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SECTORPROTOCOL TER AANVULLING VAN DE GENERIEKE GIDS 
VEILIG AAN HET WERK 

OM DE VERSPREIDING VAN COVID-19 OP HET WERK TEGEN TE GAAN 
 

Gelet op de nationale collectieve arbeidsovereenkomsten van 7 april 2020 houdende sectorale 
maatregelen in het kader van de coronaviruscrisis, respectievelijk gesloten in het paritair comité voor 
de textielnijverheid en het paritaire comité voor de bedienden van de textielnijverheid; 
 
Gelet op het daarin genomen engagement van de sociale partners om zowel tegenover de werkgevers 
als de werknemers het belang te benadrukken van het in acht nemen van de nodige 
veiligheidsmaatregelen en social distancing;  
 
Gelet op het daarin genomen engagement om het belang te bevestigen om aan het werk te blijven of 
terug aan het werk te gaan, daar waar mogelijk en de nodige veiligheidsmaatregelen en social 
distancing kunnen worden toegepast en dit ongeacht of het essentiële of niet-essentiële activiteiten 
betreft; 
 
Gelet op de gemeenschappelijke verklaring en oproep van de interprofessionele werkgevers- en 
werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in de Groep van 10, van 27 maart 2020; 
 
Gelet op de gemeenschappelijke verklaring van de interprofessionele werkgevers- en 
werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in de Groep van 10, van 22 april 2020, aangaande de 
Generieke Gids tegen verspreiding COVID-19; 
 
Gelet op de Generieke Gids, VEILIG AAN HET WERK, om de verspreiding van COVID-19 op het werk 
tegen te gaan, 
 
Sluiten 
 
Het Algemeen Christelijk Vakverbond 
De Algemene Centrale ABVV  
De Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België enerzijds, 
en 
FEDUSTRIA, de federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie anderzijds, 
 
het volgende SECTORPROTOCOL: 
 
Net als vele andere sectoren is ook de textielindustrie zwaar getroffen door de coronaviruscrisis. Om 
de economische gevolgen ervan zo veel mogelijk te beperken dient alles op alles gezet te worden om 
de bedrijven zo snel mogelijk hun activiteiten te laten hervatten of verder te zetten in de meest veilige 
omstandigheden om de verspreiding van covid-19 op het werk tegen te gaan. 
 
De sociale partners van de textielsector roepen de ondernemingen en hun werknemers op om 
bijgevoegde Generieke Gids, die zij ten volle onderschrijven, de nodige aandacht te geven en de er in 
opgenomen preventiemaatregelen nauwgezet op te volgen, voor zover zij op hun bedrijfsspecifieke 
situatie van toepassing kunnen zijn. Zoals deze Generieke Gids aangeeft, dienen de overlegorganen in 
de onderneming, zoals het comité voor preventie en bescherming op het werk, de 
vakbondsafvaardiging of bij gebreke de werknemers zelf, nauw betrokken te worden bij de keuze en 
het uitrollen van deze maatregelen. Ook de interne en/of externe preventiedienst worden hier best bij 
betrokken, zeker in deze situaties waar de vereiste generieke preventiemaatregelen niet zonder meer 
kunnen toegepast worden. 



In deze Generieke Gids kunnen immers niet alle gevallen die zich op de werkvloer of in de kantoren 
kunnen voordoen opgevangen worden. Elke sector is verschillend, maar ook elke onderneming is 
verschillend. Het is dan ook goed dat op bedrijfsvlak nauw samengewerkt wordt en een breed 
draagvlak voor de genomen of te nemen preventiemaatregelen gecreëerd wordt. 
 
Specifiek voor de textielsector verwachten wij niet dat er zich veel problemen inzake sociale distancing 
stellen. In de meeste bedrijven is er voldoende werkruimte. Dat belet evenwel niet dat er een aantal 
sectorspecifieke situaties kunnen zijn, in het bijzonder in de productieomgeving, waarbij het bewaren 
van de nodige afstand tussen twee of meer werknemers niet altijd kan gerespecteerd worden. Dat kan 
kortstondig zijn, bv. bij een technische interventie voor een storing, of van iets langere duur, bv. bij de 
uitvoering van onderhoudswerken aan bepaalde productielijnen. Hiervoor dienen de gepaste 
preventiemaatregelen genomen te worden. 
 
Zonder een exhaustieve oplijsting te geven, kan gedacht worden aan volgende concrete situaties: 

• Doorhalen van riet en hevels; 

• Herstellen van draadbreuken op een weefmachine; 

• Doorweven van aangeknoopte weefbomen; 

• Opzetten van bobijnen; 

• Doortrekken van aangeknoopte bobijnen; 

• Zware tapijten op de afboordtafels leggen; 

• Beladen en ontladen van bepaalde discontinue verfapparaten; 

• Het inleggen van drukrollen bij rotatiedruk; 

• Het splitsen van touwen om er een oog in te maken; 

• Met meerdere personen op een verpakkingslijn werken; 

• Technische interventies op een machine, bv. bij het omstellen ervan; 

• Het gebruik van dezelfde gereedschappen, bv. bij draadopleggen in extrusie, splicetoestel; 

• Meerdere personen aan inspectietafel; 

• Manuele kwaliteitscontrole gevolgd door manuele verpakking; 

• Interventies in het kader van EHBO; 

• Communicatie (vragen, instructies…) in lawaaierige omgeving; 

• … 
 
De sociale partners van de textielsector roepen de ondernemingen op om voor deze situaties in 
overleg, zoals hiervoor uiteengezet, binnen hun eigen bedrijfscontext een passende oplossing te 
zoeken. 
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