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Op 30 oktober 2020, heeft de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO een adviesvraag 

ontvangen van de Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, dhr.  David 

Clarinval over een uitstel van de periode van de wintersolden 2021. 

 

Na raadpleging van de commissie Marktpraktijken en de sectorcommissie nr. 2 - Textiel en 

leder, heeft het bureau van de Hoge Raad op 10 november 2020 bij hoogdringendheid in volle 

Covid-19-crisis onderstaand advies uitgebracht, dat werd bekrachtigd door de algemene 

vergadering van de Hoge Raad op 9 december 2020.  

 

 

CONTEXT 
 

In het licht van de bijzondere omstandigheden die wij momenteel doormaken, werd de vraag 

gesteld over een eventueel uitstel van de periode van de wintersolden 2021.  

 

Ter herinnering, deze vraag werd eveneens gesteld met betrekking tot de zomersolden 

waarvoor het bureau op 8 april 2020 een advies heeft uitgebracht over het uitstellen van de 

solden, dat op 29 juni 2020 werd bekrachtigd door de algemene vergadering. De zomersolden 

werden uiteindelijk met één maand uitgesteld en vonden plaats in de maand augustus in de 

plaats van in de maand juli. 

 

Aangezien de wettelijk voorziene sperperiode in de sector van de kleding, de lederwaren en de 

schoenen in principe begint op 1 december, wordt ons een korte termijn toegekend om ons 

standpunt kenbaar te maken, zodat men op het gepaste ogenblik de nodige maatregelen kan 

nemen.  

 

Artikel VI.25, § 2 WER voorziet de mogelijkheid om via koninklijk besluit de timing van de 

soldenperiode te wijzigen. Om de periode die voorzien is voor de solden te kunnen wijzigen, 

dient volgens artikel VI.30 WER de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO te worden 

geraadpleegd.   

 

 

STANDPUNTEN 
 

Zoals vermeld in de adviesaanvraag van de Minister van Middenstand, blijken de standpunten 

voor een uitstel van de periode van de wintersolden 2021 uiteen te lopen. 

 

Zo zijn, met uitzondering van de beroepsorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de 

sectorcommissie nr. 2 - Textiel en leder, het merendeel van de organisaties die 

vertegenwoordigd zijn bij de Hoge Raad van mening dat zij geen standpunt over de materie 

kunnen innemen of geen voorstander zijn om de periode van de wintersolden uit te stellen van 

2 januari naar 1 februari 2021. 

 

De verschillende elementen die hiervoor in aanmerking komen zijn:  

 

- Het resultaat van de soldenverschuiving naar augustus had voor een deel van de modesector 

het gewenste resultaat, voor andere sectoren voldeed de verschuiving niet aan de 

verwachtingen. Het matig resultaat is te wijten aan de aangescherpte 

gezondheidsmaatregelen in combinatie met een hittegolf gedurende deze periode. 
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- In het kader van de huidige coronapandemie (COVID-19, is het absoluut onmogelijk om 

de situatie te voorzien waarin het land zich zal vinden en bijgevolg welke maatregelen van 

toepassing zullen zijn op de middellange en lange termijn : datum van heropening van de 

winkels, modaliteiten van shopping enz. Deze aspecten zullen een impact hebben op het 

verloop van de solden.  

- De bevragingen gevoerd door de interprofessionele organisaties tonen aan dat de meningen 

van de leden verdeeld zijn. Daardoor  willen of kunnen (te veel onbekende feiten) zij zich 

niet uitspreken over een uitstel van de periode van de wintersolden. 

 

Daarentegen pleiten de beroepsorganisaties van de sector Textiel en leder duidelijk voor een 

uitstel van de wintersolden naar 1 februari 2021. De situatie wordt voor de sector bijzonder 

moeilijk door de tweede verplichte sluiting. De modesector wordt geconfronteerd met een groot 

probleem omwille van de enorme stockvoorraad. De wintercollectie werd besteld in februari 

2020, toen er nog geen sprake was van de gezondheidscrisis en men plannen maakte voor een 

normaal seizoen. 

 

Door het uitstellen van de zomersolden tot augustus werd het winterseizoen aanzienlijk 

ingekort: de verkoop start normaal midden augustus, nu was dit pas begin september. Door de 

zes weken verplichte sluiting die hier bovenop komen, blijven er twee maanden over om de 

hele winterstock te verkopen in plaats van vier en een halve maand in normale omstandigheden. 

Indien men op 13 december opnieuw de deuren mag openen, blijven er slechts twee weken 

over om de goederen zonder korting te verkopen. Door de solden uit te stellen tot 1 februari 

zou men een maand langer aan een normale marge kunnen verkopen, wat broodnodig is voor 

de sector. 

 

Deze maatregel laat ook toe om een stormloop op de winkels en bijgevolg een grote 

mensenmassa te vermijden, zoals we in enkele grootsteden zagen in navolging van de 

mededeling van de maatregelen om de winkels te sluiten. 

 

 

CONCLUSIE 

De Hoge Raad kan niet anders dan vaststellen dat het op dit ogenblik moeilijk is om zich uit te 

spreken over een uitstel van de periode van de wintersolden 2021 en dat, zoals aangehaald in 

het advies, de standpunten over deze materie uiteenlopen. 
 
 

__________ 
 


