
  

 

 
 

“Een vernieuwd interieur draagt bij tot een positief gemoed en zorgt voor ons psychologisch 

welzijn” 

 

Brussel, 22 april 2020 

Geachte heer, geachte mevrouw, 

De beslissingen die jullie nemen zijn moedig en niet gemakkelijk. Ze worden na rijp overleg genomen, 

in eer en geweten. Dat begrijpen we maar al te goed en daar hebben we het grootste respect voor 

tijdens deze Coronacrisis. 

Heel veel mensen moeten op dit moment van thuis uit werken en spenderen zeer veel tijd in huis. 

Waarschijnlijk zullen we deze zomer ook niet op vakantie kunnen gaan naar het buitenland en zelfs 

beperkt in het binnenland. 

Een opgefrist, vernieuwd of nieuw interieur kan dan zonder meer bijdragen tot een veel aangenamere 

woon- en tuinomgeving en helpen om deze moeilijke periode door te komen. Mensen willen het thuis 

duidelijk gezellig maken. Ze klussen erop los, verfraaien de tuin en zoeken naar meubilair. Dat kan 

zeker bijdragen tot een positievere gemoedstoestand en beter en gezonder psychologisch welzijn. In 

deze Coronatijden is het verfraaien van het interieur een welgekomen extra bezigheid en tijdverdrijf 

voor velen. 

Meubel-, interieur-, slaapcomfort- en keukenwinkels krijgen steeds vaker mails, telefoons en 

aanvragen van klanten via social media. Vragen voor aankopen, of ze open zijn en of een bepaald 

product beschikbaar is. Door de aard van het product willen de mensen dat logischerwijze eerst even 

gezien en gevoeld hebben.  

Veel winkelpersoneel staat bovendien ook te springen om terug aan het werk te kunnen en belt de 

werkgever vaak op met de vraag om terug te aan de slag te kunnen gaan. Een groot deel van de omzet 

van de woonwinkels wordt ook geproduceerd in België. Die productiebedrijven liggen nu vaak stil bij 

gebrek aan orders. 

Verkooppunten en toonzalen zijn vaak ‘low traffic’ en kunnen perfect op afspraak werken mits 

inachtneming van de social distancing-regels. Met grote oppervlaktes behoren deze zaken tot de 

veiligste shoppingplaatsen. De wandelgangen in de woonwinkels zijn doorgaans ook veel breder dan 

in supermarkten of andere winkels. Met de nodige beperkingen kunnen winkels zeer zeker opengaan.  

De stationaire meubel-, interieur-, slaapcomfort- en keukensector ondervindt meer en meer 
problemen door de Corona-maatregelen. De liquiditeitspositie komt steeds meer onder druk te staan 
en deze zal met het verstrijken van de tijd zeker niet verbeteren, wel integendeel. De goederenstroom 
is bij de meeste actoren tot bijna een complete stilstand gekomen, waardoor de economische 
toekomst van steeds meer winkels en producenten zeer onzeker geworden of aan het worden is. 
 

https://navem.be/


   
 
Daarnaast hebben de huidige maatregelen ook gezorgd voor enorme scheeftrekkingen in het 
concurrentieveld: sommige actoren zoals de handel in levensmiddelen, de bouwcentra en de 
tuincentra zijn open, vaak in rechtstreekse concurrentie met de meubel-, interieur- en keukenhandel. 
De verliezen zijn zwaar en op deze manier op termijn onhoudbaar. 
 
Vanuit de sector zijn we overtuigd dat we met de nodige beperkingen kunnen opengaan. We zijn dan 
ook zeer verwonderd dat de voorkeur gegeven wordt aan sectoren die traditioneel een veel hogere en 
moeilijker te kanaliseren traffic genereren, zoals DIY en tuincentra.  Bij deze laatste worden intussen 
ook accessoires, kleinmeubelen en tuinmeubelen verkocht. "Doe-het-zelf" is bovendien 
concurrentievervalsing t.o.v. de meubelsector. 
 
In o.a. Nederland en Duitsland worden de winkels wel opengehouden, al of niet op afspraak. We 
vernemen dat in Nederland de omzet met 50% teruggevallen is, wat toch een groot verschil is met de 
bijna 100% die ons treft. 
 
Daartoe stellen we vanuit de meubelhandel volgende COVID-19 social distancing- en 
gezondheidsmaatregelen voor:  
 
- Voorzien antivirale spray in winkels 
- Beperking van de klantenstroom tot maximaal 1 persoon per 25m² 
- Controle op aantal personen in de winkel 
- Inperking van het aantal beschikbare parkeerplaatsen 
- Sluiting van de restaurants en de binnenspeeltuinen tot nader order 
- Alcoholgel aanbieden 
- Mondmaskers bij alle gesprekken met verkopers 
- Gebruik van plexischermen 
- Afstandsaanduidingen bij alle infobalies en kassa’s 
- Winkelkarren ontsmetten voor en na gebruik 
- Testkussen bij de bedden op de slaapcomfort afdeling 
- Betalingen met kaart en zoveel mogelijk per overschrijving 

 
Meubel-, interieur-, slaapcomfort- en keukenwinkels willen dan ook graag open vanaf volgende 

week. Een vernieuwd interieur draagt bij tot een positief gemoed en zorgt voor ons psychologisch 

welzijn. Nu en in de komende maanden.  

We vragen om systematisch en sector per sector te openen. Stap per stap, via een gefaseerde aanpak. 

Na de tuincentra en DIY is onze sector logischerwijze dan aan beurt van uit concurrentieel, economisch 

en psychologisch standpunt. 

De mensen vragen ernaar en de winkels zijn vragende partij. Ondernemers zijn helemaal klaar met de 

nodige veiligheidsmaatregelen om te mogen openen en we rekenen op een gunstige beslissing door 

de Veiligheidsraad van nu vrijdag. 

Met de meeste hoogachting, 

  
Filip De Jaeger Tom Steenhoudt 
Adjunct-Directeur-Generaal Fedustria Verenigingsmanager Navem 
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Navem, Tom Steenhoudt, tel. 02 478 48 57, gsm 0474 459 853 , tom@navem.be 

Fedustria, Filip De Jaeger, tel. 02 528 58 61, gsm 0486 898 184, filip.dejaeger@fedustria.be 

Navem, de Nationale Vereniging van Meubelhandelaars, telt 110 leden die 350 winkels bezitten en 

4.000 personen tewerkstellen. De belangrijkste pijlers zijn advies, bescherming, informatie, inspiratie 

en netwerking. 

Fedustria is de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie. Deze vertegenwoordigt 

in België zo’n 1.800 ondernemingen (waarvan meer dan 90 % kmo’s zijn), die samen meer dan 38.000 

directe jobs creëren en een omzet halen van 9,6 miljard euro, waarvan ca. 70 % uit export. De 

meubelbedrijven halen een omzet van 2,1 miljard euro en stellen 10.200 werknemers tewerk in 760 

bedrijven.  
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