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Vraag tot versoepeling van de verplichting om alleen te gaan winkelen 

 

Mevrouw de Minister, 

Op 1 augustus zijn de zomersolden 2020 van start gegaan. Naast de reeds langer geldende 
veiligheids- en gezondheidsvoorschriften om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken, heeft de Nationale Veiligheidsraad op 27 juli 2020 beslist dat voortaan opnieuw individueel 
gewinkeld moet worden en gedurende een periode van maximum 30 minuten per winkel, behalve in 
geval van een afspraak. Enkel minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood 
heeft aan begeleiding, mogen een volwassene vergezellen.  

Uit een eerste analyse blijkt er tijdens de eerste soldendag 50 procent minder omzet te zijn geweest 
vergeleken met de eerste soldendag in de zomer van 2019. Het spreekt voor zich dat deze cijfers 
zorgwekkend zijn voor een sector die ten volle aan het herstellen is van de lockdown en waarvoor de 
soldenperiode een cruciale periode is voor de verkoop, des te meer nu ten gevolge van het slechte 
voorjaar nog zeer veel voorraad beschikbaar is.  

Volgens de bijzondere raadgevende commissie (brc) Verbruik, het centrale overlegorgaan inzake 
consumptie en bescherming van de consument waarin vertegenwoordigers van de 
consumentenorganisaties en professionele organisaties (productie, distributie, middenstand en 
landbouw) zetelen, kan de verplichting om alleen te shoppen als één van de belangrijkste verklaringen 
voor de teleurstellende cijfers worden aangewezen.  

De brc Verbruik is zich uiteraard erg bewust van de noodzaak om de heropflakkering van de epidemie 
zo snel mogelijk tegen te gaan. Niettemin vraagt de brc Verbruik om een versoepeling van de 
verplichting om alleen te gaan winkelen, in overweging te nemen, zodat bijvoorbeeld een volwassene 
met één persoon, maximum twee andere personen uit zijn of haar bubbel zou kunnen winkelen. Dit 
uiteraard onverminderd het blijvend respecteren van de geldende voorschriften om de veiligheid van 
de consumenten en het personeel en de afstand tussen verschillende bubbels in de winkel en, onder 
de verantwoordelijkheid van de lokale autoriteiten, in eventuele wachtrijen buiten de winkel te 
garanderen. Verder geldt dit ook onverminderd de mogelijkheid voor lokale autoriteiten om strengere 
maatregelen te handhaven, in functie van de evolutie van de lokale gezondheidssituatie en rekening 
houdend met alle elementen van de lokale winkelomgeving.  

Mevrouw Nathalie MUYLLE 
Minister van Werk, Economie en Consumenten, 
belast met Buitenlandse handel, 
Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen 
met een beperking 
Hertogstraat 61 
1000     BRUSSEL 
 
 

Aanspreekpunt: De heer Andy Assez, 02/233 88 42, andy.assez@ccecrb.fgov.be 
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De brc Verbruik is er immers van overtuigd dat een versoepeling van deze maatregel zowel de 
handelaars tegemoet zal komen als de consumenten, die aldus ten volle gebruik kunnen maken van 
de soldenperiode om aan voordelige prijzen te shoppen. Volgens de brc Verbruik dient tevens 
vermeden te worden dat consumenten een beroep doen op buitenlandse webshops of door de strenge 
maatregelen besluiten over de grens te gaan shoppen, hetgeen zowel uit economische als 
gezondheidsoverwegingen niet aangewezen is. De brc Verbruik wijst er bovendien op dat sinds de 
heropening van de winkels de handelaars reeds hebben bewezen dat zij de geldende veiligheids- en 
gezondheidsvoorschriften nauwgezet navolgen, en dat ook consumenten hebben aangetoond de 
nodige burgerzin en discipline aan de dag te kunnen leggen tijdens het shoppen.  

Wij danken u alvast op voorhand voor het gevolg dat u wenst te geven aan dit verzoek en zijn uiteraard 
steeds bereid tot verder overleg. 

 

Met de meeste hoogachting 

 

 

 

                                                                                                

 

 R. STEENNOT 
 Voorzitter de brc Verbruik 
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