
De nieuwe pandemiewet en rol van de generieke gids

Door de inwerkingtreding op 4 oktober van de nieuwe pandemiewet van Minister Verlinden1

komt het vanaf nu toe aan de Koning (of beter aan de regering via Koninklijk Besluit op basis

van de wet) om “maatregelen van bestuurlijke politie te nemen ter bestrijding van een

epidemische noodsituatie”.

De wet zelf werd lange tijd geblokkeerd door het parlement omdat ze teveel macht aan de

regering zou toekennen van zodra er sprake is van een epidemische noodsituatie.

Een wet moet immers door het parlement gestemd worden en een koninklijk besluit is de

uitvoering van die wet zonder dat het parlement hier nog zijn zegen over moet geven. Er

werd uiteindelijk in augustus 2021 toch over de wet gestemd meerderheid tegen oppositie

maar het lange parcours dat werd afgelegd geeft aan dat dit niet van een leien dakje is

gelopen.

Hierdoor kunnen dus voortaan door de regering maatregelen worden uitgevaardigd die

onder andere ook de arbeidsorganisatie beïnvloeden indien er sprake is van een

‘epidemische noodsituatie’ wat het parlement lang een veel te vaag en ruim mandaat vond.

Nochtans was de situatie tot voorheen nog minder transparant gezien de bestrijding van de

crisis geregeld werd door een ministeriële besluit wat nog minder controle van de2

wetgevende macht garandeert. Een ministerieel besluit wordt immers enkel door de

bevoegde Minister uitgevaardigd.

In dit ministeriële besluit waren nogal wat maatregelen opgenomen die van kracht waren

tijdens de coronacrisis ook inzake arbeidsorganisatie. Zo was er onder meer de

afdwingbaarheid van de Generieke Gids in geregeld wat voor onze vakbond van bijzonder

belang was.

Gezien het MB uitdoofde op 31 oktober waren wij bevreesd dat de Generieke Gids, die

doorheen de Covid-crisis een beschermende en preventieve rol vervulde inzake hygiënische

voorschriften, gereduceerd zou worden tot een louter informatief document.

Er was immers nog geen koninklijk besluit uitgevaardigd die verder in de bevoegdheid van de

Arbeidsinspectie voorzag inzake controle op de maatregelen in de Generieke Gids.

2 MB van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

1 Wet 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie.



De bescherming zou dan terug door de meer algemene Welzijnswet of Codex over het

Welzijn op het Werk worden geregeld wat niet altijd voldoende houvast biedt in de huidige

gezondheidscrisis.

We stelden dan ook alles in het werk om de discussie in de Hoge Raad voor Preventie en

Bescherming op het Werk in het voordeel van het behoud van de Generieke Gids als

dwingende regeling te beslechten door een nieuw koninklijk besluit uit te vaardigen in die

zin.

Ondertussen werd op 28 oktober de ‘epidemische noodsituatie’ geactiveerd door een apart

KB en direct gevolgd door een KB waarin op de valreep de verplichting om de regels in de

Generieke Gids na te leven werd gebetonneerd evenals de bevoegdheid van de Sociale

Inspectie om de controle op de naleving uit te oefenen. De noodsituatie zelf werd alvast

afgekondigd tot 28 januari 2022 waardoor jullie bescherming verder gehandhaafd blijft.

Link gids

Link overzicht wijzigingen

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/wijzigingen_generiekegids_versie7.pdf

