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De afgelopen weken is het aantal Covid-besmettingen in ons land dermate toegenomen 

dat we over een vierde golf kunnen spreken.  De ruime vaccinatie van onze bevolking 

werpt zijn vruchten af.  Niettemin circuleert het virus hevig waardoor de druk op de 

gezondheidszorg opnieuw op een alarmerende wijze toeneemt.  Iedereen is erbij gebaat 

dat de economische activiteit ongestoord kan verdergezet worden.  Daarom doet de Groep 

van Tien de volgende dringende oproep. 

De Groep van Tien beveelt krachtig aan: 

- Het blijven toepassen van de “Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op 
de werkvloer tegen te gaan” 

 
Het is essentieel dat de maatregelen die opgenomen zijn in de generieke gids nog steeds 
effectief worden nageleefd met als doel het virus buiten de onderneming te houden. Dit 

betekent onder meer dat de social distancing maximaal wordt gerespecteerd en dat - als 
dat niet mogelijk is - het gebruik van mondmaskers sterk aangeraden wordt, onverminderd 
de andere bepalingen uit de gids in functie van de situatie op de werkvloer. 
 

- Maximaal telewerk waar dit mogelijk is 

De Groep van Tien roept alle werkgevers, werknemers en zelfstandigen op om in de mate 
van het mogelijke te telewerken. Gedeeltelijk telewerk zou minstens de regel moeten zijn 
voor alle functies die zich ertoe lenen en in de mate dat de continuïteit van de 
bedrijfsvoering, de activiteiten, de dienstverlening en het welzijn van de werknemers dit 
toelaat.  
Telewerk is niet wettelijk verplicht zoals enkele maanden geleden het geval was, maar de 
sociale partners doen desalniettemin een sterke oproep om waar mogelijk te telewerken.  
Meer telewerken moet het aantal contacten op de werkplek en op het openbaar vervoer 
verminderen en daardoor ook het aantal besmettingen met Covid19 inperken.  
 

De Groep van Tien vraagt de strikte naleving van bovenstaande oproep tot het einde van 

het jaar. 

Daarnaast vraagt de Groep van Tien aan het overlegcomité om voor de verdere beheersing 

van de pandemie volledig in te zetten op  

- de vaccinatie van de niet-gevaccineerden 

- de snelle uitrol van de noodzakelijke booster-prik van de nu reeds gevaccineerden  

- de handhaving van alle in voege zijnde maatregelen en instrumenten 

- het doeltreffend gebruik van een meer effectief Covid Safe Ticket.   

Alleen deze maatregelen zullen op termijn leiden tot de beheersing van deze pandemie. 

  


