
Nieuwe COVID-19 maatregelen vanaf 4 mei 2020 : wat met de 

vertegenwoordigers? 

 

In onze communicatie van 3 mei 2020 meldden we reeds dat de bedrijven uit de ‘niet-essentiële’ 

sectoren vanaf 4 mei mogen heropstarten.  Duidelijk werd bepaald in het Ministerieel Besluit van 30 

april 2020 (hierna: MB) dat telewerk niet langer de verplichting is voor de niet-essentiële bedrijven, 

maar wordt dit aanbevolen voor alle functies die zich daartoe lenen.   

Mogen de commerciële vertegenwoordigers dan terug op de baan?  

We maken het onderscheid : 

(Commerciële) Vertegenwoordiger gaat naar de onderneming 

Ja, in het kader van de professionele relatie is het toegelaten dat een vertegenwoordiger toegang 

verkrijgt tot de lokalen en werkplaatsen van de onderneming-cliënt.  

Wij raden evenwel aan deze contacten via digitale omgeving verder te zetten waar mogelijk. Indien de 

vertegenwoordiger zich naar de cliënt-onderneming begeeft, dienen de nodige voorzorgsmaatregelen 

in het acht te worden genomen, zoals het respecteren van de regels van de social distancing. 

Het MB specifieert immers dat de lokalen en werkplaatsen van de ondernemingen toegankelijk zijn 

voor het publiek in het kader van relaties tussen professionelen onderling (B-to-B), zoals bijvoorbeeld 

professionele klanten, leveranciers, en contractors, en tussen professionelen en overheden (B-to-Gov).   

 

(Commerciële) Vertegenwoordiger gaat naar de particulier 

In het kader van de relatie B-to-C is het toegelaten dat de professioneel zich naar de particulier begeeft 

– voor zover die interacties niet op afstand kunnen plaatsvinden en mits het respecteren van de regels 

van de ‘social distancing’.  

Daarenboven heeft Minister van Economie en Werk Nathalie Muylle dit weekend bevestigd dat het 

MB dit niet uitsluit.  

Let wel op! Wij doelen hier dus niet op de ‘huis aan huisverkoper’, maar eerder de professioneel die 

bijvoorbeeld opmetingen dient te komen doen in de woning van de particulier. Denken wij hierbij aan 

de lichtspecialist of de bewakingscamera-adviseur, de professioneel die opmetingen komt doen in het 

kader van het plaatsen van een keuken, etc. 

 

* * * 

Aarzel niet om ons te contacteren indien u verdere vragen heeft. 

Het FEE-team 


