
 
Stand van zaken Task Force Business Continuity – 21 april 2020 
 

1. End-to-end doorlichting van de Business Continuity van de Belgische voedingsketen 
 
De Task Force Business Continuity Planning (BCP), onder leiding van Piet Vanthemsche, 
heeft recent een end-to-end doorlichting uitgevoerd van de Business Continuity van de 
volledige Belgische voedingsketen. Er werd daarbij gefocust op huidige en potentiële 
operationele problemen. In het algemeen kan worden geconcludeerd dat er momenteel 
geen blokkerende issues zijn. De grootste zorg is het personeel, met de lagere bezetting, 
de persoonlijke beschermingsmiddelen, de problematiek van seizoensarbeid en 
buitenlandse werknemers als voornaamste aandachtspunten. Belangrijk daarbij is dat de 
maatregelen met betrekking tot de Covid-19-pandemie op dezelfde manier worden 
geïnterpreteerd door werknemers, werkgevers en ordediensten. 
Verder is er veel vrees voor de toekomst. De grote afhankelijkheid van buitenlandse 
spelers, zowel binnen als buiten de EU, maakt het allemaal nog moeilijker te voorspellen.  
Tot slot wordt gewaarschuwd voor problemen die kunnen opduiken als een speler binnen 
de voedingsketen bepaalde economische beslissingen zou nemen die een impact 
genereren op andere spelers van de keten. Dit kan een ongewenst sneeuwbaleffect 
creëren. 
 

Binnen de ERMG werd onder leiding van Piet Vanthemsche de Task Force Business 
Continuity Planning (BCP) opgericht. Die bestaat uit Jean-Marie Dochy en Bert Matthijs, 
allebei directeur-generaal bij het Voedselagentschap FAVV. Zij werden beiden gevraagd 
omdat ze een uitgebreid ervaring met crisismanagement hebben opgedaan tijdens 
verschillende crisissen binnen de landbouw- en voedingssector. De TF BCP probeert waar 
mogelijk en in overleg met de sector pistes van oplossingen voor te stellen die vervolgens 
aan het gepaste bevoegde niveau worden voorgelegd. De TF werkt daarvoor samen met het 
crisiscentrum van de regering, maar ook met de betrokken federaleoverheidsdiensten. 
Verder is er regelmatig overleg met de Task Force van minister De Backer en worden waar 
nodig contacten gelegd met andere organen die betrokken zijn bij de Covid-19-crisis, zoals 
de mededingingsautoriteit. 

De Task Force Business Continuity heeft zich in eerste instantie gefocust op de vitale Belgische 
agrovoedingssector. Tussen 25 maart en 1 april 2020 heeft de TF BCP een end-to-end 
doorlichting uitgevoerd van de Business Continuity van de volledige Belgische voedingsketen. 
Er werd daarbij gefocust op huidige en potentiële operationele problemen.  

De Belgische voedingsketen werd opgedeeld in 8 subsectoren, gaande van de toelevering over 
de landbouw en de verwerking tot de grootdistributie en de detailhandel. De TF heeft een 
reflectiedocument opgemaakt met een aantal aandachtspunten over BCP. Voor elke 
subsector werd door de betrokken sectororganisaties een Single Point of Contact (SPOC) 
aangesteld. Deze SPOC was het eerste aanspreekpunt voor de TF BCP en coördineerde op 
basis van het reflectiedocument de doorlichting binnen de betreffende subsector.  



 

 21 april 2020 Pagina 2 

Aan de hand van one-on-one interviews met de SPOC’s verzamelde, besprak en consolideerde 
de TC BCP alle reacties. Met bepaalde sectoren, zoals de transportsector, werden er bilaterale 
contacten gelegd. 

De problematiek van het personeel is het eerste element dat bij de doorlichting werd 
onderzocht. Ook al is er begrijpelijk veel vrees voor de toekomst en is er veel onzekerheid 
over wat er wel en niet kan, zijn er momenteel geen blokkerende issues vastgesteld. Heel 
wat bedrijven draaien weliswaar met een lagere bezetting, onder andere door ziekte of 
tijdelijke werkloosheid, die vergelijkbaar is met de bezetting tijdens de vakantiemaanden.  
Verder zijn er een aantal issues die naar de toekomst toe aandacht verdienen, zoals het 
gevoel van onveiligheid op het werk, het feit dat werken voldoende attractief moet blijven, 
de moeilijke bereikbaarheid van de werkplek door de beperking van het openbaar vervoer 
en de problematieken van grensarbeiders, seizoensarbeiders en gezamenlijk vervoer.  
 
Ook op het gebied van infrastructuur en uitrusting binnen de bedrijven werden momenteel 
geen blokkerende problemen vastgesteld en is er vooral veel angst voor wat de toekomst zal 
brengen. Er wordt vooral impact verwacht indien de buitenlandse leveranciers zich in een 
sterk getroffen regio (Italië, Spanje, …) bevinden, zowel op het gebied van materiaal,  
wisselstukken als van buitenlands onderhoudspersoneel. 
 
Op het gebied van verbruiksgoederen zijn er dan weer zorgen over de voldoende 
beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals handgels, 
beschermingsmaskers en wegwerpschorten) en van ontsmettingsmiddelen en biociden die 
zijn toegelaten voor gebruik in de voedingsnijverheid.  
 
Inzake beschikbaarheid van ICT en data zijn er momenteel geen problemen vastgesteld. Hier 
is het natuurlijk zo dat eventuele softwareproblemen vaak op een afstand kunnen worden 
opgelost. Er wordt wel op gewezen dat eventueleproblemen meestal onmiddellijk een zeer 
grote impact met zich meebrengen. 
 
Voor de domeinen transport en logistiek werd gewezen op de potentiële tekorten op korte 
termijn aan stockage voor diepvriesproducten en aan transportgereedschap zoals paletten, 
kratten, kisten, big bags, bidons en dergelijke. Ook is het duidelijk dat er afspraken nodig zijn 
met de (soms buitenlandse) transporteurs over hygiëne, social distancing en het gebruik van 
sanitaire installaties.  
Inzake transportcapaciteit kwam er een op het eerste gezicht tegenstrijdige boodschap naar 
boven: enerzijds werd vanuit de transportsector melding gemaakt van overcapaciteit, 
anderzijds zou het transport binnen bepaalde specifieke sectoren, zoals de diepvriessector, 
moeilijk liggen. Deze tegenstrijdigheid wordt momenteel uitgeklaard. 
 
De kritische diensten, leveranciers en subcontractors, de zogenaamde aankoopzijde, zijn een 
zeer belangrijk element binnen business continuity planning.  
Aangezien de Belgische agrovoedingsindustrie redelijk veel gebruikmaakt van grondstoffen 
die worden aangevoerd uit andere Europese landen of uit derde landen, dreigt er een 
potentieel aanvoerprobleem bij verstoring van de logistieke keten in de betrokken landen. 
Zeker wanneer producten afkomstig zijn uit specifieke gebieden, wat bijvoorbeeld geldt voor 
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cacao, kan de impact zeer groot zijn wanneer de betreffende gebieden zwaar getroffen 
worden door de Covid-19-pandemie.  
In de Belgische voedingsindustrie spelen nevenstromen een grote rol, vooral in de sector van 
de dierenvoeders en meststoffen. Daardoor zijn deze spelers in de voedingsketen voor hun 
activiteiten sterk afhankelijk van de activiteiten van andere voedselproducenten. In een 
aantal gevallen zijn ze ook afhankelijk van activiteiten van spelers buiten de voedingsketen, 
aangezien deze ook waardevolle nevenstromen genereren, zoals bijvoorbeeld de kalkmijnen 
of de biodiesel. 
Het wegvallen of uitstellen van attesteringen, keuringen, audits, certificatie kan ook voor 
problemen zorgen, bijvoorbeeld de keuringen die nodig zijn voor het machinepark. Er zal in 
elk geval nadien een serieuze inhaalbeweging moeten gebeuren. Een aantal verplichte 
activiteiten moeten alleszins absoluut kunnen blijven doorgaan, zoals de certificatie van 
export. 
Tot slot werd nog gewezen op een aantal kleinere problemen, zoals de beschikbaarheid van 
security van bedrijven en grootwarenhuizen, van poetspersoneel en van labo-analyses. 
 
Wat betreft de afnemers van producten en diensten, de verkoopzijde, is het duidelijk dat een 
aantal specifieke markten volledig zijn weggevallen. Het gaat dan in de eerste plaats om de 
horeca en een aantal collectiviteiten zoals schoolrestaurants, maar evengoed om 
bijvoorbeeld de verkoop van dierenhuiden aan buitenlandse afnemers. De economische 
impact hiervan reflecteert zich over de volledige keten.  
In sommige sectoren wordt een zeer sterke omzetdaling opgetekend, sommige sectoren 
liggen nagenoeg volledig stil (drankenhandel, chocolatiers, …). Dit heeft bijvoorbeeld als 
gevolg dat er uitstelgedrag vertoond wordt bij het betalen van facturen. Er is ook veel 
onzekerheid en er zijn heel wat vragen over de waarde van contracten en de Covid-19-crisis 
als reden van overmacht. Er wordt gewaarschuwd voor problemen die kunnen opduiken als 
een speler binnen de voedingsketen bepaalde economische beslissingen zou nemen die een 
impact genereren op andere spelers van de keten (bv. als een bepaald product niet meer 
wordt geproduceerd, kunnen de eraan verbonden nevenstromen ook stilvallen). Dit kan een 
ongewenst sneeuwbaleffect creëren. 
 
 
In het algemeen kan uit de end-to-end doorlichting van de Business Continuity van de 
volledige Belgische voedingsketen worden geconcludeerd dat er momenteel geen 
blokkerende issues zijn. De grootste zorg is het personeel, met de lagere bezetting, de 
persoonlijke beschermingsmiddelen, de problematiek van seizoensarbeid en buitenlandse 
werknemers als voornaamste aandachtspunten. Belangrijk daarbij is dat de maatregelen met 
betrekking tot de Covid-19-pandemie op dezelfde manier worden geïnterpreteerd door 
werknemers, werkgevers en ordediensten. 
Verder is er veel vrees voor de toekomst. Niemand weet hoe de pandemie zal evolueren. De 
grote afhankelijkheid van buitenlandse spelers, zowel binnen als buiten de EU, maakt het 
allemaal nog moeilijker te voorspellen. Het is daarom belangrijk dat dit alles goed wordt 
gemonitord. 
Tot slot wordt gewaarschuwd voor problemen die kunnen opduiken als een speler binnen de 
voedingsketen bepaalde economische beslissingen zou nemen die een impact genereren op 
andere spelers van de keten. Dit kan een ongewenst sneeuwbaleffect creëren. 
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2. Ad hoc realisaties 
 
 
Zoals hoger gesteld, neemt de TF BCP zélf geen maatregelen, maar doet het wel concrete 
voorstellen aan de gepaste bevoegdheidsniveaus, waarbij het soms als facilitator optreedt 
tussen de betrokken partijen. Er werden daardoor reeds een aantal problemen opgelost.  
 

2.1 Akkoord sociale partners gezamenlijk standpunt “social distancing” 
 

De TF BCP is faciliterend opgetreden om een akkoord te verkrijgen rond een 
gezamenlijk standpunt van de sociale partners. Nadien heeft de Task Force dit 
gezamenlijk standpunt voor advies voorgelegd aan de ERMG. Na bijkomend 
overleg werd zo een akkoord bereikttussen de sociale partners over een 
gezamenlijk standpunt inzake social distancing dat ook door de RMG werd 
gevalideerd. 

 
2.2 Accijnsvrije fabricage en handel van handgels en ontsmettingsmiddelen 
 

Gelet op de tekorten aan handgels en ontsmettingsmiddelen, heeft de TF BCP 
2 initiatieven genomen : 

• Er werd met FOD FIN – Douane en Accijnzen aan een oplossing gewerkt 
zodat de Belgische stokers en brouwers onder bepaalde voorwaarden 
accijnsvrij handgels en ontsmettingsmiddelen kunnen produceren of de 
grondstoffen daartoe leveren. 

• Er werd een aanpassing van het betreffende MB bekomen om ervoor te 
zorgen dat de handgels ook vrij aan particulieren kunnen worden verkocht. 

 
2.3 Inventaris stockagemogelijkheden diepgevroren producten 
 

Onder leiding van de TF BCP is er binnen de agrovoedingssector een netwerk voor 
informatie-uitwisseling opgezet.  Bedoeling van dit netwerk is om de beschikbare 
opslagcapaciteit van diepgevroren producten te identificeren en regelmatig op te 
volgen. Er wordt momenteel gewerkt aan een inventaris van de infrastructuur die 
momenteel buiten gebruik is maar waarvan verondersteld wordt dat ze snel 
heropgestart zou kunnen worden. 

  



 

 21 april 2020 Pagina 5 

2.4 Afspraken met het NCC over aansturing politie  
 

Er werden afspraken gemaakt met het Nationale Crisiscentrum (NCC) en met 
ECOSOC voor het kanaliseren van de problemen waarmee de sector 
geconfronteerd wordt in het kader van politiecontroles. Bedoeling van deze 
afspraken is te komen tot een eenduidige interpretatie van de wetgeving door de 
ordediensten.  
Dit heeft intussen geleid tot een beter begrip van het concept “essentiële sector” 
en tot een uitklaring van de transportmodaliteiten voor de grensarbeiders. 

 
2.5 Landing page voor de bedrijfswereld en afstemming van de verschillende FAQ’s 
 

De TF BCP heeft aan het NCC voorgesteld om op de coranawebsite een “landing 
page” te creëren voor de bedrijfswereld. Deze landing page is intussen 
gerealiseerd. De algemene coronawebsite bevat nu een tabblad waarop je per 
thema kan doorklikken naar de websites van de betreffende instanties. Er zijn o.a. 
hyperlinks naar de fiscale maatregelen, naar specifieke info voor bedrijven of 
zelfstandige ondernemingen, naar info over steunmaatregelen en dergelijke. 

 
2.6 Advies seizoenarbeiders 

 
De TF BCP heeft een eerste ontwerp van advies van de ERMG opgesteld om 
seizoensarbeiders uit het buitenland toe te laten. Momenteel wordt gewerkt aan 
een bijkomend advies met de noodzakelijke begeleidende maatregelen in dit 
verband. 

 
2.7 Maskers ter beschikking stellen van werknemers 
 

Het betreffende MB werd aangepast om ervoor te zorgen dat de bedrijfswereld 
gezichtsmaskers kan aankopen voor zijn werknemers in het kader van preventie 
en bescherming op het werk.  Bedrijven kunnen ook rechtstreeks worden 
bevoorraad door fabrikanten of groothandelaars indien zij deze persoonlijke 
beschermingsmiddelen nodig hebben voor andere wettelijke of reglementaire 
verplichtingen. 

 
2.8 Overzicht socio-economische maatregelen in de buurlanden 
 

Op initiatief van de TF BCP heeft ECOSOC een overzicht gemaakt van de lockdown-
maatregelen in de buurlanden. Wat is er verboden en wat is er nog toegelaten? 
Dit overzicht geeft een inventaris van alle economische (bv. sluiting 
kledingwinkels) en sociale maatregelen (bv. sluiting scholen) die genomen worden 
in onze buurlanden, evenals de looptijd ervan.  
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2.9 Input exit-strategie  

 
De TF BCP heeft een reflectienota opgesteld om een beredeneerde exitaanpak 
mogelijk te maken. Het belangrijkste doel van dit document is een aantal 
voorwaarden, sleutelementen en kernvragen in het kader van deze strategie te 
identificeren, om zo de economische activiteiten geleidelijk aan te hervatten, 
zonder weliswaar de volksgezondheid in gevaar te brengen. 

 
2.10 Corona-toolbox 

 
Met het oog op de heropstart van bedrijven, heeft de TF BCP een toolbox 
ontwikkeld om hen te helpen de nodige preventie- en beschermingsmaatregelen 
in te voeren om besmetting van hun personeel te voorkomen. Deze toolbox is een 
zeer praktisch instrument. Op basis van deze toolbox en van het document social 
distancing (zie hoger), heeft de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het 
Werk een generieke gids opgemaakt die momenteel wordt besproken door de 
sociale partners. 

 
 
 
 

3. Contactpersonen Task Force Business Continuity Planning 
 
Piet Vanthemsche 
Mail : piet.vanthemsche@lukoban.be 
 
Bert Matthijs 
Mail : bert.matthijs@lukoban.be  
 
Jean-Marie Dochy 
Mail : jean-marie.dochy@lukoban.be 
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