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Nu het coronavirus de samenleving nog steeds stevig in de greep houdt en het openbare leven ernstig wordt
beperkt door maatregelen om verspreiding tegen te gaan, richten wij ons als supermarkt- en foodservicebranche
weer tot u.
Wij staan aan de vooravond van de drukste periode van het jaar. De decembermaand is traditioneel een maand
met grote bezoekersaantallen voor de supermarkten en foodservicegroothandels.
In dit bijzondere jaar, waarin mensen vrijwel niet met vakantie gaan, zoveel mogelijk thuis werken en de horeca
vooralsnog helaas is gesloten, zijn alle Nederlanders voor de dagelijkse boodschappen en de voedselvoorziening
geheel aangewezen op de supermarkt en foodservicegroothandels die voor de consument open zijn zolang de
horeca gesloten is. Wij hopen uiteraard dat maatregelen zo snel mogelijk weer versoepeld kunnen worden, maar
voorzien de komende weken grote drukte in de branche.
Sinds het begin van de coronacrisis geldt in alle supermarkten de regel dat er maximaal 1 klant per 10 m2
winkeloppervlak tegelijk binnen mag zijn. Supermarkten spreken klanten weer actief aan op deze en andere
maatregelen in de supermarkt. Met een medewerker bij de deur maken supermarkten beter zichtbaar dat
boodschappen doen geen uitje is. De oproep aan klanten is: kom alleen, houd afstand en doe je boodschappen
efficiënt met een lijstje. Wij willen u echter ook vragen om ons te helpen om het boodschappen doen de
komende maand goed te laten verlopen.
Versoepeling winkeluren
Wij doen het zeer dringende beroep op uw college en alle gemeenten in Nederland om extra ruimte te creëren
om zoveel mogelijk winkeluren beschikbaar te stellen. Op die manier kunnen de grote klantenstromen zo goed
mogelijk verwerkt worden.
Vooral in de decembermaand hebben supermarkten dringend behoefte om klantenaantallen zo veel mogelijk te
spreiden over de uren van de dag en de dagen van de week. De recente beperkingen van beschikbare winkeluren
door verplichte uren voor ouderen en kwetsbaren en het verbod op de verkoop van alcoholhoudende dranken na
20.00 uur heeft als consequentie dat het op de overige uren drukker wordt of dan mensen extra naar de
supermarkt moeten omdat ze niet alle boodschappen hebben kunnen doen.
Wij verzoeken de Rijksoverheid om deze beperkingen in de drukke decembermaand op te schorten. Wij
verzekeren dat wij de zorg voor ouderen en kwetsbaren hierbij niet uit het oog verliezen.
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Verruiming venstertijden en tijdelijke opening op zondag
Wij doen het dringende verzoek om de gehele maand december de opening van supermarkten op zondag toe te
staan conform de openingstijden die tijdens weekdagen gelden. Tevens verzoeken wij alle gemeenten de
venstertijden voor laden en lossen voor supermarkten te verruimen conform de ‘model-gedoogbeslissing
verruiming venstertijden laad- en losplaatsen’ van de VNG. Hierdoor kan de logistiek en de operationele planning
van supermarkten maximaal flexibel zijn in deze periode. Dat zorgt ervoor dat de consument niet voor lege
schappen komt te staan. Het is daarom nodig dat supermarkten ook ’s nachts bevoorraad kunnen worden. Door
meer flexibiliteit hoeven vulploegmedewerkers en klanten elkaar ook zo min mogelijk te treffen.
Wij hopen dat u samen met ons er een verantwoorde feestmaand van wilt maken.
Een afschrift van deze brief sturen wij aan de voorzitter en directie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
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