NATIONAAL PARITAIR COMITE VOOR DE SPORT (PC n° 223)
PARITAIRE VERKLARING dd. 19.05.2020
“Veilig aan het werk/sporten tijdens de coronacrisis: generieke gids”

Zoals vele sectoren en de sportsector in het bijzonder werden de sportclubs (bedrijven) binnen het
paritair comité 223 zwaar getroffen door de coronavirus-crisis. Waar in vele andere bedrijven mits de
toepassing van de voorschriften en social distancing en telewerk kon verder gewerkt worden, kwam de
sportsector wereldwijd tot stilstand.
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 een generieke gids uitgewerkt om
de verdere verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan. Deze generieke gids is inmiddels 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 (tot op heden laatste gekend besluit: M.B. van 30 APRIL 2020. – B.S. 30.04.2020),
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 t e
vermijden.
De sociale partners binnen het Paritair Comité roepen de onder hen ressorterende ondernemingen (clubs,
federaties) en de werknemers (sporters, trainers,…) op om de bijgevoegde generieke gids de nodige
aandacht te geven en de er in opgenomen specifieke preventiemaatregelen nauwgezet op te volgen, voor
zover die op hun specifieke situatie van toepassing kunnen zijn.
Zoals deze generiek gids aangeeft, dienen de bestaande overlegorganen in de clubs, federaties zoals het
CPBW, de vakbondsafvaardiging, de spelersraden, elk vanuit hun specifieke bevoegdheid en kennis
en/of bij gebreke van een werknemersafvaardiging de werknemers zelf nauw betrokken te worden bij
het uitrollen van deze maatregelen.
Gezien de sportsector binnen het economische landschap van België een verbinding vormt tussen
enerzijds de werknemers (sporters) en het grote publiek al dan niet in een stadion of in een sportzaal
dient er bijzonder veel aandacht te gaan naar het contactgebeuren met dit publiek. De federaties staan
daar in overleg met de bevoegde instanties, zowel nationaal als internationaal om niet alleen de
werknemers te beschermen doch ook in voorkomend geval stapsgewijs de toeschouwers bij deze
generieke gids te betrekken. Hiertoe zullen de bestaande affiches en campagnes worden gebruikt.
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