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Covid 19 en de omikronvariant:  
UPTR vreest dat quarantaineregels de motor van de 

economie zullen laten haperen! 
 

Door het recordaantal besmettingen met het coronavirus wordt de transport- en logistieke sector 

geconfronteerd met de quarantaineregels voor het personeel en wordt het steeds moeilijker om hun 

dienstverlening op een efficiënte manier te beheren.  

Dit komt boven op de impact van het nijpende tekort aan chauffeurs dat de sector reeds geruime tijd 

teistert. 

Ook de wildgroei aan uiteenlopende regelgeving in onze buurlanden (zie hier) heeft niet te 

onderschatten gevolgen voor de Belgische vervoerders. 

In verschillende van de buurlanden is de Belgische werkgever verantwoordelijk voor het toezicht op de 

naleving van de 3G-regels die uitgevaardigd werden in het buitenland. Dit vormt volgens UPTR een 

probleem met de Belgische wetgeving die het werkgevers onmogelijk maakt om de vaccinatiestatus 

van hun personeel te controleren. 

UPTR verwacht dat een stijgend aantal vervoersondernemingen in de komende dagen oog in oog zal 

komen te staan met een onhoudbare situatie wegens de quarantaine (van 7 dagen na een hoog-

risicocontact) van niet-zieke werknemers. 

Verstoringen in de belevering van de industrie en winkels lijken dan ook onvermijdelijk en zullen 

uiteindelijk ook de gewone burger treffen. 

Om te voorkomen dat de bevolking te maken krijgt met tekorten, heeft UPTR op donderdag 20 januari 

aan de sociale partners van het Paritair Comité 140.03 (PC voor de arbeiders actief in het wegvervoer 

en de logistiek voor rekening van derden) gevraagd om zich unaniem tot de Overheid te richten met de 

eis om soepelere quarantaineregels te hanteren voor het essentieel personeel, zoals chauffeurs. 

UPTR roept ook de intersectorale sociale partners van de Nationale Arbeidsraad op om eenzelfde 

standpunt in te nemen. 

Door middel van strikte naleving van ‘social distancing’ en door het gebruik van regelmatige zelftesten, 

moet het volgens UPTR mogelijk zijn om chauffeurs vrij te stellen van de verplichte quarantaine van 7 

dagen. 

De aard van het beroep van wegchauffeur en de naleving van de regels inzake ‘social distancing’ 

hebben tot gevolg dat de betrokken chauffeurs voor het overgrote deel van de tijd al in quarantaine 

zitten in de cabine van hun vrachtwagen. 

Wat UPTR dringend van de Federale Overheid vraagt, is samen te vatten in twee punten: 

1° Geef de werkgevers van transport- en logistieke bedrijven het recht om het vaccinatiestatuut van hun 

internationale wegchauffeurs te kennen, in het licht van de 3G-regels die in de buurlanden gelden. 

2° Stel de chauffeurs vrij van de quarantaineregels na een risicocontact, gezien de chauffeur 

grotendeels de quarantaine kan doorbrengen in zijn cabine. 

Dit is essentieel voor de bevoorrading van de vele Belgische, en buitenlandse, logistieke depots, 

industrieën, KMO’s, winkels en supermarkten in de komende weken en maanden. 

https://uptr.be/wp-content/uploads/2022/01/03_Coronavirus_SvZ_17_januari_Overzicht_voornaamste_landen.pdf

