Bijlage bij de arbeidsovereenkomst betreffende tijdelijke functiewijziging in het kader van
maatregelen Coronavirus (Covid19)

Tussen :

[naam]
[adres]

vertegenwoordigd door [naam]
in de hoedanigheid van [functie]
Hierna genoemd “de werkgever”
En :

[naam]
[adres]

Hierna genoemd “de werknemer”
Wordt voorafgaand uiteengezet wat volgt
De werknemer is als bediende in dienst van de werkgever in de functie van [FUNCTIE].
Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden van de Corona (COVID 19) pandemie, de
maatschappelijke en economische gevolgen hiervan en de opgelegde veiligheidsvoorschriften, is de
werkgever verplicht om het werk tijdelijk anders te organiseren. De werkgever tracht deze wijzigingen
zo beperkt en tijdelijk als mogelijk te houden.
Bijgevolg zal de werknemer zijn functie – tijdelijk en voor zover als noodzakelijk – op een andere wijze
moeten uitoefenen en/of een andere functie of andere taken op zich moeten nemen.
De werknemer beseft dat dit nodig is voor het economisch voortbestaan van de onderneming van de
werkgever en voor de algemene veiligheid. De werknemer stemt bijgevolg uitdrukkelijk in met deze
tijdelijke functiewijziging.
Partijen wensen hierover afspraken te maken onder de vorm van een tijdelijke wijziging van de
functie van de werknemer.
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Wordt overeengekomen wat volgt:
Artikel 1
Partijen komen overeen dat de functie en/of het takenpakket van de werknemer vanaf [datum] als
volgt gewijzigd wordt:
[Omschrijving van gewijzigde functie / taken - zo concreet mogelijk]
Artikel 2
Deze wijziging van functie en/of het takenpakket zoals uiteengezet in artikel 1 heeft uitwerking:
voor een bepaalde duur tot en met [datum].
voor een bepaalde duur van [XX weken/maanden]. Na het verstrijken van deze periode wordt deze
bijlage stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, behoudens indien partijen afwijkende afspraken
maken.
voor onbepaalde duur. De overeenkomst wordt beëindigd wanneer de gevolgen van het
Coronavirus Covid-19 getemperd zijn en de onderneming terug op een normale wijze kan
functioneren. Op dat moment licht de werkgever de werknemer er schriftelijk over in dat hij/zij wordt
verwacht zijn normale functie en taken terug op te nemen en preciseert hij vanaf wanneer dit het
geval is.
Artikel 3
Tijdens de periode dat de werknemer de gewijzigde functie en/of taken opneemt, zal de werknemer
zijn huidige loon en voordelen blijven ontvangen, [behoudens XXX].
Artikel 4
De werknemer gaat er expliciet mee akkoord dat de tijdelijke functiewijziging geen eenzijdige wijziging
uitmaakt van een essentieel element van de arbeidsovereenkomst.
Artikel 5
Wanneer de uitzonderlijke omstandigheden met betrekking tot de Corona (COVID 19) pandemie zich
zodanig wijzigen dat er nieuwe of strengere veiligheidsvoorschriften moeten in acht genomen worden,
kunnen elementen van deze gewijzigde functie weer verder aangepast worden, voor zover deze
redelijk zijn en in verhouding staan tot het algemeen belang van de volksgezondheid en de
aangepaste economische noodwendigheden van de onderneming ten gevolge van de Corona
(COVID 19) pandemie.
De werkgever heeft ook het recht om de werknemer terug volledig in zijn oorspronkelijke functie te
plaatsen wanneer de omstandigheden dat opnieuw toelaten.
Dergelijke wijzigingen zullen desgevallend geconcretiseerd worden in een nieuwe bijlage aan de
arbeidsovereenkomst.
Artikel 6
Geen enkele andere bepaling van de tussen de partijen reeds bestaande arbeidsovereenkomst wordt
veranderd.
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Bv. afschaffing onkostenvergoedingen die niet
meer relevant zijn (baanvergoeding voor
handelsvertegenwoordigers die niet meer op de
baan zijn, enz.).
Of bijkomende voordelen toevoegen (bv.
onkostenvergoeding gelinkt aan nieuwe functie)

De bepalingen van deze bijlage maken integraal deel uit van de tussen partijen bestaande
arbeidsovereenkomst.
Artikel 7
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

Opgemaakt in 2 exemplaren te __________________ op ___________________________ 2020
waarvan elke partij erkent één exemplaar ontvangen te hebben.

Voor akkoord

Voor akkoord

Handtekening

Handtekening

De werknemer

De werkgever
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