe van aanwezigheid op afstand verankerd in de
Wet op de Mede-Eigendom. Aanwezigheid op afstand is mogelijk geworden, ‘wanneer de
bijeenroeping hierin voorziet’.
Verder bevat de Coronawet Justitie heel wat belangrijke vangnetten, waaronder de mogelijkheid voor
1/5de van de mede-eigenaars om aan te dringen op de opstart van een besluitvormingsproces, alsook
de verlenging van de mandaten van de syndicus, de leden van de raad van mede-eigendom en de
commissarissen van de rekeningen. Tenslotte biedt de Coronawet Justitie een basis voor de syndicus
om de continuïteit in het beheer te waarborgen door verder te kunnen verder werken op dezelfde
basis als de laatst goedgekeurde begroting.

Wanneer de organisatie van een fysieke algemene vergadering opnieuw mogelijk wordt, dienen
daarbij tot nader order de hiernavolgende veiligheidsvoorschriften in acht te worden genomen.
De Algemene Vergadering is de knoop in het centraal zenuwstelsel van de Vereniging van MedeEigenaars (verder: VME). Tijdens de Algemene Vergaderingen is het belangrijk om fysiek contact te
vermijden en de afstandsregels te respecteren. Net daarom zijn er strikte veiligheidsvoorschriften
vereist, teneinde de veiligheid van de mede-eigenaars en de medewerkers van de syndicuskantoren te
garanderen.

Voorafgaand aan de vergadering
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Informeer bij de zaak die de zaal ter beschikking stelt naar de veiligheidsvoorschriften die voor
de zaak van toepassing zijn.
Voorzie om de consultatie van de stukken/documenten alsook eventuele vraagstelling voor
de algemene vergadering zoveel mogelijk via digitale weg te laten verlopen. Dring er bij de














mede-eigenaars op aan om zo min mogelijk naar het kantoor te komen. Voorzie desgevallend
een afzonderlijke ruimte waar de mede-eigenaars de stukken kunnen consulteren.
Informeer de mede-eigenaars vooraf duidelijk rond de genomen gezondheidsmaatregelen
tijdens het verloop van de Algemene Vergadering. Bij de uitnodiging voor de Algemene
Vergadering dient een begeleidend schrijven te worden gevoegd met een oplijsting van en
nadere duiding over de veiligheidsvoorschriften. Bezorg dit begeleidend schrijven zeker ook
aan eventuele externen die op de vergadering aanwezig zijn, zoals een architect, … Dring er bij
de mede-eigenaars op aan dat zij de syndicus tijdig op de hoogte brengen van de aanwezigheid
van eventuele externen op de algemene vergadering, indien zij zich willen laten bijstaan. Dring
er op aan dat zij die externen op de hoogte te brengen van de veiligheidsvoorschriften.
Vraag bij de mede-eigenaars om bij voorkeur slechts één persoon per kavel naar de
vergadering te laten komen en bijvoorbeeld niet als koppel of met kennissen, familieleden, …
te komen.
Adviseer mede-eigenaars over de veiligheidsmaatregelen die zij zelf moeten nemen, zoals het
dragen van een mondmasker.
Hou er rekening mee dat het betreden en verlaten van de ruimte ook moet gebeuren met het
inachtnemen van de social distancing en mondmaskerplicht. Communiceer vooraf de
afspraken rond het betreden of verlaten van de ruimte. Voorzie handgel en vraag de medeeigenaars deze te benutten voor het betreden van de ruimte. Voorzie dat de wachtende medeeigenaars de nodige afstand bewaren, mocht zich een wachtrij vormen bij de ingang.
Schud geen handen.
Zorg ervoor dat elke mede-eigenaar een eigen balpen bij zich heeft voor het tekenen van het
aanwezigheidsregister. Zorg ervoor dat de aanwezigen voldoende afstand houden bij de
ondertekeningen. Bekijk desgevallend of het mogelijks is dat het aanwezigheidsregister
digitaal wordt ondertekend.
Mede-eigenaars die ziekteverschijnselen vertonen of waarvan een nauw contact
ziekteverschijnselen vertoont, dienen een volmacht te geven(of afwezig te blijven
Check bij de zaak die de zaal ter beschikking stelt dat de ruimte vooraf werd schoongemaakt
conform de veiligheidsvoorschriften inzake corona.

De vergadering
-

-

-
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Zorg voor controle op het respecteren van social distancing en het respecteren van de
mondmaskerplicht bij het betreden van de ruimte en het handtekenen van het
aanwezigheidsregister. Voorzie de nodige ontsmettingsgel bij de registratiedesk.
Zorg voor een voldoende ruime locatie zodat de regels van social distancing (1,5m) optimaal
kunnen gerespecteerd worden tijdens de vergadering. Garandeer door middel van de
plaatsing van de stoelen dat de afstand strikt wordt nageleefd en neem in deze geen enkel
risico.
Vraag mede-eigenaars om een vaste plaats te kiezen en zich nadien niet meer te verplaatsen.
Voorzie een werkbare aanpak m.b.t. de stemopneming/het verzamelen van de stembiljetten,
rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften en social distancing.
Tracht de stemmingen zoveel als mogelijk en rekening houdende met de stemvoorschriften
binnen de VME, het RIO alsook de eigen organisatie / software,... mondeling te houden.
Mondelinge stemmingen zijn immers niet verboden, doch dezelfde regels m.b.t.
meerderheden en deelname aan de stemming volgens de principes in de wet op de medeeigendom zijn van toepassing.

-

-

-

-

Herhaal de veiligheidsvoorschriften bij aanvang van de vergadering en vraag om bij het einde
van de vergadering te blijven zitten tot de syndicus of zijn/haar medewerker teken geeft dat
de zaal verlaten mag worden.
Voorzie als syndicus naast handgel ook papieren doekjes, en eventueel (indien verkrijgbaar)
een reservevoorraad mondmaskers voor situaties waarin het gebruik daarvan door één of
meerdere mede-eigenaars, die zelf geen voorzien hebben, nuttig/noodzakelijk blijkt.
Blijf niet napraten in de zaal na de vergadering, maar begeef u naar buiten. Praat eventueel na
in de buitenruimte mits het respecteren van de social distancing.
Voor wat de ondertekening van het verslag door de nog aanwezige mede-eigenaars betreft op
het einde van de vergadering: hanteer dezelfde regels als voor de ondertekening van het
aanwezigheidsregister.
Zorg zoveel mogelijk voor een goede verluchting van de zaal

Richtlijnen voor de organisatie van raden van mede-eigendom.
Naar analogie met de fysieke algemene vergadering is de fysieke bijeenkomst van de raad van
mede-eigendom verboden en dit reeds minstens tot en met 1 25 april 2021, behoudens vervroegde
andersluidende beslissing vanwege het Overlegcomité. In het licht van dat gegeven heeft de Wet
van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het
kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 de sector oplossingen
aangereikt.
Wanneer de fysieke bijeenkomst van de raad van mede-eigendom opnieuw mogelijk is, dienen
daarbij tot nader order de hiernavolgende veiligheidsvoorschriften in acht te worden genomen.

Een bijeenkomst met de raad van mede-eigendom is in vele gevallen een vergadering met een
beperkt aantal personen. Ook hier is het belangrijk om een aantal regels vast te leggen :
-

Probeer het aantal bijeenkomsten te beperken tot het strikt noodzakelijke.
Indien er geen noodzaak is tot een fysieke bijeenkomst, probeer dan het overleg te
organiseren via digitale weg (overleg via e-mail of digitale tools (Teams, Zoom, Skype, …)
Hou voldoende afstand en respecteer social distancing (min 1,5 m afstand).
Zorg dat iedereen de mondmaskerplicht respecteert.
Beperk het aantal externen tot wat noodzakelijk is en gebruik digitale
communicatiemiddelen voor overleg
Respecteer de toepasselijke richtlijnen die hiervoor reeds vermeld zijn voor interventies,
hygiënische voorschriften, …
Zorg er steeds voor dat de contactgegevens van de deelnemers gekend zijn, met het oog
op het vergemakkelijken van de contact tracing.

Richtlijnen voor gemeenschappelijke ruimtes in (beheerde) gebouwen
Met het oog op de mede-eigenaars
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-

-

-

Onderzoek alle mogelijke initiatieven om de mede-eigenaars te sensibiliseren bij het betreden van
de gemeenschappelijke delen voldoende afstand te houden en maximaal social distancing (min.
1,5 meter afstand) en de mondmaskerplicht te respecteren. Daaronder begrijpen we bijvoorbeeld
het voorzien van een affiche met te respecteren veiligheidsvoorschriften in de toegangsruimte
(gemeenschappelijke inkomhal) van het gebouw, ...
Neem verder initiatieven om de mede-eigenaars te ondersteunen bij de naleving van de
veiligheidsvoorschriften.
Sensibiliseer bewoners over handhygiëne en over het hoesten of niezen in een papieren doekje of
elleboog, bv. gebruik affiches in de toegangsruimte van het gebouw.
Verstrek de instructie dat de lift enkel gebruikt mag worden door kerngezinnen en dus niet door
meerdere mede-eigenaars tegelijkertijd. Adviseer om afstand te houden in de lift, rug aan rug te
staan en de mondmaskerplicht te respecteren. Afficheer deze richtlijnen aan/nabij de lift op elke
verdieping.
Adviseer (nogmaals) om handen te wassen/ontsmetten bij aankomst in woning of verlaten van
gebouw.
Adviseer voorrangsregels op smalle trappen waar personen onvoldoende afstand kunnen houden
bij het kruisen (bv. voorrang voor wie naar beneden komt).

Inzake schoonmaak en poetsdiensten
-

-

Voorzie passende beschermingsmiddelen, reinigingsmiddelen en instructies voor het personeel
(indien reiniging en schoonmaak in eigen beheer) .
Zorg ervoor dat de gemeenschappelijke voorzieningen voldoende gereinigd en ontsmet worden
(gangpad, liftknoppen , toegangsruimte, deuren, klinken, postbussen, leuningen, deurbellen,
lichtschakelaars, ...), rekening houdende met de schoonmaakregeling vastgelegd door de AV.
Adviseer om de bedieningsknoppen bij de ingang en/of lift enkel aan te raken mits het dragen van
handschoenen of andere bescherming.

Regels voor externen die (zelfstandig) toegelaten worden in gebouwen
-

-
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Afficheer de preventiemaatregelen die van toepassing zijn op externen waar zij binnenkomen en
deel ze indien mogelijk vooraf mee.
Hou voldoende afstand, respecteer social distancing (min 1,5 m afstand) en de mondmaskerplicht.
Beperk het aantal externen tot wat noodzakelijk is en gebruik digitale communicatiemiddelen voor
overleg.
Opdrachtgevers maken vooraf duidelijke afspraken met (onder)aannemers en wisselen tijdig
informatie uit over de maatregelen die gelden in de onderneming waar deze (onder)aannemers
komen werken. De aannemers geven hun eigen werknemers hierover tijdig de nodige informatie
en instructies die gelden in de onderneming waar ze gaan werken. Externen die in een gebouw
gaan werken worden geïnformeerd over de maatregelen die in een gebouw gelden (bvb. via
checklist).
Spreid de interventies van externen zodat er niet te veel externen tegelijkertijd aanwezig zijn.
Externen voeren hun opdracht uit met zo weinig mogelijk fysiek contact met andere personen
Wie onderhoud, herstellingen, … gaat doen bij particulieren : wanneer de aanwezigheid van de
bewoner niet nodig is, begeeft de bewoner zich bij voorkeur naar een andere ruimte. Bij werken
bij particulieren kan vooraf gevraagd worden om aan te geven of er zieke personen aanwezig zijn
tenzij de werken zeer dringend zijn. De plaats waar de interventie plaatsvindt, wordt goed

-

geventileerd en dit vooraf, gedurende de interventie en nadien. De plaats wordt na uitvoering
van de werken schoongemaakt en gedesinfecteerd.
Zij dienen zorg te dragen voor een goede hygiëne van hun arbeidsmiddelen.

Richtlijnen inzake interventies, ter plaatse gaan, …
-

-

-

-

Als syndicus of medewerker van een syndicuskantoor zal je af en toe ter plaatse moeten gaan in
een appartementsgebouw om bvb. een dringende interventie uit te voeren of een technicus
toegang te verschaffen tot bepaalde ruimtes. Bij het ter plaatse gaan in een gebouw dien je tevens
enkele richtlijnen te respecteren.
Verzorg steeds de basishygiëne en respecteer de voorzorgsmaatregelen (handen wassen, social
distancing respecteren, …) en de mondmaskerplicht.
In geval de interventie dient plaats te vinden in een bewoond appartement (bvb. voor een lek of
piepende rookmelder): probeer de bewoners vooraf maximaal te informeren over de
noodzakelijke voorzorgsmaatregelen. Verwijs eventueel naar een document hieromtrent dat ze
op je website kunnen terugvinden. De plaats waar de interventie plaatsvindt, wordt goed
geventileerd en dit vooraf, gedurende de interventie en nadien. De plaats wordt na uitvoering
van de werken schoongemaakt en gedesinfecteerd.
Maak de woning vrij tijdens het bezoek. Indien dit niet mogelijk is, let er zelf op dat ten allen tijde
de social distancing toegepast wordt en de mondmaskerplicht gerespecteerd wordt. Vraag aan
de bewoners om tijdens het bezoek zoveel mogelijk in dezelfde ruimte te blijven.
Er worden geen handen geschud.
Vraag vooraf aan de bewoners of er binnen het gezin gezondheidsklachten zijn:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging van de
lichaamstemperatuur.

Richtlijnen voor het bijwonen van werfvergaderingen of afspraken met aannemers ter
plaatse
-
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Hou voldoende afstand en respecteer social distancing (min 1,5 m afstand) en respecteer de
mondmaskerplicht.
Beperk het aantal externen tot wat noodzakelijk is en gebruik digitale communicatiemiddelen voor
overleg.
Respecteer de toepasselijke richtlijnen die hiervoor reeds vermeld zijn voor interventies,
hygiënische voorschriften, …
Zorg er steeds voor dat de contactgegevens van de deelnemers gekend zijn, met het oog op het
vergemakkelijken van de contact tracing.

3. Vakantieverhuur
Inzake vakantieverhuur wordt verwezen naar de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften
vervat in het basisprotocol voor de toeristische sector
(https://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/publication/2021%2
003%2029%20Protocol%20vakantiewoningen%20CIB%20%26%20Logeren%20in%20Vlaanderen.pdf.
https://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/beelden_website/
2020/algemeen%20protocol%20toerisme%20200611.pdf) en het specifieke protocol
‘Vakantiewoningen en vakantieverhuur’, zoals gepubliceerd op de website van het agentschap
Toerisme Vlaanderen
(https://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/publication/2010
19_Protocol%20vakantiewoningen.pdf)
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4. Onderhoudspersoneel en conciërges
Regels voor gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen
-

-

-

-

-

-

-

13

Hou voldoende afstand, respecteer maximaal social distancing (min. 1,5 meter afstand) en de
mondmaskerplicht. Zorg dat de bewoners de social distancing regels kunnen respecteren.
Bij begroeting van de bewoners en bij het poetsen worden de regels van ‘social distancing’ in
acht genomen.
Volg de instructies van de werkgever zo goed mogelijk op en informeer de werkgever over
potentiële risicofactoren zoals een (mogelijke) besmetting met het coronavirus.
Wie zich ziek voelt blijft thuis en informeert de werkgever.
Voorzie bij het betreden van het gebouw de nodige voorzieningen voor handhygiëne (vloeibare
handzeep, en of handgel en of desinfecterende middelen en papieren wegwerpdoekjes –
verkregen via de werkgever) voor bewoners en bezoekers
Voorzie handgel of desinfecterende middelen indien je op de baan gaat (verplaatsing tussen
gebouwen of naar plaatsen waar men moet werken).
Wie de auto gebruikt voor het werk; het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te
reinigen. Het aantal personen dat kan worden vervoerd varieert afhankelijk van het type
voertuig. Respecteer een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon tijdens het vervoer en
draag een mondmasker. Voorzie afscheidingen indien dat niet mogelijk is, gebruik eventueel
bijkomend mondmaskers. Zorg dat ventilatie- en verluchtingssystemen in vervoermiddelen goed
functioneren en onderhouden zijn, en geef bijzondere aandacht aan de binnen hygiëne van de
voertuigen die door verschillende personen worden gebruikt.
Voorzie een passende vuilbak (afsluitbaar) bij het betreden van het gebouw voor de opvang van
zakdoekjes, wegwerpreinigingsdoekjes en gebruikte beschermingsmiddelen van bewoners en
bezoekers. Ledig deze vuilbak op regelmatige tijdstippen.
Sensibiliseer bewoners over handhygiëne en over het hoesten of niezen in een zakdoek of
elleboog, bv. gebruik affiches in de toegangsruimte van het gebouw.
Geef op een begrijpbare manier informatie rond de maatregelen aan de bewoners mits de
maximale social distancing afstand te respecteren.
Noteer klachten en wensen van de bewoners omtrent de gemeenschappelijke delen en bezorg
die aan de syndicus of indien mogelijk voorzie zelf een oplossing.
Neem boodschappen of afspraken aan in afwezigheid van de bewoners mits de maximale social
distancing afstand te respecteren en probeer hierbij contacten met personen, documenten of
apparatuur te beperken.
Was je handen regelmatig en grondig ook als er handschoenen worden gedragen.
Stel papieren (zak)doeken ter beschikking om handen te drogen en werp die na gebruik in een
afsluitbare vuilbak.
Gebruik passende beschermingsmiddelen, reinigingsmiddelen en instructies voor jezelf en de
arbeidsmiddelen (werken met handschoenen en regelmatig en grondig wassen van de handen
met water en zeep, gebruik papieren wegwerkdoekjes om handen te drogen).
De gemeenschappelijke ruimten, voorzieningen en aanraakpunten voldoende reinigen en
ontsmetten (gangpad, liftknoppen, inkom of toegangsruimte, vloeren, deuren, klinken,
postbussen, trappenhal, kelder, leuningen, deurbellen, lichtschakelaars, ...). En voorzie reiniging
tussendoor.
Zorg voor een goede hygiëne van het schoonmaakmateriaal, de arbeidsmiddelen en
hulpmiddelen, apparatuur en machines.

-

-

Adviseer om de bedieningsknoppen bij de ingang en/of lift enkel aan te raken mits het dragen
van handschoenen of andere bescherming.
Beperk het aantal personen dat gelijktijdig gebruik mag maken van de lift, hou afstand, sta rug
aan rug en respecteer de mondmaskerplicht. Voorzie deze richtlijnen op elke verdieping.
Afficheer de preventiemaatregelen die van toepassing zijn op externen en deel ze indien mogelijk
vooraf mee. Doe dit voldoende en voorzie dit op elk verdiep.
Maak gebruik van markeringen bij in-, uit- en doorgangen met hulpmiddelen zoals markeringen,
linten of fysieke afscheidingen om de routes zo duidelijk aan te geven, zowel voor bewoners als
voor bezoekers, externe firma’s, de postbode, ... .
Voorzie voorrangsregels op smalle trappen waar personen onvoldoende afstand kunnen houden
bij het kruisen (bv. voorrang voor wie naar beneden komt).
Laat deuren die niet gesloten moeten om veiligheidsredenen zoveel mogelijk openstaan ter
ventilatie. Zorg voor voldoende en goede verluchting.
Gebruik deze regels zowel binnen als buiten, in de directe omgeving van het gebouw, bv. op
parkings of in de tuin, ... .
Voorzie een plaats waar post of pakjes contactloos kunnen worden gedeponeerd. Probeer
contacten met personen, documenten of apparatuur te vermijden (laat de leverancier zelf
tekenen bij levering).

Regels voor externen die (zelfstandig) toegelaten worden in gebouwen
-

-

-

-
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Hou voldoende afstand, respecteer social distancing (min 1,5 m afstand) en de
mondmaskerplicht.
Opdrachtgevers maken vooraf duidelijke afspraken met (onder)aannemers en wisselen tijdig
informatie uit over de maatregelen die gelden in de onderneming waar deze (onder)aannemers
komen werken. De aannemers geven hun eigen werknemers hierover tijdig de nodige informatie
en instructies die gelden in de onderneming waar ze gaan werken.
Externen die in een gebouw gaan werken worden geïnformeerd over de maatregelen die gelden
in het gebouw waar ze gaan werken (bv. via een checklist).
Afficheer de regels die van toepassing zijn op externen en deel ze indien mogelijk vooraf mee.
Spreid de interventies van externen zodat er niet te veel externen tegelijkertijd aanwezig zijn.
Organiseer de toegangsruimte met een mogelijkheid voor externen om hun handen te wassen of
voorzie geschikte handgels (indien wassen niet mogelijk is). Voorzie, indien mogelijk een
kleedruimte/kleedkamers die regelmatig kan gereinigd worden.
Wie onderhoud, herstellingen, … gaat doen bij particulieren : wanneer de aanwezigheid van de
bewoner niet nodig is, begeeft de bewoner zich bij voorkeur naar een andere ruimte. Bij werken
bij particulieren kan vooraf gevraagd worden om aan te geven of er zieke personen aanwezig zijn
tenzij de werken zeer dringend zijn.
Voor zorg aan personen (bv. thuiszorg) gelden specifieke regels.
Beperk (indien mogelijk) het contact met de werkgever (gebruik online communicatiemiddelen)
en bezoekers.
Externen gebruiken indien mogelijk eigen arbeidsmiddelen en indien nodig eigen
beschermingsmiddelen. Zorg voor een goede hygiëne van de arbeidsmiddelen.

5. Dienstboden
Regels voor dienstbode huishouden
-

-

-

-

-

-
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Hou voldoende afstand, respecteer maximaal social distancing (min. 1,5 meter afstand) en de
mondmaskerplicht waar nodig. Zorg dat de werkgever en zijn/haar gezinsleden de social
distancing regels kunnen respecteren.
Informeer voordien of een gezinslid ziek is. Het werk moet altijd op een veilige manier kunnen
worden georganiseerd. Als de werknemer zich onveilig voelt omdat de voorziene maatregelen
niet gerespecteerd (kunnen) worden door de gezinsleden heeft hij het recht om de werkplek te
verlaten.
Wie zich ziek voelt blijft thuis en informeert de werkgever.
Geef geen hand ter begroeting.
Was je handen regelmatig en grondig ook als er handschoenen worden gedragen. Gebruik bij het
betreden van de woning de nodige voorzieningen voor handhygiëne (vloeibare handzeep, en of
handgel en of desinfecterende middelen).
Was je handen voor en bij terugkomst van de winkel (boodschappen om maaltijden te verzorgen)
Reinig hygiënisch en systematisch de kookruimte en keukenbenodigdheden.
Gebruik papieren (zak)doeken om handen af te drogen en werp die na gebruik in een afsluitbare
vuilbak.
Sensibiliseer de werkgever en zijn/haar gezinsleden over handhygiëne en over het hoesten of
niezen in een zakdoek of elleboog.
Voorzie indien mogelijk in de inkom een mogelijkheid voor bezoekers om hun handen te wassen
of voorzie handgel (indien wassen niet mogelijk is) of begeleid ze naar een wasgelegenheid.
Voorzie een passende (afsluitbare) vuilbak bij het betreden van de woning voor de opvang van
zakdoekjes, wegwerpreinigingsdoekjes en gebruikte beschermingsmiddelen van bewoners en
bezoekers. Ledig de vuilbak op regelmatige tijdstippen.
Als het niet mogelijk is om voldoende afstand te bewaren tegenover de gezinsleden en of
bezoekers, volg de instructies voor de passende beschermingsmiddelen en reinigingsmiddelen
(mondmasker, desinfecterende producten, handschoenen).
Beperk het contact met bezoekers. Hou voldoende afstand, respecteer social distancing (min. 1,5
m afstand) en de mondmaskerplicht.
Begeef je niet in ruimten waar je geen werkzaamheden moet verrichten.
Zorg dat de woning voldoende kan gereinigd en ontsmet worden (inkom, deuren, klinken, toilet,
postbus, leuningen, deurbel, lichtschakelaars, ...).
Zorg voor een goede hygiëne van de arbeidsmiddelen (bv. strijkijzer, was- en of droogmachine en
andere toestellen)
Laat deuren die niet gesloten moeten om veiligheidsredenen zoveel mogelijk openstaan ter
ventilatie. Zorg voor voldoende en goede verluchting.
Voorzie een plaats waar post of pakjes contactloos kunnen worden gedeponeerd. Probeer
contacten met personen, documenten of apparatuur te vermijden (laat de leverancier zelf
tekenen bij levering).

Regels voor dienstbode opvang
-

-

-

-

-

Informeer voordien of een gezinslid ziek is. Het werk moet altijd op een veilige manier kunnen
worden georganiseerd. Als de werknemer zich onveilig voelt omdat de voorziene maatregelen
niet gerespecteerd (kunnen) worden door de gezinsleden heeft hij het recht om de werkplek te
verlaten.
Wie zich ziek voelt blijft thuis en informeert de werkgever.
Probeer voldoende afstand te houden, respecteer maximaal social distancing (min. 1,5 meter
afstand) en de mondmaskerplicht indien nodig ten aanzien van de werkgever. Zorg dat de
werkgever de social distancing regels kan respecteren.
Opvang van kinderen: maak duidelijke afspraak over de opvang van de kinderen. Probeer zo
goed als mogelijk de hygiënische voorschriften na te leven.
Aangezien het zo goed als onmogelijk is om voldoende afstand te bewaren in de hygiënische zorg
voor de kinderen, volg de instructies voor de passende beschermingsmiddelen en
reinigingsmiddelen (mondmasker, desinfecterende producten).
Was je handen regelmatig en grondig. Gebruik in de omgang met de gezinsleden de nodige
voorzieningen voor handhygiëne (vloeibare handzeep, en of handgel en of desinfecterende
middelen).
Sensibiliseer de werkgever en zijn/haar gezinsleden over handhygiëne en over het hoesten of
niezen in een zakdoek of elleboog (bv. gebruik affiche met pictogrammen bij kinderen).
Gebruik papieren zakdoeken om handen te drogen en werp die na gebruik in een afsluitbare
vuilbak.
Beperk het contact met bezoekers. Hou voldoende afstand, respecteer social distancing (min. 1,5
m afstand) en de mondmaskerplicht.
Begeef je niet in ruimten waar je geen werkzaamheden moet verrichten.

Regels voor dienstbode schoonmaak
-

-

-

-
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Hou voldoende afstand, respecteer maximaal social distancing (min. 1,5 meter afstand) en de
mondmaskerplicht. Zorg dat de werkgever en zijn/haar gezinsleden de social distancing regels
kunnen respecteren.
Informeer voordien of een gezinslid ziek is. Het werk moet altijd op een veilige manier kunnen
worden georganiseerd. Als de werknemer zich onveilig voelt omdat de voorziene maatregelen
niet gerespecteerd (kunnen) worden door de gezinsleden heeft hij het recht om de werkplek te
verlaten.
Wie zich ziek voelt blijft thuis en informeert de werkgever.
Geef geen hand ter begroeting.
Was je handen regelmatig en grondig ook als er handschoenen worden gedragen. Gebruik bij het
betreden van de woning de nodige voorzieningen voor handhygiëne (vloeibare handzeep, en of
handgel en of desinfecterende middelen).
Gebruik papieren (zak)doeken om handen te drogen en werp die na gebruik in een afsluitbare
vuilbak. Ledig de vuilbak op regelmatige tijdstippen.
Stel papieren (zak)doeken ter beschikking voor bewoners en bezoekers.
Sensibiliseer de werkgever en zijn/haar gezinsleden over handhygiëne en over het hoesten of
niezen in een zakdoek of elleboog.

-

-

-
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Voorzie indien mogelijk in de inkom een mogelijkheid voor bezoekers om hun handen te wassen
of voorzie handgel (indien wassen niet mogelijk is) en een passende vuilbak(afsluitbaar) bij het
betreden van de woning voor de opvang van zakdoekjes, wegwerpreinigingsdoekjes en gebruikte
beschermingsmiddelen van bewoners en bezoekers. Ledig de vuilbak op regelmatige tijdstippen.
Beperk zoveel als mogelijk het aantal gezinsleden dat gelijktijdig in één ruimte aanwezig is en
probeer zoveel mogelijk voldoende afstand te bewaren.
Beperk het contact met bezoekers. Hou voldoende afstand, respecteer social distancing (min. 1,5
m afstand) en de mondmaskerplicht.
Als het niet mogelijk is om voldoende afstand te bewaren tegenover de gezinsleden en of
bezoekers, volg de instructies voor de passende beschermingsmiddelen en reinigingsmiddelen
(mondmasker, desinfecterende producten, handschoenen).
Begeef je niet in ruimten waar je geen werkzaamheden moet verrichten.
Zorg dat de woning voldoende kan gereinigd en ontsmet worden (inkom, deuren, klinken, toilet,
postbus, leuningen, deurbel, lichtschakelaars, ...). Voorzie reiniging tussendoor.
Zorg voor een goede hygiëne van het schoonmaakmateriaal.
Laat deuren die niet gesloten moeten om veiligheidsredenen zoveel mogelijk openstaan ter
ventilatie. Zorg voor voldoende en goede verluchting.

