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De werkgeversorganisaties en de vakbonden van de Belgische sector voor het 

goederentransport over de weg en de logistieke dienstverleners voor rekening van derden 

willen opnieuw graag dringend de aandacht van zowel de werkgevers, de werknemers, de 

opdrachtgevers, laad- en losplaatsen en de bevolking. 

 

De sector van het goederenvervoer over de weg en de logistiek zorgt er in deze moeilijke tijden nog 

steeds voor dat de bevoorrading van het land en zijn burgers gegarandeerd blijft. 

Onze chauffeurs en logistieke medewerkers, onze dispatchers en administratieve medewerkers 

doen nog steeds hun uiterste best om hun job verder uit te voeren. Maar wij dringen er op aan 

dat ook zij dit in veilige en hygiënische omstandigheden kunnen doen. 

Om die reden willen wij graag nog even de belangrijkste punten op een rijtje zetten. 

 

Werknemers: 

 Respecteer de regels omtrent hygiëne: was regelmatig en lang je handen, nies of hoest in 

papieren zakdoekjes en gooi deze onmiddellijk na gebruik weg, … 

 Respecteer de social distance maximaal met collega’s (1,5m), opdrachtgevers, klanten. 

 Gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen die uw werkgever ter beschikking stelt. 

 Voel je je ziek, blijf thuis en raadpleeg een dokter. 

  

Werkgevers:  

 Geef uw werknemers het nodige materiaal om zich individueel te beschermen (alcoholgels, 

mondmaskers, wegwerphandschoenen,…) 

 Organiseer het werk zo dat de social distance (1,5 m) tussen de werknemers maximaal kan 

worden gegarandeerd. 

 Stel middelen ter beschikking voor de ontsmetting van materiaal dat gemeenschappelijk wordt 

gebruikt, vb. voertuigen, vorkliften, joysticks, hendels, bureaumateriaal, … 

 Stuur werknemers die zich ziek voelen onmiddellijk naar huis. 

 

Klanten: 

 Geef de chauffeur op de laad- en losplaatsen toegang tot de sanitaire faciliteiten, zodat ook zij de 

hygiënevoorschriften in acht kunnen nemen. 

 Organiseer het werk zo dat de chauffeurs zo weinig mogelijk contact moeten hebben met het 

personeel van uw bedrijf en dat de social distance (1,5 m) kan worden gerespecteerd. 

 Stel ontsmettende middelen ter beschikking van de chauffeurs die bij u komen laden en/of lossen. 

 Probeer zo veel mogelijk administratie digitaal af te werken. 

 


