Merksem, 1/04/2020
Geachte,
Betreft : Covid-19 pandemie : impact op activiteiten bij Werminval vzw.
Op dinsdagavond 17 maart jl. nam de Federale Regering een aantal maatregelen tegen de
verspreiding van Covid-19.
O.a. zijn “bedrijven – ongeacht hun omvang – verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie
waar dit mogelijk is, zonder uitzondering. Voor diegene voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal
de “social distancing” strikt worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van
het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is
om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.”
Deze maatregelen werden vrijdag 27 maart jl. verlengd door de Federale Regering tot en met 19 april
as.
In het bijzonder de opgelegde regels aangaande “social distancing” maakten het ons onmogelijk om
onze werkzaamheden voort te zetten. Wij konden met andere woorden voor onze werknemers niet
garanderen dat de regels van “social distancing” werden gerespecteerd. Op basis van deze
vaststelling werd door de directie, in samenspraak met de Raad van Bestuur, beslist om onze
activiteiten stil te leggen vanaf 19 maart jl. tot en met 6 april as.
Inmiddels heeft de Federale Regering de maatregelen, die op vrijdag 17 maart jl. werden opgelegd,
verlengd tot en met 19 april as.
Wij zijn intussen gestart met een intern onderzoek naar de mogelijkheden om bepaalde
werkzaamheden terug op te starten. Hierbij zullen wij alleszins gefaseerd te werk moeten gaan
teneinde de opgelegde maatregelen te kunnen implementeren én strikt op te volgen. Desalniettemin
zal ook een groot deel van de activiteiten blijven stilliggen. Wij kunnen u, gelet op de uitzonderlijke
omstandigheden, helaas geen garanties bieden of en wanneer welke activiteiten mogelijk zijn.
Eén en ander heeft uiteraard ook haar invloed op de bestellingen die U bij ons geplaatst heeft en/of
wenst te plaatsen. Wij houden eraan U ervan te informeren dat wij, zodra de situatie ons dit toelaat,
in overleg met u de opstart en verwerking van de geplaatste bestelling zullen bespreken en de
verloren tijd zo goed als mogelijk zullen trachten in te halen.
Nieuwe bestellingen mag u steeds aan ons bezorgen. Naargelang de fase waarin Werminval zich
bevindt en dus onze mogelijkheden qua activiteiten op dat ogenblik, zullen wij u feedback bezorgen
over de verwerking van uw bestelling(en).
Aangezien de oorzaken van het stilleggen van onze activiteiten ons niet aanrekenbaar zijn,
formuleren wij wel uitdrukkelijk voorbehoud voor de invloed op de kostprijs en uitvoeringstermijnen
van de door U geplaatste bestellingen. Wij bevinden ons meer specifiek in een overmachtssituatie.
Als u bijkomende vragen/opmerkingen heeft, raden wij u vriendelijk aan om contact op te nemen
met de commerciële directeur, Caroline Vernieuwe via caroline@werminval.be.
Wij hopen te kunnen rekenen op Uw begrip in deze bijzondere omstandigheden en verblijven
inmiddels,
Met de meeste hoogachting,
Voor Werminval VZW,
Jonny Coulon – Algemeen Directeur.
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