
 

 

2 maten   -   2 gewichten !! 
 Hoe onze beleidsmakers omgaan met de regels die gelden met de Corona crisis 

 

In deze moeilijke tijden waar iedereen onder lijdt moeten we vaststellen dat onze 
beleidsmensen de trappers en het gezond verstand toch een beetje kwijt zijn.  

 

Door een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad werden de openbare markten 
praktisch overal verboden. Deze markten konden voorheen  nog doorgaan enkel voor 
standhouders die voeding verkochten. Als alternatief verplaatsten vele handelaren hun 
activiteit naar de zetel waar de firma gevestigd is . Er werd overal degelijk rekening 
gehouden met de te volgen richtlijnen betreffende het indijken van de verspreiding van het 
Coranavirus 

Plots komt er uit het niets een nieuwe richtlijn vanuit het kabinet van de gouverneur, Cathy 
Berx 

Verbod van nog ambulante handel te drijven op het adres van de zetel. 

Verbijstering alom !!             Maar goed, wet is wet !! 

Blijkt nu dat de wet toch niet voor iedereen gelijk is !! 

Wat doet er zich nu voor, de ene handelaar mag zijn activiteit wel verder zetten en de 
andere niet.  Waar is de logica ? 

Nu blijkt dat de regeling afhangt van een bureaucratisch item. Wanneer de ambulante 
handelaar zijn zaak heeft laten registreren als voedingswinkel mag hij open doen op zijn 
thuisadres. Diegene die als ambulante handelaar genoteerd staan niet. Begrijpen wie 
begrijpen kan. Dit gaat meestal om marktkramers, mensen die op geen enkele 
tussenkomst kunnen rekenen van zowel Vlaanderen als Federaal. 



Wat Ka-Wa betreft, hebben wij bij deze toch enkele bedenkingen. Na een contact name 
met de gouverneur werd er geopperd dat zij de situatie van ambulante handelaars die op 
hun thuisadres willen verkopen begreep. Zij beschouwt hen als gewone voedingswinkels, 
natuurlijk in de mate dat aan alle Corona veiligheidsvoorschriften wordt voldaan. 

Nu komt er langs het lokale bestuur een uitgewerkte richtlijn, namelijk dat de ambulante 
handel verboden is, ook op privéterrein, ook voor het afhalen van bestellingen. Enkel 
thuislevering mag nog. 

Echter een voedingswinkel mag wel als je geregistreerd staat als detailhandel, als 
ambulante handel niet. Wat is het verschil, een titel op een blad !!! Onvoorstelbaar !!! 

Dit wordt dan verkocht onder de naam van de Provincie ? Alhoewel het lokale besluit 
duidelijk verschilt met dat van de gouverneur. 

Ka-Wa vraagt dan ook dat hier het gezond verstand mag primeren en dat deze regel terug 
wordt bekeken met een realistisch oog en niet met een politiek getinte bril. 

Geef onze zelfstandigen de mogelijkheid van hun zaak te kunnen runnen en te behouden. 
Uiteraard gelinkt aan de normen en regels die er zijn qua veiligheid en hygiëne . 

Drijf geen tweespalt tussen onze Kmo’s , regels en wetten zijn voor iedereen gelijk !! 

  

Ka – Wa 
Katelijns-Wavers Alternatief 

Onafhankelijk burgerplatform. 


