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Betreft: COVID-19: tegemoetkoming woon-werkverkeer en persoonlijke
beschermingsmaatregelen.
Geachte,
Sinds enkele maanden worden we met z’n allen geconfronteerd met de COVID-19pandemie en de enorme impact die deze heeft op onze maatschappij, de economie
en ons dagelijks leven. Ook het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken en
de volledige bouwsector blijven daarbij niet gespaard.
Om de vlotte uitvoering van overheidsopdrachten binnen het beleidsdomein
mogelijk te maken en de impact van de COVID-19 pandemie op de uitvoering van
overheidsopdrachten te beperken, sloot ik samen met u in april 2020 het
memorandum Wegen- en Waterbouw af.
In het memorandum werd in eerste instantie gefocust op enkele maatregelen om
liquiditeitsproblemen bij bouwondernemingen te vermijden of te beperken. Zo
werd een regeling uitgewerkt waarbij opdrachtnemers, na het afsluiten van
specifieke daartoe voorziene bijaktes, maandelijkse betalingen in mindering
konden krijgen in opdrachten waar dat oorspronkelijk niet het geval was.
Daarnaast werd er een gunstmaatregel goedgekeurd om geen straffen en
vertragingsboetes toe te passen als deze te wijten zijn aan COVID-19 en/of de
coronacrisis. Verder heeft mijn administratie intern maatregelen genomen om
vorderingsstaten sneller te verifiëren en facturen sneller te betalen.
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Deze maatregelen werden intussen volledig goedgekeurd en worden reeds toegepast op concrete
opdrachten.
In het memorandum werd ook overeengekomen dat het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken zal
tussenkomen in de meerkost die de bouwondernemingen hebben in het woon-werkverkeer ten gevolge van
de coronamaatregelen, in het bijzonder de regels inzake social distancing. De afgelopen maanden heeft mijn
administratie een voorstel uitgewerkt om de tussenkomst in de meerkost van het woon-werkverkeer te
concretiseren.
Het is mijn bedoeling dat dit voorstel op korte termijn uitgewerkt en goedgekeurd wordt met de nodige
instructies aan de aanbestedende diensten.
Het memorandum voorzag oorspronkelijk enkel in een specifieke tussenkomst voor het woon-werkverkeer.
Als gevolg van de coronamaatregelen werden opdrachtnemers evenwel ook geconfronteerd met
bijkomende onvoorziene kosten voor persoonlijke beschermings- en hygiënemaatregelen. Daarom is het
mijn bedoeling om in de regeling ook een compensatie te voorzien om onvoorzienbare en aantoonbare
kosten voor persoonlijke beschermingsmaatregelen, zoals mondmaskers, handgels en handschoenen, te
kunnen vergoeden.
Ik hield eraan u hiervan reeds in deze fase op de hoogte te brengen. Het spreekt voor zich dat er een
uitgebreidere communicatie zal volgen eenmaal bovenstaande regeling volledig goedgekeurd is en uitgerold
zal worden.
Uiteraard ben ik steeds bereid tot verder overleg.
Met vriendelijke groeten,
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