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Geachte heer De Jonge, 

 

Op 2 februari 2021 is aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor advies 

aangeboden de Wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19. Het verzoek is 

met spoed over deze wijziging te adviseren.  

 

De wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 heeft als doel om de 

economische positie van de detailhandel te verbeteren en de kans op faillissement te 

verkleinen. De wijziging introduceert daartoe een systeem van bestellen en afhalen, zoals 

dat ook al gold voor bijvoorbeeld bouwmarkten. Uitgangspunt daarbij is dat het afhalen 

bij de ingang van de winkel plaatsvindt, zodat klanten niet de winkel betreden. Daarnaast 

moet de klant in een afgesproken tijdvak bij de winkel langskomen en mag er geen fysiek 

contact tussen klant en winkelpersoneel en tussen klanten onderling plaatsvinden.  

 

Het college meent er goed aan te doen u te wijzen op een alternatief met een hogere mate 

van doelbereik en met goede waarborgen tegen verspreiding van het Covid-19 virus.  

 
Bevindingen 

Doel van de wijziging van de Tijdelijke regeling is het vergroten van de verdiencapaciteit 

van de detailhandel, met voldoende waarborgen tegen verdere verspreiding van het Covid-

19 virus. Het college constateert dat het systeem van bestellen en afhalen mogelijk voor 

veel winkels niet het beoogde effect zal hebben op hun verdiencapaciteit. Dit betreft 

bijvoorbeeld de kleding- en schoenenbranche. Dit deel van de detailhandel is relatief veel 

gebaat bij openstelling van de winkels. Verder wijst het college op het risico van wachtrijen 

binnen het voorliggende voorstel. Het aantal mensen binnen een wachtrij kan worden 

bepaald door de betreffende winkelier. Deze zal daarbij echter geen rekening houden met 

het aantal klanten dat andere winkeliers in dezelfde winkelstraat uitnodigen. Het gevolg 

kan zijn dat er wachtrijen ontstaan die niet voldoende afstand tot elkaar kunnen houden. 

Dit risico bestaat niet bij een gecontroleerde openstelling van winkels. Die openstelling 

kan op zodanige wijze gebeuren dat het risico op verspreiden van het virus niet groter is 

dan bij het voorgestelde systeem van bestellen en afhalen. De openstelling kan namelijk 

op vergelijkbare wijze worden gedaan als de eerdere openstellingen van bijvoorbeeld 

musea. Daarbij kunnen in ieder geval de volgende voorwaarden worden gehanteerd: 

- Een winkel stelt tijdvakken in van maximaal één uur (60 minuten). 
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- Per tijdvak mag de winkel een maximum aantal bezoekers / klanten toelaten. 

- Dit maximum wordt vastgesteld naar rato van het aantal vierkante meters 

winkeloppervlak, waarbij gedacht kan worden aan maximaal 1 klant per 10 m2. 

- Klanten en winkelpersoneel gedragen zich conform de door het RIVM bepaalde 

gedragsregels (1,5 meter afstand houden, verplicht gebruik mondkapjes, verplicht 

gebruik van ontsmettingsmiddelen, etc.). 

- Om voor openstelling in aanmerking te komen heeft de winkel duidelijk herkenbaar 

looproutes, die het risico op contact tussen klanten en winkelpersoneel minimaliseren. 

Desgewenst kan als aanvullende voorwaarde worden bepaald dat alleen individuele 

klanten worden toegelaten, zodat het zgn. ‘funshoppen’ wordt ontmoedigd. Verder is het 

mogelijk om dit alternatief niet in de plaats van maar aanvullend op het systeem van 

bestellen en afhalen aan te bieden. Winkeliers kunnen dan kiezen voor de regeling die het 

beste op hun situatie is toegesneden. 

 

Het college is van mening dat dit alternatief de verdiencapaciteit meer vergroot dan de 

voorgestelde wijziging van de Tijdelijke regeling Covid-19, terwijl tegelijkertijd goede 

waarborgen zijn ingebouwd tegen de verspreiding van het virus.  

 

In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

 

Hoogachtend, 

 

w.g. 

                             

 

M.A. van Hees R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 

 


