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Als gevolg van de communicatie van de overheid op 17/3/2020 

Omschrijving voedingswinkels 

 

Winkels die vallen onder deze definitie, mogen open blijven in toepassing van en zonder afbreuk te doen aan 

de maatregelen die door de overheid worden genomen (zie https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/) 

 

Verkoop van levensmiddelen aan consumenten 

Enkel winkels en horecazaken die in hoofdzaak levensmiddelen verkopen mogen geopend blijven, voor zover 

 er geen verbruik ter plaatse is en de nodige maatregelen genomen zijn om het verbruik ter plaatse 

te verhinderen 

en 

 men in staat is om social distancing te organiseren. 

Andere voorwaarden zijn van toepassing en kunnen geconsulteerd worden op de website https://www.info-

coronavirus.be/nl/faqs/.   

Hieronder vallen voedingswinkels zoals bijvoorbeeld supermarkten, kruideniers, drankenhandelaars, 

hoevewinkels, slagers, bakkers, viswinkels, voedselbanken, liefdadigheidsverenigingen…  

Ook restaurants, bedrijfsrestaurants, frituren en traiteurs mogen geopend blijven voor zover ze zich 

beperken tot afhaalmaaltijden en/of levering aan huis.  

Markten zijn verboden, behalve voedselkramen die onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening in 
gebieden die geen commerciële voedselinfrastructuren hebben. 
 
De verdeling van voeding via automaten blijft toegestaan.  

Niet bij het FAVV geregistreerde bedrijven vallen uiteraard niet onder definitie van voedingswinkels en 

mogen dus geen voeding leveren.  

Een beschrijving van de activiteiten (activiteitenfiches) die voeding mogen blijven leveren, behalve 

tegengestelde regels en indien van toepassing onder voorwaarden, is beschikbaar op de website van het 

FAVV http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/activiteiten/fiches/ onder de titel DISTRIBUTIE (DIS).  

Cafés (ACT022) zijn verplicht te sluiten.  

Verkoop van diervoeders  

Winkels die in hoofdzaak diervoeders verkopen mogen geopend blijven. 

 

 

Onder voorbehoud van het wijzigen van de instructies door de nationale veiligheidsraad 

https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/
https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/
http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/activiteiten/fiches/
http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/activiteiten/fiches/_documents/2014_10_02_ACT022_drankgelegenheid_R_V03_nl.pdf
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Leveringen van levensmiddelen en diervoeders B2B (business to business)  

Het betreft de sectoren die als cruciaal worden beschouwd en de diensten die essentieel zijn volgens de 

overheid.  

Er zijn geen beperkingen van toepassing op voorwaarde dat de maatregelen voorgeschreven door de 

overheid (https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/) worden gerespecteerd, t.t.z. de hygiënemaatregelen en 

social distancing. 

 

_____________________________ 
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