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DE OPENBARE MARKTEN

VEILIGHEID CONSUMENT – ONDERNEMER – PERSONEEL 

Addendum op: 
•	 AUTOCONTROLEGIDS	voor	detailhandel	in	Voedingswaren
•	 GENERIEKE	GIDS	om	verspreiding	van	COVID-19	op	het	werk	tegen	te	gaan

Als	voorbereiding	op:
•	 COVID-19	voor	de	vissector

Methode:	overleg	alle	betrokkenen:
•	 VISGRO	vzw:	Beroepsvereniging	van	Visgroothandelaren
•	 Belgische	Groepering	van	de	Visindustrie
•	 Federatie	van	Vishandelaars	(FVV)

Onze	Beroepsfederaties	bezetten	mandaten	in	de	volgende	instanties:
•	 Visserij	Verduurzaamt	(Dep.	Landbouw	en	Visserij,	ILVO,	Rederscentrale)	
•	 Technische	werkgroep	Visserij	(TWV)	van	de	Strategische	Adviesraad	Landbouw	en	Visserij	(SALV)	
•	 Hoge	Raad	voor	de	Zelfstandigen	en	de	KMO	(HRZKMO)
•	 Vlaams	centrum	voor	Agro-	en	Visserijmarketing	(VLAM)
•	 Paritair	comité	143	voor	de	zeevisserij	(PC143)

We	werken	nauw	samen	of	in	opdracht	van:
•	 UNIZO
•	 Economic	Risk	Management	Group	(ERMG)
•	 Federaal	Agentschap	voor	de	Voedselveiligheid	(FAVV)
•	 Syntra-West	–	opleidingsverstrekker

Inleiding:

We	stellen	vast	dat	bij	de	klanten	het	absolute	verlangen	heerst	om	niet	meer	in	de	rijen	aan	de	supermarkt	
te	moeten	staan,	maar	hun	boodschappen	in	openlucht	te	kunnen	doen.
 
Het	heropenen	van	de	markt	 betekent	eveneens	dat	er	 een	veel	 grotere	 spreiding	 zal	 zijn	 van	de	aan-
koopmogelijkheden	voor	verse	voeding,	waardoor	er	minder	mensen	verplicht	naar	één	punt	gekanaliseerd	
worden.	
Bijkomend	is	het	feit	dat	voor	zowel	de	landbouwers	als	de	vissers	de	prijzen	op	de	respectievelijke	veilingen	
weer	wat	zullen	stijgen	en	het	voor	hen	ook	weer	leefbaarder	wordt,	want	ondanks	de	uitzonderlijk	goedko-
pe	prijzen	op	de	veilingen	was	daar	in	de	supermarkten	weinig	van	te	merken	en	namen	sommige	retailers	
woekerwinsten	op	de	verse	producten.
Het	belang	van	een	vrije	markt	is	hierbij	meer	dan	duidelijk	bewezen	en	het	belang	van	de	openbare	markten	
des	te	meer.
Marktkramer	zijn	 is	een	van	de	alleroudste	beroepen,	door	de	maatregelen	van	de	 laatste	weken	zullen	
velen	van	ons	niet	meer	terugkeren,	laat	nu	a.u.b	degene	waar	ook	het	water	nog	niet	aan	de	lippen	maar	
toch	al	tot	aan	de	borst	staat	op	een	veilige	manier	hun	activiteiten	hervatten.

•	 In	tegenstelling	tot	alle	andere	handelszaken	vinden	openbare	markten	plaats	in	de	openlucht.

•	 Wetenschappers	komen	langzaam	meer	en	meer	tot	de	conclusie	dat	virusdeeltjes	als	een	aërosol	lange-
re	tijd	in	de	lucht	zweven	en	personen	kunnen	besmetten.	Ook	zijn	zelfs	de	modernste	ventilatiesystemen	
niet	aangepast	om	virussen	onschadelijk	te	maken,	ze	blijven	aldus	circuleren.

Buiten	is	er	veel	meer	plaats	dan	in	de	beperking	van	een	overdekte	supermarkt.	Je	kan	de	winkelwagens	
verder	uit	elkaar	zetten,	winkelrekken	niet.	Is	de	markt	vol,	kan	je	verhuizen	naar	een	tweede	plein	etc.

Op	markten	is	het	voor	de	klanten	niet	mogelijk	om	zomaar	producten	te	nemen,	erin	te	knijpen,	mogelijks	
te	besmetten	en	deze	terug	te	leggen,	iets	wat	in	veel	winkels	constant	gebeurt.	Een	en	ander	werd	pijnlijk	
duidelijk	door	de	post	van	Tom	Waes	eerder	deze	week.
Het	is	de	marktkramer	die	de	producten	overhandigt	op	instructie	van	de	klant.	Wanneer	de	marktkramer	
door	middel	van	het	dragen	van	mondmaskers,	handschoenen	of	het	ontsmetten	van	de	handen	de	hygië-
nemaatregelen	in	acht	neemt,	is	het	besmettingsgevaar	niet	anders	en	zelfs	kleiner	vergeleken	met	fysieke	
winkels.
 
Vele	marktkramers	worden	nu	geconfronteerd	met	een	verbod	op	hun	dienstverlening	terwijl	hun	concurren-
ten	kunnen	openblijven.	Ze	dreigen	deze	klanten	voorgoed	te	verliezen,	dit	wordt	versterkt	doordat	tevens	



groothandelaren	met	groothandelsprijzen	van	deur	tot	deur	pakketjes	bezorgen.
Ook	kunnen	de	marktkramers	die	essentiële	levensmiddelen	verkopen	hun	diensten	niet	meer	aanbieden	
terwijl	viswinkels,	slagers,	bakkers,	kaaswinkels	en	dergelijke	gewoon	open	blijven.	
Ook	bloemenkramen	worden	sinds	kort	geconfronteerd	met	de	concurrentie	van	supermarkten	die	bloemen	
verkopen	vanwege	het	beperkte	aanbod	en	moesten	daarbovenop	het	openen	van	tuincentra	en	bloemisten	
aanzien.	Dit	 leidt	 tot	enorme	verliezen	voor	de	sector,	de	inkomsten	zijn	tot	vrijwel	niets	gereduceerd	en	
hun	lange	sluiting	gecombineerd	met	de	opening	van	hun	concurrenten	heeft	een	enorm	klantenverlies	tot	
gevolg.	Kortom:	dit	is	een	ongelofelijke	vorm	van	oneerlijke	concurrentie.

De	sector	wil	deze	verliezen	opvangen	en	geleidelijk	hun	activiteiten	 terug	heropstarten,	steeds	met	de	
gezondheid	van	hun	klanten	en	medewerkers	als	primair	belang.	Alle	marktkramers	staan	open	voor	een	
constructieve	dialoog	met	de	autoriteiten	en	zijn	dan	ook	bereid	hun	schouders	onder	het	volgende	voorstel	
te	zetten.
 
De	steden	kunnen	alvast	een	bevraging	doen	welke	marktkramers	willen	en	kunnen	heropenen.	Ook	voor	
de	marktkramers	gaat	deze	crisis	gepaard	met	mogelijke	faillissementen,	zeker	wanneer	deze	situatie	blijft	
aanhouden.

Opmaken bedrijfsplan coronagids:
COVID-19 voor de vissector.

Gouden	tips
•	 Gegevens	bedrijf	en	directie
•	 Geef	aan	wie	de	verantwoordelijkheid	gaat	dragen
•	 Overleg	met	bedrijfsarts/Liantis	preventie	en	welzijn
•	 Algemene	richtlijnen	–	geef	wijzigingen	door
•	 Blijf	communiceren,	organiseer	overlegmomenten
•	 Samenstelling	startpakket	per	werknemer
•	 Beschrijving	werkorganisatie	(incl.	shifts,	glijdende	werktijden,	telewerk	etc)
•	 Circulatieplan	met	instructies	(incl.	eventuele	bedrijfscompartementering)
•	 Organisatie	binnen-	en	buitengaan
•	 Organisatie	pauzes	en	lunch
•	 Organisatie	reiniging	en	ontsmetting
•	 Vervoer	van	en	naar	het	werk
•	 Voorzieningen	voor	leveranciers	en	onderaannemers
•	 Voorzieningen	voor	werken	op	verplaatsing	
•	 Uitbating	openbare	markten	
•	 Hang	infopanelen	op
•	 Social	distancing	van	werknemers
•	 Reiniging	en	desinfectie	van	handen
•	 Dragen	van	beschikbare	beschermingsmiddelen	–	mondmaskers,	bril,	handschoenen

Geef algemene richtlijnen

Probeer steeds minimaal 1,5 m afstand te houden.

Ga niet tegelijk met meerdere personen door één deur of doorgang.
Voorzie op verschillende plaatsen ontsmettingsdoekjes.

Ontsmet de werkpost én handvaten van gemeenschappelijke werkmiddelen vóór elk gebruik.
Ontsmet klinken, handvaten en toetsen (van automaten, liften, lichtschakelaars etc) liefst vóór en na.

Hoest of nies in een papieren zakdoek of je elleboog en ontsmet je werkpost onmiddellijk hierna. 

Werp de zakdoek onmiddellijk na gebruik in de vuilbak.
Was je handen minstens 1x per uur met vloeibare zeep en ontsmet ze nadien met de ontsmettende 
handengel.

▪	 Specifiek	circulatieplan	met	instructies
▪	 Specieke	instructies	voor	reiniging	en	ontsmetting

Is iedereen gezond?

Vraag	alle	personeelsleden	elke	ochtend	opnieuw	of	iemand	in	het	gezin	last	heeft	van	corona-symptomen.	
Bij	twijfel,	laat	niet	beginnen	werken!



Hoe zien we het veilige verloop van een marktbezoek aan de vismarktkramen?

•	 Men	kan	een	voorgedrukt	tapijt	 laten	maken	die	op	de	markt	uitgerold	kan	worden	in	het	looppad.	De	
pijlen	geven	dan	de	flow	aan.	Krijt	of	ducttape	bieden	een	alternatief.

•	 Voor	de	etalage	worden	tafels	geplaatst.	Daarvoor	komt	een	matje	met	een	afbeelding	van	twee	voeten	
om	aan	te	geven	waar	de	klant	moet	staan.	Kaders	op	de	grond	en/of	paaltjes	met	touw	behoren	even-
eens	tot	de	mogelijkheden.		

•	 Nadar-hekkens	ter	beschikking	gesteld	door	de	stad.
	 De	klanten	kunnen	in	het	midden	in	twee	ingangen	binnen	laten	en	langs	de	zijkanten	weer	weggaan.	
Over	de	gehele	markt,	dient	geopteerd	te	worden	voor	eenrichtingsverkeer	om	contact	bij	het	dwarsen	te	
vermijden.

•	 	Enkele	banners	om	aan	de	nadar-hekkens	te	hangen	met	de	volgende	tekst:
	 -	 Kom	door	het	midden	naar	binnen.
	 -	 Neem	plaats	op	de	staptegels	en	doe	uw	bestelling.

•	 Alvorens	en	na	het	bedienen	van	het	Bancontact-apparaat,	gebruik	de	voorziene	handengel.

•	 Verlaat	het	kraam	langs	de	zijkanten.

•	 Een	verruiming	van	de	huidige	einduren	van	de	markt	–	bijvoorbeeld	tot	halverwege	de	namiddag	–	is	
een	goede	optie	op	nogmaals	een	massale	toeloop	op	bepaalde	momenten	tijdens	de	dag	te	vermijden.	
Deze	kunnen	na	de	crisis	eventueel	terug	aangepast	worden	naar	de	oorspronkelijke	uren.

•	 Bij	grote	markten	kan	de	markt	gespreid	worden	over	meerdere	pleinen,	extra	publieke	ruimten,	al	dan	
niet	overdekt,	maar	ook	privé	parkings/oppervlakten.
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•	 Dit	alles	gecombineerd	met	een	voldoende	afstand	tussen	de	verschillende	kramen	zodat	er	wachtrijen	
kunnen	gevormd	worden	met	afstanden	van	minimaal	1,5	meter	of	meer.

 
Op	klaptafels	worden	handengel,	oorstokjes	(bancontact)	en	eventueel	latex	handschoentjes	voorzien.
 
Om	naar	de	markt	te	komen	zitten	we	telkens	met	max	twee	personen	en	met	een	afstand	van	1.5	m	per	
voertuig.

Mondmaskers	en	handschoenen	worden	door	de	verkoopsters	gedragen	en	na	 iedere	klant	worden	de	
handen	ontsmet.

Mobiele	toiletten	zouden	voorzien	moeten	worden	door	het	gemeentebestuur,	wanneer	de	horeca	nog	ge-
sloten	is.

Met	voorname	hoogachting,

Voorzitter	en	bestuur	
Federatie	van	Vishandelaars.


