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Richtlijnen klantenbezoeken vanaf 4 mei  

De nationale veiligheidsraad heeft een aantal beslissingen genomen in het kader van de exit-
strategie voor België. De diervoedersector is de afgelopen weken steeds operationeel gebleven. 
Toch zijn er ook een aantal activiteiten waarvoor zoveel mogelijk werd overgeschakeld naar 
telewerk of die zelfs op non-actief werden gezet.  

Welke invloed heeft de exit-strategie dan op onze sector?  

Zolang het nieuwe MB – en de daarbij horende FAQ – niet gepubliceerd is, blijft er nog heel wat 
onduidelijkheid bestaan. De publicatie van het MB wordt vandaag, donderdag 30 april verwacht.  

Er werd aangekondigd dat B2B-activiteiten opnieuw heropgestart kunnen worden. Dit wel mits 
het respecteren van volgende belangrijke principes:   

o Telewerk blijft de norm. 

o Contacten tussen mensen moeten zoveel mogelijk beperkt worden. 

o Pas social distancing en hygiënemaatregelen toe. 

o B2B-activiteiten kunnen heropgestart worden. 

 

Zolang er geen verdere verduidelijking komt via het MB of via de FAQ, interpreteert BFA dit als 
volgt (naast de reeds eerder aangekondigde maatregelen):  
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o Leg enkel noodzakelijke bezoeken aan bestaande klanten af (vb. in kader van 
diergezondheid, verzamelaanvraag, …). 

o Leg geen onaangekondigde bezoeken af. 

o Werk zoveel mogelijk telefonisch / digitaal. 

 

Wanneer een bezoek aan de klant noodzakelijk wordt geacht:  

o Maak duidelijke afspraken voor aanvang van ieder bezoek en vraag na of er specifieke 
maatregelen van toepassing zijn. 

o Contacteer de klant voor ieder bezoek en vraag naar eventuele ziektesymptomen. 

o Stel het bezoek uit wanneer de klant (of een huisgenoot) ziek is. 

o Bereid bezoeken grondig voor en hou ieder bezoek zo kort mogelijk. 

o Respecteer de geldende hygiënemaatregelen: 

 Reinig en ontsmet de handen voor en na ieder bezoek. 

 Respecteer te allen tijde een minimale persoonlijke afstand van minstens 1,5m. 

 Kan een persoonlijke afstand van min. 1,5 m toch niet gerespecteerd worden, is 
het dragen van een mondmasker verplicht.  

 Raak zo weinig mogelijk oppervlakken aan op locatie. 

 Documenten mogen enkel ingekeken worden mits correct gebruik van 
wegwerphandschoenen. Werk waar mogelijk op afstand (neem vb. een foto van 
documenten, laat documenten vooraf of nadien toesturen, …) 

BFA houdt jullie op de hoogte van zodra er meer informatie beschikbaar is.   

Generieke gids op basis van de CORONA-toolbox 

Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische 
activiteiten hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het 
Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in 
overleg een generieke gids uitgewerkt, waarbij de generieke toolbox zoals opgesteld door de 
Economic Risk Management Group heeft gediend als een waardevolle inspiratiebron. 

Dit is een zeer interessante gids, zeker de moeite waard om eens door te nemen en uw 
bedrijfsmaatregelen af te toetsen!  

Meer info vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.  

TF Business Continuity  

Op maandag 27 april vergaderde de TF Business Continuity opnieuw. BFA benadrukte opnieuw 
enkele cruciale punten:  

o Bevorderen / opnieuw mogelijk maken van export (oa naar China) is essentieel. 

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf
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o Ondersteuning afzet dierlijke producten, o.a. door het heropenen van de 
kippenkramen is noodzakelijk. 

o Vraag naar duidelijke interpretatie criteria exit strategie: B2B toegelaten, maar 
telewerk is de norm …  

U vindt hier de presentatie en het verslag.   
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