Aan de Eerste Minister
Aan de Vice-Eerste ministers
en alle ministers van de federale regering
Brussel, 1 april 2020
Mevrouw de Eerste Minister,
Mijne Heren Vice-Eerste Ministers,
Mevrouw de Minister, Mijnheer de Minister,
Betreft: COVID-19 maatregelen: (Gedeeltelijke) heropening van meubel- en interieurhandels of
tuin(meubel)centra
Voor fabrikanten en leveranciers van (tuin)meubilair zijn de komende lentemaanden cruciaal om hun
jaaromzet en -verkoop te realiseren en hun verdere toekomst te garanderen.
Door de maatregelen tegen de uitbraak van COVID-19 zijn de afzetmogelijkheden, grotendeels via de
meubel- en interieurhandel of tuin(meubel)centra, weggevallen. De enkele handelaars die beschikken
over een uitgebouwd e-commercekanaal, en dus online kunnen leveren, kunnen blijven verder
werken, maar doen dit grotendeels met producten van buitenlandse producenten. Slechts weinige
bedrijven uit de meubeldistributie hebben een webshop, waardoor iedereen inkomsten mist: de
retailer, de fabrikant maar ook de Belgische staat.
In voedingszaken zijn maatregelen getroffen om voldoende afstand tussen bezoekers te garanderen,
en is het aantal bezoekers per m² beperkt. Deze maatregelen werken in de praktijk. De meubelretail is
geen ‘high traffic’ retail. In aantal klanten per m² is dat op weekdagen gemiddeld eerder 1 per 150 m2
wat in de huidige omstandigheden zeer ‘low risk’ is. Waarom dan niet de mogelijkheid bieden aan
meubel- en interieurhandels of tuin(meubel)centra om, eventueel op afspraak, klanten te ontvangen
mits het garanderen van een veilige afstand en/of enkel bezoekers uit eenzelfde familie die leven
onder hetzelfde dak op hetzelfde moment toe te laten? De oppervlakte van deze handelszaken laat dit
alvast toe.
Een dergelijke mogelijkheid, met de garantie dat de nodige veiligheidsmaatregelen - social distancing,
hygiëne en duidelijke afspraken met de klant - worden genomen om een verdere verspreiding van het
virus tegen te gaan, zou alvast onze sectoren helpen om deze crisisperiode te overleven.
Dank bij voorbaat om deze suggestie te willen onderzoeken en ons te informeren.
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