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Praktisch

Webinar wordt opgenomen en is 1 uur na het beëindigen van de webinar
beschikbaar via dezelfde link als de inschrijvingslink

Slidedeck en andere documentatie kan gedownload  worden in de module 
‘Documentatie en links’ aan de rechterkant op het scherm

Geef ons zeker uw vragen door via de ‘Vraag en Antwoord’ chatbox 
(anoniem) aan de linkerkant op het scherm

Vragen worden aan het eind van de webinar beantwoord of achteraf via 
mail

Het opheffen van de lockdown en uw personeel
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Inleiding

Het opheffen van de lockdown en uw personeel

Valerie Devos
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Het opheffen van de lockdown …

4 MEI - FASE 1 (A) 18 MEI - FASE 2 8 JUNI - FASE 3 

Het opheffen van de lockdown en uw personeel

• Industrie en 
B2Bdiensten -
telewerk blijft de 
norm + 
arbeidsorganisatie 
aan de hand van een 
algemene gids van 
goede praktijken

• Winkels voor stoffen 
en naaigerei 

• Uitbreiding 
gezondheidszorg

11 MEI - FASE 1 (B)

• Kleinhandel 
(uitgezonderd 
kappers) - met 
strenge beperkingen 
voor de organisatie 
van het werk, de 
ontvangst van 
klanten en het 
beperken van de 
toegang tot de 
winkel, om drukte te 
vermijden

• Contactberoepen 
(kapper …)

• Musea …

• Restaurants, cafés en 
bioscopen 

Onder voorbehoud! 
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Hoe bereidt u zich voor op een heropstart?
… en uw personeel

Bedrijfstrategie

• Wat is het doel op korte en 
lange termijn?

HR-beleid - RESILIENCE

• Introduceer een  meer flexibele 
en kostenefficiënte 
organisatiestructuur

• Identificeer de benodigde 
competenties en evalueer het 
huidige en alternatieve talent

• Versnel de digitale shift
• Connecteer met het volledige 

team om het vertrouwen te 
behouden 

Actuele HR-vraagstukken

• Wie (niet) en wat?
• Tegen welke kost?
• Waar?

Het opheffen van de lockdown en uw personeel
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Hoe (essentiële) arbeidsvoorwaarden wijzigen?
Change

Het is verboden een contractuele wijziging aan te brengen die gelijktijdig alle 
hiernavolgende kenmerken vertoont:

• de wijziging wordt eenzijdig door de werkgever opgelegd

• de wijziging heeft betrekking op een essentieel bestanddeel van de overeenkomst

• de wijziging is aanzienlijk

• de wijziging is zeker en vertoont een tijdelijk of definitief karakter

Het opheffen van de lockdown en uw personeel

Belang van WEDERZIJDS AKKOORD, zoniet risico impliciet ontslag
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Hoe (essentiële) arbeidsvoorwaarden wijzigen?
Change

Het opheffen van de lockdown en uw personeel

Telethuiswerk versus
on site 

Wet

CAO

Arbeidsovereenkomst

Arbeidsreglement

Policy / gebruik

Vakantiegeld

Baremaloon, eindejaars-
premie, premies, index, …

Loon, bonus, voordelen, 
kostenvergoeding, …  

Toepasselijk uurrooster

Uurroosters

Policy voordelen, 
bonusplan, kostenpolicy 

Functie Arbeidsplaats

Functieclassificatie Wekelijkse arbeidsduur, 
nieuwe arbeidsregelingen, …  

Arbeidsduurwet

FUNCTIE ARBEIDSDUUR LOON ARBEIDSPLAATS
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Hoe (essentiële) arbeidsvoorwaarden wijzigen?
Change

Het opheffen van de lockdown en uw personeel

Communicatiestrategie

Support procedures

Veiligheid

Compliance
Ik moet het op de nieuwe manier doen

Commitment
Ik wil het op de nieuwe manier doen

Reactie
Ik zal reageren op deze verandering –

als het echt moet

Actie
Ik zal stappen ondernemen om de 
verandering te doen slagen

Testen
Ik moet deze verandering verwerken

Testen
Ik zet mezelf op spel voor deze 
verandering 

Negatieve perceptie
Ik voel me bedreigd door deze 

verandering

Positieve perceptie
Ik zie de nodige opportuniteiten in deze 
verandering

Engagement
Ik zie de gevolgen voor mij in

Begrijpen
Ik weet wat er gaat veranderen en waarom

Besef
Er wordt mij iets verteld
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Wie (niet) en wat?
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Wat?

Het opheffen van de lockdown en uw personeel

• Welk werk is het meest kritiek 
om het doel te bereiken? 

• Wat is niet prioritair en kan 
worden uitgesteld?

• Wat zijn de kritieke rollen en heb 
ik een back-up plan?

T
e
x
t

Betekenisvol 
werk

Ingezet worden 
op je sterktes

Autonomie
Erbij horen 
’belonging’
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Meer werk – kritieke sectoren (cruciale sectoren en essentiële diensten)
Wie en via welk arbeidsregime?

WAT? MODALITEITEN (telkens voor de periode van 1 april tot 30 juni 2020)

120 bijkomende 
vrijwillige overuren 
(max. 220 per jaar)

• Geen overloon, geen inhaalrust
• Vrijgesteld van sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing (kost = netto)
• Schriftelijk en voorafgaand akkoord werknemer

Terbeschikkingstelling 
van werknemers

• Geen toestemming nodig van de sociale inspectie
• Driepartijenovereenkomst
• Anti-dumpingregel: loon mag niet lager zijn dan dat van de werknemers van de 

gebruiker in eenzelfde functie

Korte opeenvolgende 
contracten

• Opeenvolgende contracten van bepaalde duur leiden niet tot een contract van 
bepaalde duur

• Elk contract moet minstens 7 kalenderdagen duren  

Behoud uitkering bij 
tewerkstelling 

• Enkel bij tewerkstelling in vitale sectoren (land-, tuin- of bosbouw + 
uitzendarbeider daar tewerkgesteld)

• Tijdelijke werkloze: behoud van 75 % van uitkering

Het opheffen van de lockdown en uw personeel
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Meer werk – vitale sectoren (land-, tuin- of bosbouw + uitzendarbeider daar tewerkgesteld)
Wie en via welk arbeidsregime?

WAT? MODALITEITEN (telkens voor de periode april en mei 2020)

Behoud uitkering bij 
tewerkstelling in vitale 
sector

• Tijdelijke werkloze: behoud van 75 % van uitkering
• Werkloze met bedrijfstoeslag (SWT) tewerkgesteld bij andere werkgever: 

behoud van 75 % van uitkering + aanvullende vergoeding, geen decava-
bijdragen verschuldigd

• Werkloze met bedrijfstoeslag (SWT) tewerkgesteld bij ex- werkgever: behoud 
van 75 % van uitkering (+ aanvullende vergoeding), geen decava-bijdragen 
verschuldigd indien de ex-werkgever de aanvullende vergoeding doorbetaalt

Tijdelijke 
werkhervatting in vitale 
sector

• Vrijwillige tijdelijke schorsing tijdskrediet, themaverlof of landingsbaan: 
geen behoud van uitkering

• Cumul tijdskrediet, themaverlof of landingsbaan met tewerkstelling bij andere 
werkgever in vitale sector: behoud van 75 % van uitkering, mits schriftelijke 
arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (uiterlijk 31 mei), kennisgeving RVA

Het opheffen van de lockdown en uw personeel
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Meer werk – overige sectoren 
Wie en via welk arbeidsregime?

WAT? MODALITEITEN (telkens voor de periode van 1 april tot 30 juni 2020)

Studentenarbeid • Uren gepresteerd in het 2e trimester van 2020 worden geneutraliseerd, en worden 
dus niet toegerekend op het toegelaten contigent van 475 uren

• Student middelbaar: geen tewerkstelling tijdens normale schooluren / Hogere studies: 
student in ‘hoofdberoep’

• Quid recht kinderbijslag?
• Quid fiscaal kind ten laste?

120 vrijwillige overuren 
(360 mits sectorale 
cao)

• Max. 11u/dag en 50u/week
• Wél overloon, geen inhaalrust
• Onderworpen aan sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing
• Komen in aanmerking voor vrijstelling doorstorting BV
• Schriftelijk en voorafgaand akkoord werknemer (6 maand geldig)

Overuren 
buitengewone 
vermeerdering van 
werk

• Max. 11u/dag en 50u/week
• Wél overloon, wél inhaalrust (mogelijkheid om af te zien van inhaalrust voor 91u/jaar)
• Onderworpen aan sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing
• Komen in aanmerking voor vrijstelling doorstorting BV
• Voorafgaand akkoord vakbondsafvaardiging en TSW en voorafgaandelijke affichage 

gewijzigde uurroosters

Het opheffen van de lockdown en uw personeel



© 2020. For information, contact Deloitte Accountancy. 14

Meer werk – overige sectoren 
Wie en via welk arbeidsregime?

WAT? MODALITEITEN (telkens voor de periode van 1 april tot 30 juni 2020)

Coronavirus = 
voorgekomen of 
dreigend ongeval

• Standpunt FOD WASO, maar geval per geval te beoordelen (vergelijk dienst intensieve 
zorgen versus voedingsbedrijf)

• Laat organisatorische maatregelen toe nodig om de directe gevolgen van de pandemie 
op te vangen (bv. intensieve zorgen) of om te voldoen aan de daaruit voortvloeiende 
directe eisen (bv. de noodzaak van social distancing)

• Maatregelen kunnen zijn: overuren (geen maximale dag- en weekgrenzen, geen recht 
op inhaalrust tenzij in het geval van een dreigend of voorgekomen ongeval bij derden), 
toelating voor nacht- en of zondagswerk

Flexibele uurroosters • Kleine flexibiliteit (bij piek- en dalperiodes, max. 2u in plus per dag met een max. van 
9u en max. 5u in plus per week)

• Grote flexibiliteit via systeem van nieuwe arbeidsregelingen (tot 12u per dag, mits 
sectorale cao nieuwe arbeidsregeling)

Andere maatregelen
(wees creatief!)

• Uitzendarbeid
• Freelance
• Uitstel van pensionering 
• Terugroeping SWT
• Tijdelijke aanpassing deeltijdse tewerkstelling

Het opheffen van de lockdown en uw personeel
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Minder werk – vakantieplanning
Wie en via welk arbeidsregime?

Wettelijke vakantie

• Principe = vastleggen in gemeenschappelijk akkoord

• Reeds overeengekomen verlof moet opgenomen worden 
(werkgever kan uitstel toestaan)

• Werknemer kan niet verplicht worden om verlof op te nemen 
(uitzondering: reeds vastgesteld collectief verlof,  sectoraal 
verlof)

• Recht op 2 weken verlof  tussen 1 mei en 31 oktober

• Op te nemen voor  31/12 (afwijkingen worden gedoogd)

Extralegaal verlof

• Check arbeidsreglement / sectorale modaliteiten

Inhaalrust, ADV … 

• Op te nemen binnen een bepaalde periode?

• Opname verlof in minder drukke periode zodat bij een 
herneming van het werk voldoende personeel 
beschikbaar is

• In overleg met uw werknemers

Het opheffen van de lockdown en uw personeel
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Minder werk – flexibele uurroosters
Wie en via welk arbeidsregime?

Mogelijkheden

• Kleine flexibiliteit (piek en dalroosters)

• Grote flexibiliteit
(tot 12u per dag / gemid. arbeidsduur respecteren per 
trimester of jaar (~ sector) )

Opname van aangepaste uurroosters in het arbeidsreglement en 
de arbeidsovereenkomst 

• Flexibel (minder werken tijdens crisisperiode, meer
werken bij aantrekken van het werk)

• Verlaagt de loonkost niet

• Wat indien geen herstel?

Het opheffen van de lockdown en uw personeel
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Minder werk – (vrijwillig) minder werken
Wie en via welk arbeidsregime?

Bespreek mogelijkheid tot tijdelijke vermindering 
van arbeidsduur

• Individuele werknemer: aangepaste arbeidsovereenkomst 
en aangepast loon (mits akkoord!)

• Op ondernemingsniveau: Vlaamse aanmoedigingspremie 
onderneming in moeilijkheden (1/4 – 30/6/2020) 

• daling met minstens 20% van de omzet, productie of 
bestellingen + opmaak  plan met 
arbeidsherverdelende maatregelen in samenspraak 
met de werknemers(vertegenwoordigers) 

• of erkend als onderneming in moeilijkheden of 
herstructurering

De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt 
tussen 68 en 172 EUR.

• Laat toe om de arbeidsduur aan te passen aan 
volume werk

• Oplossing voor werknemers met zorg voor kinderen?

• Mits akkoord

• Individuele werknemer: weinig kans op succes gezien 
geen vervangingsinkomen voor verlies loon

Het opheffen van de lockdown en uw personeel
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Minder werk – corona-ouderschapsverlof
Wie en via welk arbeidsregime?

Corona-ouderschapsverlof

• Ouders, die minstens één maand verbonden zijn met 
een arbeidsovereenkomst met hun werkgever, zullen 
een 1/5 of halftijds corona-ouderschapsverlof kunnen 
opnemen als ze minstens één kind ten laste hebben die 
de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt heeft (of 21 jaar 
indien het gehandicapt is)

• Op te nemen (per week) in de periode van 1 mei tot 
30 juni 2020

• Akkoord van de werkgever is nodig 

• Telt niet mee voor het krediet van het gewone 
ouderschapsverlof

• Vergoeding?

Besluit nog niet gepubliceerd in BS!

• Conventioneel 

• Laat toe om de arbeidsduur aan te passen aan 
volume werk

• Oplossing voor werknemers met zorg voor kinderen?

• Moeilijk te organiseren?

• Impact inkomen

Het opheffen van de lockdown en uw personeel
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Wie en via welk arbeidsregime?

Het opheffen van de lockdown en uw personeel

Tijdelijke werkloosheid overmacht
Er is in de scholen een kinderopvang voorzien? 
In principe blijven de scholen open en wordt er in opvang voorzien. Ook de crèches blijven open. Normaliter kan men dus 
geen gebrek aan kinderopvang inroepen om tijdelijk werkloos wegens overmacht te worden gesteld.

Corona-
ouderschapsverlof

Tijdelijke
werkloosheid
COVID-19 

VerlofOnbetaald verlof
Flex leave

Tijdelijk deeltijds
werken

Tijdskrediet, 
thematisch verlof … 

Quid combinatie thuiswerk en zorg voor kinderen? 

FAQ RVA
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Minder werk – Polyvalentie
Wie en via welk arbeidsregime?

Geoptimaliseerde personeelsplanning 

• Aanpassing van de functie met oog op polyvalentie 

• Taken conform capaciteiten en functie-omschrijving

• Verzeker dit door het tekenen van een bijlage aan de 
arbeidsovereenkomst

• Impact op het loon van de werknemer?

• Motivatie personeel ‘meaningful work’

• Akkoord werknemer (als belangrijke wijziging)

• Impact op loon?

Het opheffen van de lockdown en uw personeel
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Werkloosheid wegens Overmacht Economische redenen - arbeiders Economische redenen – bedienden 

Wanneer? Ten gevolge van corona (tot 30/6) Normaal werkvolume kan niet gehandhaafd 
worden

• Daling omzet/bestellingen/productie met 10 % of 
substantieel gebruik economische werkloosheid 
arbeiders

• Onderneming in moeilijkheden (plotse substantiële 
daling)

Regime? Kan gedeeltelijk Volledig (4 weken + 1 verplichte werkweek)

Gedeeltelijk (< 3 arbeidsdagen per week (3
maanden + 1 verplichte werkweek))

Volledig (max. 16 weken - # weken gedeeltelijke 
schorsing / 2)

Gedeeltelijk (≥ 2 arbeidsdagen per week 
(max. 26 weken - # weken volledige schorsing x 2)

Procedure Vereenvoudigd (tot 31/5)

Onmiddellijk

Elektronische aangifte
Kennisgeving werknemer (7 kalenderdagen)

7 kalenderdagen

(Ondernemingsplan) *
C106A (14 d)
Aanvraag erkenning Minister van Werk (14 d)  
Elektronische aangifte
Kennisgeving werknemer (7 kalenderdagen)

21 kalenderdagen (start op een maandag)

Vergoeding 70 % van loon (geplafonneerd tot 
2.754,76 EUR) + supplement

70 % van loon (geplafonneerd tot 2.754,76 
EUR) + supplement

70 % van loon (geplafonneerd tot 
2.754,76 EUR) + supplement

Minder werk – tijdelijke werkloosheid?
Wie en via welk arbeidsregime?

Het opheffen van de lockdown en uw personeel

* Suppletieve CAO van de NAR nr. 147 van 18 maart 2020 (geldig tot 30/6/2020)
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Minder werk – schematisch overzicht tijdelijke werkloosheid bedienden om economische redenen
Wie en via welk arbeidsregime?

Het opheffen van de lockdown en uw personeel

RVA

FOD Werkgelegenheid
Invullen en sturen document: 
Erkenning door de minister + 
gevraagde bewijzen

Goedkeuring door de minister

Behandeling 
van het document door 
FOD Werkgelegenheid

JA

NEE, maar werk van bedienden 
geïmpacteerd door coronacrisis

Wat is het kwartaal voorgaand aan 
mijn aanvraag?

Heb ik in dit kwartaal 10 %

• afname van verkoop, productie of 
orders ten opzichte van hetzelfde 
kwartaal van 2019, 2018?

of

• economische werkloosheid in 
verhouding tot het totale aantal 
dagen dat bij de RSZ is 
aangegeven voor al mijn 
personeel (inclusief de 
arbeiders)?
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Aanpassingen om social distancing te garanderen
Wie en via welk arbeidsregime?

Het opheffen van de lockdown en uw personeel

Consulteer werknemers (vertegenwoordiging)
Mits akkoord indien ingrijpende wijziging
Formaliseer dit akkoord 

Wijziging start- en 
einduur, pauzes

Ploegenarbeid 
(vroege / late shift) 

Herindeling lokalen Afwisselend 
remote / on site

Vakantieplanning
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Ontslag  

Geen ontslagverbod gelieerd aan 
toepassing stelsel tijdelijke 
werkloosheid

Modaliteiten

• Opzegtermijn of 
verbrekingsvergoeding

• Ontslagmotivatie

• De opzegtermijn wordt niet 
geschorst tijdens een periode van 
tijdelijke werkloosheid wegens 
overmacht

• Verifieer eventuele sectorale cao’s!

Collectief ontslag

Drempels bijzondere procedure 
(wet Renault): tijdens een periode 
van 60 dagen, ontslag van

• 10 werknemers of meer (als 
TBE/afdeling = tussen 20 en 100 
werknemers)

• 10 % van de werknemers of meer 
(als TBE/afdeling tussen 100 en 300 
werknemers)

• 30 werknemers of meer (als 
TBE/afdeling gelijk is aan of meer is 
dan 300 werknemers)

Bijzondere vergoeding

Sluiting (onderneming/afdeling)

Drempels bijzondere procedure 
(wet Renault)

• Definitieve stopzetting van de 
hoofdactiviteit

• Aantal werknemers < 1/4 van het 
gemiddelde aantal tewerkgestelde 
werknemers over de vier 
voorgaande trimesters 

Bijzondere vergoeding

Ik moet overgaan tot ontslag
Wie en via welk arbeidsregime?

Het opheffen van de lockdown en uw personeel

De coronacrisis wijzigt de spelregels niet
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Tegen welke kost?
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Niet-werkenden: tijdelijke werkloosheid
Beloningsstrategie

Tijdelijke werkloosheid Wat? Bedrag? 

RVA Werkloosheidsuitkering 65 % van gemiddeld brutoloon 
(begrensd tot 2.754,76 EUR per 
maand)

Tot 30.06.2020 70 % bij werkloosheid 
ingevolge overmacht COVID-19

Supplement 5,63 EUR/dag Tot 30.06.2020 bij COVID-19
overmacht

Sectorfonds Aanvullende vergoeding: 
te evalueren per sector 

Werkgever Verplichte aanvullende vergoeding Afhankelijk van de sector

Vrijwillige aanvullende vergoeding Binnen krijtlijnen RSZ vrij van sociale 
bijdragen

Het opheffen van de lockdown en uw personeel
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Beloningsstrategie
Werkenden – acties op korte en lange termijn

Alternatieve 
samenwerkings-
vormen

Benefits

Variabel loon gelinkt 
aan (ondernemings-) 
resultaat 

Forfaitaire 
kostenvergoeding

Loonstructuur gelinkt 
aan prestaties en 
ervaring

It’s not just about the
money

Korte termijn Lange termijn

Het opheffen van de lockdown en uw personeel

 Looninlevering      Loonfreeze  Loonoptimalisatie
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Loonhuis

Loonvorken

Variabel loon

Vast basisloon

3.

4.

1.

2.

Fiscaalvriendelijke bonus
• Ondernemingsresultaat 
• Eigen performance 

Minimum en maximum

• Schoolverlater

vs. 
• Volledig competent

Billijkheid 
• Intern
• Extern 

Meerwaarde binnen de onderneming
• Functie 
• Ervaring én niet anciënniteit
• Competenties 
• Vervangbaarheid 
! Baremaloon

Het loonhuis
Beloningsstrategie

Het opheffen van de lockdown en uw personeel
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Waar?
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The future of work – telewerk blijft de norm?  
De arbeidsplaats

• Connecteer, informeer en geef 
vertrouwen

• Bepaal de juiste balans tussen 
flexibiliteit en veiligheid

Het opheffen van de lockdown en uw personeel

RESPOND RECOVER THRIVE

• Virtuele sociale contacten, 
check ins, aandacht voor 
welzijn, informatiedeling

• Tools om geconnecteerd te 
blijven

• Exploreer ten volle nieuwe 
manieren van werken 

• Werk aan een nieuwe 
vertrouwensrelatie

• Virtuele call centers, remote 
sales teams

• Digitale contracten en 
ondertekening

• Co-creatie van documenten in 
real time

• Val terug op ‘oude’ methodes 
waar zinvol …

• … behoud nieuwe waar beter

• Business plannen gebaseerd 
op vertrouwen

• Bedrijfspolicy thuiswerk

• Minder verplaatsingen en 
lagere CO2-afdruk
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Veilig werken
De arbeidsplaats

Het opheffen van de lockdown en uw personeel

• Actieplan
• Communicatieplan
• Safety officer
• Safety policy

Generieke gids

Basisprincipes

Richtlijnen

Voorbeelden / tips

Documentatie / 
info

Toepassing in de 
onderneming

Ondernemings-
specifieke 
toepassing

Op basis van de 
generieke gids en/of 
van de sectorgids

Reeds bestaande 
maatregelen 
aftoetsen / verfijnen

Sectorgids

Sectorspecifieke 
inkleuring waar 
nodig / mogelijk

Op basis van 
generieke gids

Reeds bestaande 
protocollen / 
maatregelen 
aftoetsen / verfijnen

Overleg HRPBW
Interprofessioneel

Sociale partners 
Hoge Raad PBW
+ experts

Ondernemingsoverleg 
(bevoegde organen –
cascade)

Ondersteuning 
sector / EDPBW

Overleg sociale 
partners sectorniveau

Ondersteuning 
Hoge Raad PBW
mogelijk + experts
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De arbeidsplaats
GDPR – algemeen kader 

Steunen op een rechtmatigheidsgrond

• toestemming 

• noodzaak voor uitvoering van de 
overeenkomst

• voldoen aan een wettelijke verplichting

• ter bescherming van de vitale belangen

• ter vervulling van een taak van algemeen 
belang)

Volgende algemene beginselen 
respecteren 

• proportionaliteit en minimale 
gegevensverwerking 

• transparantie (belang van 
communicatie) 

• nodige beveiligingsmaatregelen 

Verwerkingsverbod voor 
gezondheidsgegevens, tenzij

• toestemming van de betrokkene

• noodzakelijk voor preventieve 
arbeidsgeneeskunde 

• redenen van algemeen belang op het 
gebied van de volksgezondheid

Belangrijke rol weggelegd voor de 
arbeidsgeneesheer

Van de Arbeids-
overeenkomsten-
wet verplicht de 
werkgever om een 
gezonde 
werkomgeving na 
te streven = 
machtiging 
werkgever om 
maatregelen te 
treffen in het kader 
van COVID-19

Het opheffen van de lockdown en uw personeel

Recht WN op 
respect voor privacy 

In het kader van COVID-19 
mag geen ruimere 
interpretatie gegeven 
worden aan de 
rechtmatigheidsgrond 
‘noodzaak voor de vitale 
belangen van de 
betrokkene of andere 
natuurlijke persoon’ voor 
het opleggen van 
preventiemaatregelen 
door de werkgever

GDPR • Elke verwerking van persoonsgegevens moet Artikel 20, 2° Plicht WG tot 
gezonde 
werkomgeving 

Recht WN op 
respect voor 
privacy 
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De arbeidsplaats

Mag ik als werkgever een algemene 
en systematische controle van de 
lichaamstemperatuur van mijn 
werknemers/bezoekers opleggen? 

JA, voor zover met de controle geen 
bijkomende registratie of verwerking 
gepaard gaat. Echter wordt deze 
maatregel mogelijk als 
disproportioneel beschouwd.  

! Opname van deze gegevens in vb. het 
personeelsdossier = verboden 

! Belangrijke rol weggelegd voor de 
arbeidsgeneesheer

Kan ik mijn werknemers verplichten 
een medische vragenlijst/een lijst 
over hun reisverleden in te vullen? 

NEEN. Echter kunt u hen wel aanzetten 
tot spontane mededeling hiervan, in 
samenwerking met de 
arbeidsgeneesheer. U kunt hen 
daarnaast ook wijzen op de 
symptomen en de 
voorzorgsmaatregelen die ze in dit 
kader kunnen treffen. 

Ook extra spreekuren en controles bij 
de arbeidsgeneesheer zijn hier 
mogelijk. 

GDPR - specifieke situaties  

Het opheffen van de lockdown en uw personeel

Mag ik klanten/bezoekers informeren 
via e-mail zonder voorafgaande 
toestemming? 

U dient zich te beperken tot 
informatieve mails (vb. afgelasting, 
sluiting, etc.). 

Marketingacties (korting, reclame, etc.) 
zijn niet toegestaan. 

Mag ik gsm-nummers 
opvragen/gebruiken van werknemers 
voor communicatie rond COVID-19? 

In principe is voorafgaande 
toestemming vereist. Is deze niet 
voorhanden, dan dient u zich te 
beperken tot crisis-communicatie 
(onder andere omtrent COVID-19). 
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Wat met de corona apps voor contact tracing? 

Indien er voor het nuttig gebruik van de app door de patiënt geen nood is om persoonsgegevens te verwerken, 
mag dit niet gebeuren en is er een verbod voor het opvragen van rechtstreeks identificerende gegevens en van 
gegevens waarvan de combinatie toelaat de patiënt onrechtstreeks te identificeren.
= anonimiseren 

Indien het gebruik van de app kadert binnen een bestaande zorgrelatie van een patiënt met een 
zorgverstrekker/zorginstelling, wordt dat uitdrukkelijk aangegeven en mogen de persoonsgegevens enkel 
worden verwerkt in het kader van de kwaliteit en de continuïteit door die zorgverlener of door andere 
zorgverleners die een zorgrelatie hebben met de patiënt. 

In alle andere situaties dient de app, die persoonsgegevens verwerkt, op het allereerste scherm, en voordat de 
gebruiker enig persoonsgegeven ingeeft of gegevens van hem worden gebruikt, de informatie te verstrekken die 
wordt vereist door de GDPR (verwerkingsverantwoordelijke, precies doel van de verwerking, gebruik van 
cookies, …). Rechtstreeks identificerende persoonsgegevens worden niet opgevraagd bij het begin van het 
gebruik van de app. Tijdens het gebruik van de app worden enkel persoonsgegevens gebruikt voor de goede 
werking van de app binnen het kader van het vermelde doeleinde en onder de verantwoordelijkheid van de 
vermelde verwerkingsverantwoordelijke. Op het einde van het gebruik van de app kan aan de patiënt worden 
gevraagd of hij zijn persoonsgegevens wil laten doorgeven in het kader van een bestaande zorgrelatie of om een 
nieuwe zorgrelatie aan te maken. 
= toestemming betrokkene 

GDPR - specifieke situaties 
De arbeidsplaats 

Het opheffen van de lockdown en uw personeel

Mag ik de namen van besmette werknemers 
communiceren binnen mijn onderneming? 

NEEN. Dit is niet toegelaten onder de GDPR, op basis 
van het vertrouwelijkheidsbeginsel, het beginsel van 
minimale gegevensverwerking en het 
proportionaliteitsbeginsel. 

Het is wél toegelaten de besmetting op zich te 
melden, zonder de identiteit van de besmette 
werknemer prijs te geven, om verdere besmetting 
tegen te gaan. De naam van de betrokken werknemer 
mag wel worden overgemaakt aan de 
arbeidsgeneesheer en/of de bevoegde 
overheidsinstanties. Indien de werknemer hier zelf 
uitdrukkelijk mee instemt, mogen ook directe collega’s 
geïnformeerd / gewaarschuwd worden.
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Q&A

Het opheffen van de lockdown en uw personeel



De inhoud en de lay-out van deze presentatie zijn de exclusieve eigendom van Deloitte Accountancy (hierna “Deloitte”) en/of zijn medewerkers en worden beschermd door het auteursrecht en andere 
relevante intellectuele eigendomsrechtwetten en verdragen. Geen enkele reproductie in om het even welke vorm of via om het even welk medium is toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van 
Deloitte.

Deze presentatie werd opgemaakt in algemene termen en men kan er dan ook voor specifieke situaties niet op steunen.

Hoewel Deloitte de betrouwbaarheid van de gegeven informatie nagaat, is dergelijke informatie algemeen en kan Deloitte in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten die kunnen optreden 
ten gevolge van het gebruik of de interpretatie van deze informatie zonder de bijstand van Deloitte.

De informatie die in deze presentatie is vervat, is gebaseerd op de wet, reglementeringen, rechtspraak, concrete gevallen, rulings en andere bronnen die bestaan op het moment van de presentatie. Bijgevolg 
kunnen latere  wijzigingen in of aan het voorgaande (waarvoor Deloitte geen verantwoordelijkheid draagt om de lezer/gebruiker ervan te informeren) leiden tot de ongeldigheid van de informatie vervat in de 
presentatie.

Toepassing van de vervatte principes zal afhangen van de specifieke toepasselijke omstandigheden en we raden aan dat U professioneel advies vraagt vooraleer te handelen of u te onthouden van enige 
handeling op basis van de inhoud van deze presentatie. Deloitte zal de lezer/gebruiker graag bijstaan om hem te adviseren hoe de principes vervat in deze presentatie toe te passen in specifieke situaties. 
Deloitte aanvaardt geen zorgvuldigheidsplicht of aansprakelijkheid voor enig verlies veroorzaakt aan een persoon die handelt of die zich onthoudt van enige handeling als gevolg van enige informatie vervat in 
deze presentatie.
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countries and territories (collectively, the “Deloitte organisation”) serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte’s approximately 312,000 people make an impact that matters at 
www.deloitte.com.
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