Verklaring van de sociale gesprekspartners van de Handel
Naar een veilige heropstart van de winkels
De bedrijven en de werknemers uit de sector werden de voorbije weken zwaar getroffen
door de verspreiding van het virus. Door de verplichte sluiting van de niet-voedingswinkels
verdween bijna de ganse omzet van de sector en waren de bedrijven genoodzaakt
technische werkloosheid in te roepen voor tal van hun medewerkers, die zelf ook getroffen
werden.
Met zicht op de progressieve heropening van de winkels drukken de sociale
gesprekspartners de wens uit dat dit in de meest veilige omstandigheden gebeurt, en met
naleving van de data opgelegd door de Regering.
Zij verwijzen hiervoor naar de Generieke Gids, die de Hoge Raad voor Preventie en
Bescherming op het werk vorige week uitbracht en die overgenomen werd door de Groep
van 10 in een gemeenschappelijke verklaring van 22 april. De sociale partners van de
handel verbinden zich ertoe deze gids ter beschikking te stellen van hun leden.
De sociale gesprekspartners keuren het Phoenixplan goed voor een veilige heropstart van
de niet-voedingswinkels. Dit plan is gebaseerd op het Ministerieel Besluit van 23 maart
2020.
Het plan bevat Richtlijnen die gevolgd moeten worden vóór de heropening (§ 1 van het
plan), Richtlijnen die gevolgd moeten worden in ruimtes enkel toegankelijk voor het
personeel (§ 2 van het plan) en Richtlijnen voor de ruimtes toegankelijk voor de klanten
(§3 van het plan). Daarenboven bevat het plan afzonderlijke fiches met bijkomende ideeën
voor de subsectoren van babyproducten, boekenhandels, electrozaken, modezaken,
winkels van schoonheidsproducten, interieurzaken, keukenzaken, sportzaken en
speelgoedwinkels.
De sociale gesprekspartners vragen dat de ondernemingen strikt de maatregelen
opgelegd door de Regering voor de heropening van hun winkels toepassen en de
bijkomende ideeën toepassen, waar deze adequaat zijn. De werkgever is verantwoordelijk
voor de gezondheid en de veiligheid van zijn werknemers op het werk en stelt alles in het
werk om hen een veilige werkplek te verzekeren. De beslissing om te openen komt hem
toe, zonder afbreuk te doen aan de controlebevoegdheid van de sociale inspectiediensten
en de politie en binnen het kader van de Regeringsbeslissingen.
Het sociaal overleg speelt een cruciale rol. Het Comité voor preventie en bescherming op
het werk, en bij ontstentenis de syndicale afvaardiging of het personeel, moet vóór de
heropening geraadpleegd worden om een adequate uitrol van te verzekeren van de
maatregelen opgelegd door de Regering en opgenomen in het PhoenixPlan. Het Comité
voor Preventie en Bescherming op het werk zal betrokken worden bij de toepassing van
de eventuele bijkomende maatregelen, aangepast aan de noden van de situatie van het
bedrijf. Bovendien kan er beroep gedaan worden op de expertise van de
preventieadviseur. Het overleg moet zo vroeg mogelijk gebeuren.
De sociale gesprekspartners vragen aan de bevoegde overheden om de nodige
maatregelen te nemen om de sanitaire veiligheid te verzekeren in de winkelstraten. Ze
vragen eveneens aan de winkelcentra om, in samenwerking met de winkels de nodige

maatregelen te nemen. Ze houden zich ter beschikking om over de toepassing van deze
maatregelen te spreken.
Het Phoenixplan wordt bij deze verklaring gevoegd. Het zal voortdurend geëvalueerd
worden door de gesprekspartners van de handel. Het zal aan de verschillende
inspectiediensten overgemaakt worden.

