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‘Mag je als EAT-professional actief blijven 
tijdens de lockdown? 

Stand van zaken op 4 november ‘20  
 

C o a c h e s  
 
Contact met de Corona infolijn 
 

- Voor degene die in dienstverband werken zijn er Ministeriële besluiten op basis van het 
Paritair Comité waartoe je behoort. Dit vind je normaal terug op je loonfiche of kan 
opgevraagd worden bij personeelsdienst of vakbond. Een overzicht van de paritaire 
comités (PC) vind je verderop terug. 
 

- Voor zelfstandigen (dus ook degene in bijberoep) werd aangeraden om contact op te 
nemen met UNIZO. 

 
Info terug gevonden op de nieuwsflash van UNIZO: ‘Mag je zaak actief blijven tijdens de 
lockdown’ 
 

- Diensten aan professionele klanten kunnen zoals voorheen doorgaan, uiteraard mits 
naleving van de geldende protocollen.  
 

- Diensten aan consumenten.  
Het ministerieel Besluit bevat een limitatieve lijst van ondernemingen die hun diensten 
nog fysiek aan de consument mogen leveren. 

 
In deze limitatieve lijst van ondernemingen die hun diensten nog fysiek aan de consument mogen 
leveren, staat het volgende vermeld: 

- De omgeving van kinderopvang en scholen, met het oog op het organiseren van opvang, 
internaten, opvangtehuizen en permanente zorginstellingen. 

- De medische zorginstellingen, met inbegrip van de diensten voor preventieve 
gezondheidszorg. 

- De diensten voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, 
voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers 
van intrafamiliaal en seksueel geweld. 

- De diensten van de medische hulpverlening en de dringende medische hulpverlening. 
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- De justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn: justitiehuizen, 
magistratuur en penitentiaire instellingen, jeugdinstellingen, elektronisch toezicht, 
gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, gerechtspersoneel, vertalers-tolken, 
advocaten, met uitzondering van psycho-medische-sociale centra voor het herstel van 
het recht tot sturen. 

 
De volgende Paritaire Comité’s worden nog vermeld. Een overzicht van welke mogelijks kunnen 
toepasbaar zijn voor het Centaur werkveld. 
 
PC 329 Socio-Culturele Sector. 
Beperkt tot de zorg-en welzijnsector die de dienstverlening mag blijven aanbieden. 
 
PC 330 voor gezondheidsinrichtingen en -diensten. 
 
PC 331 voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector. 
 
PC 332 voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector. 
 
PC 336 voor de vrije beroepen 
 
PC 337 Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector. 
Beperkt tot de dienstverlening voor zorg- en welzijnswerk aan de kwetsbare doelgroepen die mag 
blijven doorgaan. 
 
 Interpretatie:  
 
Dienstverlening door coaches aan zorginstellingen die terug te vinden zijn onder de hierboven 
vermelde limitatieve lijst kan behouden worden mits naleving van de geldende protocollen. 
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Informatie van Paardenpunt en Sport Vlaanderen. 

Outdoor privélessen aan maximaal 3 klanten tegelijk, gegeven door een privélesgever, waarbij het 
initiatief van de les bij de klant ligt en ongeacht de leeftijd van de klant. De geldende beperkingen 
voor samenscholingen en de social distancing maatregelen moeten gerespecteerd worden. 

Als je dit leest zou je als coach verder kunnen werken (enkel buiten). In coaching kan je de social 
distancing regels zeker respecteren en is het zeer eenvoudig om 1,5 m afstand te houden. Het is 
geen contactberoep. Het initiatief moet van de klant komen. 
 
 
Bijkomende tip: Neem contact op met je burgemeester.  
 

Let op: er kunnen per gemeente andere regels gelden, de burgemeester beslist en sommige 
gemeenten kunnen strenger optreden. Het is dus ook raadzaam om contact op te nemen met de 
burgemeester van de gemeente waar je werkt. 

 

 

 

 

 


