Informatie over het coronavirus (COVID-19) voor bedrijven
(per 21 april 2020)
De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan hebben veel invloed op
bedrijven. KWA heeft voor u een aantal ontwikkelingen in kaart gebracht.
• De Rijksoverheid heeft het Protocol 'Samen veilig doorwerken' gepubliceerd. Dit hulpmiddel moet volgens
de Rijksoverheid duidelijkheid bieden aan bedrijven en werknemers over veilig werken tijdens de coronacrisis.
Zo is het protocol onder meer gericht op de bouw- en technieksector om de voortgang van de bouwproductie
in de komende tijd zo goed mogelijk te borgen;
• De Unie van Waterschappen geeft aan dat waterschappen in tijden van het coronavirus zich inzetten om de
opdrachtverlening en vergunningverlening aan bedrijven door te laten gaan, zodat werkzaamheden in de
grond-, weg- en waterbouw doorgang kunnen vinden. Daarnaast geven de waterschappen aan coulant om te
gaan met verzoeken van bedrijven om uitstel van belastingbetaling;
• Bedrijven die in tijden van het coronavirus een bezoek van een toezichthouder krijgen of gepland hebben
staan, wordt aangeraden om met de betreffende toezichthoudende instantie te overleggen, of er oplossingen
mogelijk zijn om zo goed mogelijk te voldoen aan het verzoek om medewerking en tegelijkertijd de gezondheid
binnen het bedrijf te waarborgen. Indien een bedrijf toch de toezichthouder weigert in verband met de
verspreidingskans van het coronavirus, dan is daarbij een goede motivering van de weigering cruciaal. Een
toezichthouder kan namelijk bij opzettelijke weigering zonder gegronde reden strafrechtelijk of
bestuursrechtelijk sanctioneren;
• BRZO+ geeft aan dat er momenteel geen reguliere Brzo-inspecties worden uitgevoerd. Wel wordt in overleg
per bedrijf gekeken of toezicht op afstand mogelijk is. Bijvoorbeeld door middel van telefonische interviews en
het digitaal uitwisselen van stukken. Spoedeisende onderzoeken worden wel voortgezet, evenals bezoeken
aan bedrijven die zich in het verleden slecht aan de regels hebben gehouden;
• Als gevolg van de maatregelen van het coronavirus kunnen ook alle hercertificerings- of opvolgingsaudits
niet of niet volledig worden uitgevoerd. De wijze waarop de Raad voor Accreditatie (RvA) omgaat met de
huidige situatie is beschreven in het document RvA-T051. De uiterste datum voor het afronden van de
opvolgingsaudit of het uitgeven van het nieuwe certificaat mag met maximaal zes maanden worden uitgesteld.
Daarnaast stelt NEN een aantal eisen ten aanzien van het uitvoeren van beoordelingen op afstand;
• In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn per 17 maart 2020 rechtbanken, gerechtshoven en
bijzondere colleges gesloten. Urgente zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven,
omdat het bijvoorbeeld raakt aan de rechten van verdachten of rechtzoekenden, gaan wel door;
• Er is een kennisnieuwsbrief opgesteld met veel gestelde vragen ten aanzien van het coronavirus. Met
vragen zoals: Hoe om te gaan met een werknemer die een kwetsbare persoon in zijn directe omgeving heeft?
Wat te doen met werkplekken van (mogelijk) besmette werknemers?;

• Op grond van de privacywetgeving mag een werkgever de werknemers niet controleren op mogelijke
besmetting met het coronavirus. Als werkgever kun je wel werknemers verplichten gezondheidsklachten, die
kunnen wijzen op het coronavirus, te melden, zodat je als werkgever kunt beoordelen, of op de werkvloer
besmettingsgevaar is voor andere werknemers. Werkgevers kunnen werknemers verplichten om thuis te
werken;
• De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft een Richtlijn ‘Handelen van
de bedrijfsarts bij de preventie en beheersing van een Influenzapandemie in arbeidsorganisaties’ gepubliceerd.
De richtlijn heeft als doel het zoveel mogelijk beperken van de gezondheidsschade bij werknemers door een
pandemie en het leveren van een bijdrage aan de continuïteit van de bedrijfsvoering tijdens een
influenzapandemie. De richtlijn geeft aanbevelingen aan bedrijfsartsen voor het ondersteunen van bedrijven
bij het opstellen van een pandemiebeleid, voor het adviseren over preventie en beheersing en voor het geven
van voorlichting aan werknemers en werkgevers. Bedrijven kunnen proactief deze richtlijn gebruiken;
• Arboportaal heeft voor iedereen die door het coronavirus thuis moeten werken een document met tips
opgesteld waarmee gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.
Ten slotte heeft de Rijksoverheid voor meer informatie en veel gestelde vragen over het coronavirus een
speciale website geopend.
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