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UNIZO:  N I E U W  O V E R L E G C O M I T É  D R I N G E N D  N O D I G  
 
 
Het Overlegcomité van 27 november heeft de bevolking een duidelijk signaal gegeven. Een (relatief) 
normale beleving van de kerst-en nieuwjaarperiode zal helaas niet mogelijk zijn, willen we het 
aantal besmettingen verder indijken. Volksgezondheid werd hier noodgedwongen boven 
psychologisch welzijn geplaatst.  
 
Zoals ook door UNIZO gevraagd, besliste het Overlegcomité wel tot een heropening van de winkels. 
De economische noodzaak hiervoor was evident. Ook was - en is - er geen aanduiding dat winkels 
een relevante bijdrage hebben geleverd aan de toename van het aantal besmettingen. 
Daarenboven kan winkelen voor vele burgers een noodzakelijke afleiding bieden in deze bizarre 
tijden. Ook in onze buurlanden volgde men die redenering en zijn de winkels weer open. 
 
De nadruk op het duidelijk signaal naar de bevolking, ging echter helaas gepaard met het in het 
ongewisse laten van volledige economische sectoren over heropstartmogelijkheden en/of 
steunmaatregelen. Verschillende sectoren hadden zich nochtans verwacht aan een heropstart op 
korte termijn zoals de kappers en schoonheidsspecialisten in de ruime zin (na de eerste lockdown 
volgde hun opening immers een week na die van de winkels). Maar ook de andere zwaar getroffen 
sectoren zoals de toerismesector (campings en vakantieparken); de fitnessclubs en de horeca 
hadden dringend nood aan een duidelijk perspectief. 
 
Een snelle nieuwe bijeenkomst van het Overlegcomité dringt zich dan ook op om al deze sectoren 
het nodige perspectief te bieden en waar dat veilig kan, een terugkeer naar het normaal te 
faciliteren, niet alleen omdat het economisch noodzakelijk is, maar ook om het psychologisch 
welbevinden van zowel deze ondernemers als de bevolking zo goed als mogelijk te vrijwaren.   
 

L A A T  C O N T A C T B E R O E P E N  O P N I E U W  T O E   

 
Na de vorige lockdown mochten de winkels opnieuw heropenen op 11 mei. Slechts één week later, 
mochten ook de contactberoepers hun diensten opnieuw aanbieden. Beide versoepelingen hadden 
geen effect op het aantal besmetting of ziekenhuisopnames. Men begrijpt dan ook niet waarom 
dergelijk perspectief dit keer wel uitblijft. 
 
Dit onbegrip wordt alleen maar sterker als men naar de buurlanden kijkt. Het voorbeeld bij uitstek 
zijn de kappers Deze zijn open in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en het Verenigd 
Koninkrijk. Met andere woorden, in alle buurlanden kunnen mensen tijdens de eindejaarsperiode 
naar de kapper.  
 
Ook andere schoonheidsspecialisten zijn reeds open in Frankrijk, Nederland, Luxemburg en het 
Verenigd Koninkrijk. Zoals ook het geval was bij de langere sluiting van winkels in België, zien we 
overigens ook dat mensen naar oplossingen in het buitenland trekken. 
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De redenering die werd gevolgd om de winkels te heropenen, gaat overigens ook op voor de 
contact-en zorgberoepen: Er zijn geen studies die aantonen dat een heropening van deze sectoren 
hoge risico’s voor personeel of klant met zich mee zouden brengen. Velen onder hen zitten 
financieel op het tandvlees en allemaal hebben zij strenge maatregelen genomen om klanten veilig 
te kunnen ontvangen. Zelfs een bijkomend voordeel in vergelijking met de winkels, is dat er bij de 
heropening van de contactberoepen geen risico is op overrompeling of nood aan talrijk 
overheidstoezicht aangezien men steeds op afspraak kan werken. 
 
Nog een ander belangrijk argument is dat deze zorgberoepen allen gaan over het “soigneren” van 
mensen. Verschillende psychologen geven aan dat mensen hoop nodig hebben om door de donkere 
winterdagen te komen. Er is een grote nood om zich te laten verzorgen, en daar kunnen deze 
contactberoepers net voor zorgen. Voor vele oudere alleenstaanden is de wekelijkse afspraak zelfs 
een belangrijk contactmoment. 
 
C A M P I N G S  E N  V A K A N T I E P A R K E N  
 
Het Overlegcomité besliste om de sluiting van campings en vakantieparken aan te houden, zonder 
verdere duiding. Dit in tegenstelling tot de hotelsector, die wel steeds open mocht blijven en terwijl 
er geen aantoonbare hogere veiligheidsrisico’s zijn. 
 
Na de reeds enorme verliezen van dit jaar, is de kerstperiode de enige mogelijkheid om enige omzet 
te genereren en om een faillissementsgolf te vermijden. Daarenboven zou een heropening ook een 
positieve impact hebben op het psychologisch welzijn van mensen die er graag eens tussenuit 
knijpen in de kerstperiode. 
 
Hier vragen we dus een gelijk speelveld tussen hotels en campings/vakantieparken, uiteraard 
steeds rekening houdend met de strengste veiligheidsnormen. 
 
F I T N E S S  
 
Fitnessclubs hebben een bewezen positieve impact op de fysische weerbaarheid en het emotioneel 
welzijn van mensen en zeker jongeren. Dit geldt des te meer in deze donkere periode, waar 
buitensportactiviteiten niet steeds mogelijk zijn. In Catalonië werden de fitnessclubs overigens 
opnieuw geopend om bovenstaande redenen.  
 
Daarenboven zien we dat vele kleinere spelers concurrentieel niet kunnen optornen tegen grotere 
spelers die deze lockdownperiode gebruiken om leden af te werven aan niet-marktconforme 
prijzen. Ook hier dreigt een faillissementsgolf. 
 
B E S L U I T  
 
Het vasthouden aan de sluiting van bepaalde sectoren zonder wetenschappelijke verantwoording 
hiervoor en zonder het bieden van perspectief, heeft gezorgd voor enorme verontwaardiging en zal 
in de nabije toekomst leiden tot economische en psychologische drama’s bij zowel ondernemers 
als bij de rest van de bevolking.  
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De winkels heropenden op 1 december. Men houdt steeds rekening met een vertragingseffect van 
een eventuele verspreiding van het virus. Na veertien dagen moet het dus duidelijk zijn of de 
opening van de winkels al dan niet een negatief effect heeft. UNIZO vraagt daarom een evaluatie 
op 14 december en een tussentijds overlegcomité ten laatste op 18 december waarbij perspectief 
wordt geboden aan alle sectoren en waarbij wordt aangegeven welke sectoren al vroeger zouden 
kunnen heropenen dan 15 januari. 


