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Excellentie, 
 
Met u maken wij ons zorgen over het oplopende aantal coronabesmettingen en over de consequenties die dit in 
verschillende regio’s heeft. De levensmiddelenketen heeft mede door goede samenwerking met rijks- en lokale 
overheden tijdens de coronacrisis tot nu toe goed kunnen blijven functioneren. Nu we ons voorbereiden op een 
mogelijke tweede piek of golf, zijn een aantal afspraken en maatregelen wenselijk om de voedselvoorziening 
draaiend te houden.  
In deze brief vragen wij graag uw aandacht voor drie punten, te weten het testbeleid voor medewerkers in 
cruciale beroepen, de mondkapjesplicht die in een aantal gemeenten ook in winkels geldt, en de behoefte aan 
eenduidigheid bij lokale maatregelen. 
 
Testbeleid medewerkers met cruciale beroepen 
Iedereen die in contact is geweest met een coronapatiënt maar zelf geen klachten heeft, moet toch in 
quarantaine volgens de huidige regels. Dat is begrijpelijk, maar kan ook leiden tot forse uitval van personeel. 
Want vakkenvullers, kassières en distributiemedewerkers van supermarktorganisaties en foodservicebedrijven 
kunnen nu eenmaal niet thuiswerken. Om te voorkomen dat medewerkers in cruciale beroepen onnodig lang in 
quarantaine blijven, pleit het CBL ervoor dat medewerkers van bedrijven in de voedselketen voorrang krijgen bij 
coronatesten en het ontvangen van de uitslag, en dat zij zich ook bij afwezigheid van klachten kunnen laten 
testen. Wij vragen uw medewerking om dit mogelijk te maken. 
 
Mondkapjesplicht 
Een aantal gemeenten heeft een mondkapjesplicht ingevoerd in de openbare ruimte en in winkels. De maatregel 
geldt niet voor sectoren en instellingen waar een brancheprotocol geldt. Ook supermarkten werken sinds het 
begin van de coronacrisis met een dergelijk protocol die het mogelijk maakt om 1,5 meter afstand te houden in 
de winkel. De belangrijkste maatregel is dat er niet meer dan één klant per 10m2 winkeloppervlak tegelijk binnen 
mag zijn. Ondanks de genomen maatregelen hebben twee gemeenten nu de mondkapjesplicht in supermarkten 
wel voorgeschreven. Wij zijn hierdoor zeer verrast, temeer daar wij vanuit de centrale overheid de aanwijzing 
hebben gekregen deze mondkapjes juist niet te dragen omdat niet bewezen is dat het zou helpen en bij verkeerd 
gebruik zelfs contraproductief zou gaan werken. Het CBL pleit voor eenduidigheid: waar brancheafspraken het 
houden van afstand mogelijk maken, is een mondkapjesplicht voor medewerkers in de winkel onnodig en 
ongewenst.  
Uiteraard staat het klanten vrij om een mondkapje te dragen als zij dat willen, zo lang dit maar niet ten koste gaat 
van het houden van voldoende afstand. Winkeliers merken dat de aandacht bij klanten is verslapt en dat klanten 
weer dichter bij elkaar en bij medewerkers in de buurt komen. Supermarkten communiceren daarom weer 
actiever over het belang van afstand houden.  
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Landelijke coördinatie bij nieuwe (regionale) maatregelen 
Het CBL ondersteunt het streven van het kabinet om nieuwe beperkingen om corona te bestrijden zo veel 
mogelijk lokaal of regionaal te laten gelden. Een tweede landelijke lockdown is ongewenst en moeten we 
gezamenlijk proberen te voorkomen.  
 
Ook bij lokaal geldende maatregelen is het voor nationaal opererende bedrijven echter van belang dat beleid en 
aanscherping van regels landelijk wordt gecoördineerd. Het CBL pleit voor landelijk vastgestelde standaardisering 
van opschaalniveaus van mogelijke nieuwe beperkingen, zodat de regie voor de uitvoering weliswaar bij 
gemeenten ligt, maar er geen lappendeken ontstaat aan verschillende soorten maatregelen. Dat zorgt voor 
eenduidigheid en voorspelbaarheid voor onze 300.000 medewerkers en zo alleen kunnen bedrijven in de 
voedselketen zich optimaal voorbereiden op mogelijke maatregelen en kan men snel schakelen als het nodig is. 
Bovendien kan alleen eenduidigheid en duidelijkheid leiden tot maximaal draagvlak bij de consument. 
 
Wij wensen u veel succes bij de verdere bestrijding van het coronavirus en zijn graag bereid bovengenoemde 
punten nader toe te lichten. 
 
 

Hoogachtend, 
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