ATTEST
Ik, ondergetekende: .............................................................................................................................
functie: .................................................................................................................................................
bedrijf: ..................................................................................................................................................
met maatschappelijke zetel te: ............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
verklaar dat het voor de hierna vernoemde werknemer noodzakelijk is om de volgende niet-uitstelbare
verplaatsing te maken in het kader van de uitvoering van activiteiten:



die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften
van de bevolking zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken:










de voedselketen en voedingsnijverheid voor menselijke en dierlijke consumptie (1)
land- en tuinbouw (1)
productie van meststoffen en visserij (1)
dringende pech- en herstellingsdiensten voor voertuigen en fietsen (1)
tankstations (1)
nationaal en internationaal transport alsook logistiek (1)
andere: ..................................................................................................................................

het werk niet in de vorm van telethuiswerk kan worden georganiseerd, zoals bepaald in artikel
2, 1ste paragraaf van het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 Ministerieel besluit houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Naam werknemer: ...............................................................................................................................
Voornaam werknemer: ........................................................................................................................
Geboortedatum : .................................................................................................................................
Adres : .................................................................................................................................................
Functie: ................................................................................................................................................
Datum .......................... 					

Handtekening

(1) Omcirkelen wat van toepassing is
DISCLAIMER
De redactie van de publicaties van TRAXIO vzw gebeurt steeds met de grootste zorg. Toch kan TRAXIO vzw niet aansprakelijk gesteld worden voor de actualiteit,
de juistheid, de volledigheid en de kwaliteit van de inhoud van haar publicaties.
Dit model is louter informatief en betreft op geen enkele manier de particuliere situatie van een natuurlijke of rechtspersoon en dient bijgevolg niet als de vervanging
van een professioneel advies. De gebruiker van onderhavig model doet uitdrukkelijk afstand van de mogelijkheid om TRAXIO vzw, haar uitgevers of de auteur van
de tekst, aansprakelijk te stellen voor de actualiteit, de juistheid, de volledigheid en de kwaliteit van de inhoud van dit model.
Conform de nationale en internationale bepalingen betreffende intellectuele eigendom is dit werk beschermd en mag het niet verspreid worden zonder schriftelijk
akkoord van TRAXIO vzw, haar uitgevers en de auteur van de tekst.
Elk gebruik met winstoogmerk is strikt verboden.

Info@traxio.be - 02/778 62 00 - www.traxio.be

