
 
 

 

 

 

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO 
North Gate II (4e verd.) - Koning Albert II-laan 16 - 1000 Brussel 

Tel.: 02 277 90 15 - cs.hr@economie.fgov.be - www.hrzkmo.fgov.be 
 

 

 

 

N Corona - modaliteiten winkels (bis) A2 Brussel, 20 oktober 2020 
MH/AS 
834-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADVIES 
 

betreffende 
 

DE COVID-19 MODALITEITEN VOOR HET WINKELBEZOEK (BIS) 
 

(goedgekeurd door het bureau op 5 augustus 2020, 
bekrachtigd door de algemene vergadering van de Hoge Raad op 20 oktober 2020) 

 
 

 
  



 

 

 

2 

 

 

Het bureau van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO heeft op 5 augustus 2020 bij 

hoogdringendheid onderstaand advies op eigen initiatief uitgebracht, dat werd bekrachtigd door 

de algemene vergadering van de Hoge Raad op 20 oktober 2020. 

 

 

CONTEXT 
 

Om een heropflakkering van de verspreiding van het Coronavirus Covid-19 te beperken, heeft de 

overheid een reeks maatregelen verstrengd om de veiligheid bij het winkelen te garanderen.  

 

Zo bepaalt artikel 6 van het ministerieel besluit van 28 juli 2020 houdende wijziging van het 

ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 

het coronavirus COVID-19 te beperken dat er individueel wordt gewinkeld en gedurende een 

periode van maximum 30 minuten, behalve in geval van een afspraak. Als uitzondering wordt 

toegelaten dat een volwassene de minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon 

die nood heeft aan begeleiding mag vergezellen.   

De aanvang van de soldenperiode op 1 augustus heeft aangetoond dat deze maatregel een zeer 

nefaste impact heeft op het consumentengedrag en de omzet van de winkels. 

Zoals in zijn eerder advies1 betreffende de Covid-19 modaliteiten voor het winkelbezoek vraagt 

de Hoge Raad deze maatregel zo snel mogelijk opnieuw te herzien. 

 

 

STANDPUNTEN 
 

Zonder afbreuk te willen doen aan de noodzaak van de nodige veiligheidsmaatregelen om de 

verspreiding van het Coronavirus Covid-19 te beperken, is de Hoge Raad van oordeel dat de 

beperkingen van het individueel winkelen en de maximale duurtijd van 30 minuten dringend 

kunnen en moeten teruggeschroefd worden.  

 

Deze maatregelen moesten te grote concentraties van personen in winkels en winkelstraten of 

commerciële centra bij het begin van de soldenperiode voorkomen. Een stormloop op winkels 

bleef echter uit. Integendeel, veel winkels en winkelcentra liggen er verlaten bij. De 

soldenperiode kende eerder een rampzalige start. Na de eerdere lockdown is de soldenperiode 

nochtans belangrijk om het reeds aanzienlijke omzetverlies van veel handelszaken enigszins te 

kunnen compenseren. De seizoensopruiming is ook noodzakelijk om de nodige liquiditeiten en 

plaats te creëren voor het winterseizoen. Tenslotte is de soldenperiode ook de enige periode 

waarbij met verlies mag verkocht worden.  

 

De argumenten in het geciteerde, vorig advies om de beperking inzake individueel winkelen en 

de duurtijd van 30 minuten op te heffen gelden onverkort. De Hoge Raad is van mening dat 

winkelen met personen zoals de partner, de kinderen of een goede vriend of vriendin die reeds 

tot de persoonlijke ‘bubbel’ behoren moeten toegelaten moeten. Alleszins met minstens één 

andere persoon uit zijn of haar bubbel. 

  

                                                 
1 Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, Advies nr. 828 van 29 juni 2020 betreffende de Covid-19 

modaliteiten voor het winkelbezoek 

https://4b1c95e7-9a71-480f-b6f8-81e662f857e8.filesusr.com/ugd/dbba60_e4ded837f874401aa82a27504dcfbb69.pdf
https://4b1c95e7-9a71-480f-b6f8-81e662f857e8.filesusr.com/ugd/dbba60_e4ded837f874401aa82a27504dcfbb69.pdf
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Kiezen, passen en overwegen gebeurt veelal in overleg met anderen. Dit is verschillend met 

bijvoorbeeld aankopen van voedingsproducten. Individueel shoppen verliest danig veel van zijn 

charmes waardoor dit momenteel niet meer of alleszins veel minder gebeurt. De bedoelde 

maatregelen betekenen een al te grote rem op het winkelen, bovenop het heersende 

onveiligheidsgevoel dat reeds bij veel consumenten prominent aanwezig is. Ook voor de horeca 

zijn deze maatregelen nefast. Soldenaankopen gaan immers veelal gepaard met een bezoek aan 

een horecazaak. 

 

Sinds de heropening van de winkels hebben zowel de handelaars als consumenten aangetoond 

dat veilig winkelen mogelijk is. Er werden geen noemenswaardige klachten genoteerd. Vermits 

handelzaken die de veiligheidsnormen nauwgezet toepassen niet als broeihaarden van 

besmettingen of hoog risicovol worden aangeduid, is deze versoepeling verantwoord. De andere 

veiligheidsmaatregelen worden trouwens niet in vraag gesteld. 

 

Om de resterende soldenperiode nog enigszins te kunnen redden is de gevraagde versoepeling 

daarom dringend. 

 

 

BESLUIT 
 

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO vraagt om de beperking van het individueel 

winkelen en de 30 minuten regel zo snel mogelijk op te heffen. 

 

 

 

__________ 


