OPEN TUINCENTRA: VRAAG EN ANTWOORD M.B.T. BEPERKINGEN
Tuincentra mogen dus enkel open indien ze in hoofdzaak essentiële

producten verkopen. Essentiële goederen zijn de goederen die normaal gezien
verkocht worden in de winkels die op de lijst van MB van 1/11/20
staan. Voorlopig is er nog geen specifieke lijst van essentiële producten voorzien.
Is in elk geval niet essentieel: meubels, tuinmeubels, barbecuetoestellen, groot
keukengerei, mobiele verwarmingstoestellen, decoratieartikelen met uitsluiting van
kaarsen, multimedia, elektro, speelgoed, kleding, schoeisel, telecomaccessoires,
juwelen, lederwaren, sportartikelen, en dergelijke.
Deze beperking leidt tot een stormloop van concrete vragen. Wij proberen met enig
voorbehoud u een concreet antwoord te geven op de vele vragen van de sector.
Vergeet niet: hoofddoelstelling is de Covid-19 bestrijden door mensen zo weinig
mogelijk in onderling contact te brengen. Daarom: de toegestane uitzonderingen
met de grootste omzichtigheid uitvoeren!
Mag een tuincentrum een afhaalservice organiseren?
Voor niet-essentiële winkels is thuisaflevering mogelijk en is een afhaalservice
behoort ook de mogelijkheden. Het staat niet uitdrukkelijk in het MB, maar het lijkt
dan ook logisch dat een afhaalservice voor niet-essentiële producten in tuincentra
mogelijk is, echter met de belangrijke beperking: enkel op afspraak, de klant mag
de winkel niet betreden! Afhalen dient buiten de winkel te worden uitgevoerd.
Welke producten mag een tuincentrum wel verkopen en worden als essentieel
beschouwd?
Het MB bepaalt niet welke producten essentieel zijn. Enkel worden een aantal
productgroepen opgesomd die tot de niet-essentiële producten behoren omwille van
de ongezonde concurrentie. Voor de tuincentra zijn dit o.m. tuinmeubelen,
barbecues, decoratie, .... Uitzondering hierop zijn kaarsen. Op dit ogenblik is er
geen lijst van zgn. essentiële producten. Dit lijdt in de tuincentrabranche tot vele
concrete vragen. Wij gaan er van uit wat niet expliciet verboden is het MB,
automatisch wordt toegelaten voor de verkoop.
Belangrijke opmerking: houders voor T-lichtjes of kaarsenhouders kunnen
bezwarend als decoratie beschouwd worden.

Het MB vermeldt expliciet: de zgn. niet-essentiële goederen in de geopende
inrichtingen dienen ontoegankelijk gemaakt te worden voor het publiek en kunnen
enkel na bestelling worden geleverd en opgehaald.
De afdeling met niet-essentiële producten moet in principe worden afgesloten of
moeten de producten uit de rekken worden gehaald. Het is niet de bedoeling dat
deze producten kunnen worden gekozen of besproken in de winkel.
Mogen kerstbomen verkocht worden?
Kerstbomen met kluit, blote worden of afgezaagd behoren tot de categorie levende
planten en mogen dus vrij verkocht worden. Anderzijds kan de verkoop van
kunstkerstbomen beschouwd worden als kerstdecoratie en zal afhankelijk van de
visie van de bevoegde inspecteurs mogelijks verboden worden. Kunstkerstbomen
enkel online of via afhaalservice!
Mag ik potterie en vazen verkopen?
Het principe van de overheid is dat de open winkelconcepten geen producten
mogen verkopen die concurrentieel zijn aan winkelconcepten die bij MB dienen te
sluiten. Potten en vazen zijn inherent aan de verkoop van planten en behoren tot
het hoofdassortiment van tuincentra en worden overigens vrij uniek aangeboden in
tuincentra, bloemenwinkels, boomkwekerijen en doe-het-zelfzaken, allemaal
winkelconcepten met toelating om open te blijven. Een zelfde redering voor de
verkoop van allerlei tuintools en voor onderstaande tuinproducten.
Mag ik potgrond, gewasbeschermingsmiddelen, plantenvoeding, ... verkopen?
Wat niet expliciet verboden is in het MB is logischerwijze toegelaten. Hetzelfde
geldt voor allerlei tuingerief, verzorgingsmateriaal voor de serre, kortom alles voor
het doe-het-zelf tuinier en hobbykweker.
Deze FAQ-pagina’s zijn geen juridische basis en zijn louter oriënterend en adviserend. De raad van bestuur van de vzw BTV is geen geval
verantwoordelijk voor eventuele foutieve berichtgeving op deze pagina’s.

Meer info: www.info-coronavirus.be - https://www.unizo.be/corona

