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De veiligheid en het welzijn van onze medewerkers blijven onze topprioriteit. We houden de 
situatie met betrekking tot de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) nauwlettend in de 
gaten. We houden daarbij rekening met informatie van internationale gezondheidsinstanties, 
lokale overheden en onze eigen veiligheids- en beveiligingsprotocollen en staan in constant 
overleg met Philippe Rosier, onze Health & Performance manager.   

Gelieve kennis te nemen van onderstaande richtlijnen die voor elke medewerker gelden, 
vanaf vandaag tot nader order. De situatie evolueert zeer snel en deze policy kan op korte 
termijn gewijzigd worden in functie van de verspreiding van het virus en het aantal 
gerapporteerde gevallen in verschillende landen.  

1.1 HYGIËNE POLICY 
Zoals reeds gecommuniceerd, is het zeer belangrijk om uw handen regelmatig te wassen. 
Gebruik steeds papieren zakdoekjes en gooi deze zakdoekjes direct na gebruik weg in een 
gesloten vuilnisbak. Indien u geen zakdoek heeft, nies of hoest dan in uw armholte.  

 Vermijd absoluut om handen en kussen te geven. Daarmee daalt uw kans op besmetting 
aanzienlijk. 

Blijf thuis als u ziek bent en (mogelijk) in contact gekomen met het virus. Bel uw huisarts voor 
advies. Om mogelijke besmetting van andere mensen te vermijden, gaat u beter niet in een 
wachtzaal zitten. Breng de dienst HR zo snel mogelijk op de hoogte met gerichte informatie 
met betrekking tot een eventuele besmetting met het coronavirus. 

 

1.2 BUSINESS TRAVEL 
Vanaf vandaag worden alle zakenreizen van en naar Azië en Italië ten striktste afgeraden.  

 Voor alle andere zakenreizen wordt gevraagd om deze tot het strikte minimum en absoluut 
noodzakelijke te beperken en kunnen deze alleen worden toegestaan na validatie door de 
directie.  

1.3 BEZOEKERS 
Alle bezoeken van en ontmoetingen met externe partijen (leveranciers, consultants, clubs, 
kandidaten, enz.) in de kantoren van de KBVB (Brussel, Tubize,…) moeten zoveel als 
mogelijk  worden omgezet in een virtuele vergadering of worden uitgesteld. Enkel 
bedrijfskritische vergaderingen zijn toegelaten en moeten op voorhand worden goedgekeurd 
door de directie.  

Als bedrijfskritisch worden onder meer de zittingen van de disciplinaire en licentie-instanties 
beschouwd.  

Indien  de meeting doorgaat, gelieve deze dan bij voorkeur te boeken in een meeting room 
met raam en goede ventilatie. 
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1.4 EXTERNE MEETINGS EN CONGRESSEN 
Externe meetings moeten worden uitgesteld of omgezet worden in een virtuele meeting. 
Enkel de bedrijfskritische bijeenkomsten kunnen worden overwogen Beslissing ook hier door 
de directie.  

1.5 HOME WORKING 
We raden onze medewerkers die van thuis uit kunnen werken aan om dit, in overleg met hun 
desbetreffende directeur en voor zover de functie zich hiertoe leent, zo veel mogelijk te doen.   

Indien u in contact geweest bent met iemand die besmet is met het coronavirus, dient HR 
ingelicht te worden zodat nadere afspraken kunnen worden gemaakt.  

1.6 WEDSTRIJDEN KBVB, PRO LEAGUE, VOETBAL 
VLAANDEREN EN ACFF 

We verwijzen hierbij naar onze communicatie van afgelopen weekend:  

De wedstrijden d vinden voorlopig gewoon plaats. Wel roepen we de  clubs en fans die de 
wedstrijden bijwonen op om de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid zéker te 
respecteren. 

- Onnodig direct contact wordt zo veel mogelijk gemeden: geen handshakes meer bij 
de aanvang van de wedstrijd, toss en na de wedstrijd.  

- Het protocol van de toss wordt behouden, maar zal, in overleg met het referee 
department, tot nader order gebeuren zonder handshake. 

De KBVB en zijn Health & Performance Department volgen de situatie op de voet en 
aanstaande donderdag (12 maart) is er een gesprek ingepland tussen de clubs, de Pro 
League, de KBVB en Marc Van Ranst, viroloog bij het UZ Leuven. Bij nieuwe ontwikkelingen 
kunnen verdere maatregelen worden genomen, waarbij de gezondheid van fans, 
clubmedewerkers en spelers steeds prioritair is. 

1.7 WEDSTRIJDEN NATIONALE PLOEGEN 
Deze wedstrijden vinden tot nader order gewoon plaats. Wij vragen wel om ook hier 
waakzaam te zijn en de voorgestelde maatregels te respecteren.  

Spelers afkomstig uit Italië worden getest op het coronavirus.  

Indien u bijkomende vragen heeft kan u deze steeds aan de dienst HR stellen.  

 


