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Geachte land- en tuinbouwer

Jaarlijks worden duizenden seizoenarbeiders in de Vlaams-Brabantse land- en tuinbouw

tewerkgesteld. Deze tewerkstelling concentreert zich vooral tijdens de aankomende fruitpluk.
De seizoenarbeiders zijn afkomstig uit diverse Europese landen die, op basis van de reisadviezen van
de FOD Buitenlandse Zaken, een uiteenlopende kleurencode - groen, oranje of rood - krijgen
toebedeeld. Een plotse en grootschalige instroom van buitenlandse seizoenarbeiders uit landen met
een oranje en rode reiscode verhoogt het risico op bijkomende besmettingshaarden van het
Coronavirus Covid 19 in onze provincie.

Het politiebesluit van gouverneur Lodewijk De Witte, genomen d.d. 31- juli 2O2O en met onmiddellijke
uitvoerbaarheid, vermeldt een aantal verplichtingen om eventuele gezondheidsrisico's, verbonden
aan de nakende seizoenarbeid, onder controle te houden.
Eén van die verplichtingen is het testen op het Coronavirus Covid 19 bij seizoenarbeiders afkomstig
uit landen of gedeelten van landen dat in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als oranje of
rode zone is aangeduid. Seizoenarbeiders mogen niet worden tewerkgesteld en dienen in
quarantaine te worden geplaatst in afwachting van de resultaten van de Covidtest.

U heeft als land- en tuinbouwer dus alle baat bij een efficiënte organisatie van de Covidtesten. Er is

bereidwilligheid vanuit verschillende hoeken om het testingproces vlot te laten verlopen, doch
hiervoor is het nodig dat er een accurate inventaris van de seizoenarbeid wordt gemaakt. Op basis
van deze inventaris wordt dan de noodzakelijke testcapaciteit berekend.

Wijverzoeken u daarom om bijgevoegd Excel-bestand in te vullen:
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Naam van uw bedrijf
Adres van uw bedrijf
Naam zaakvoerder of personeelsverantwoordelijke + Gsm-nummer
De arbeidsgeneeskundige dienst waarbij uw bedrijf is aangesloten

Hoeveel seizoenarbeiders verwacht u op uw bedrijf?
Uit welke landen en regio's komen deze seizoenarbeiders?

Wanneer komen deze seizoenarbeiders aan op uw bedrijf?

lndien er - gespreid over verschillende dagen
apart door te geven.

-

seizoenarbeiders toekomen op uw

bedrijl dient

u dit

Gelieve ons deze informatie onverwijld te bezorgen vóór vriidag 7 augustus 14.00u alsook aan uw
a rbeidsgeneeskundige dienst.

Voor verdere vragen staat het u vrij om contact te nemen met onze diensten op het nummer
62 67.

Met vriendel ijke groeten
u

Algem

illems

n

directeur

Dorpsplein 35

Waarnemend burgemeester

-

347O Kortenaken

-t

01 1 58 62

62 - f 01 1 5B 20 93 - www,kortenaken.be

01-1 58

