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PERSBERICHT 

Maatregelen bij de Groothandel in Elektrotechnische Materialen 

 

FEDIBEL heeft naar aanleiding van de verscherpte maatregelen van de federale regering zelf ook 

maatregelen genomen in het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID-19. 

De dienstverlening naar de klanten wordt verder gegarandeerd maar waarbij gevraagd wordt 

maximaal gebruik te maken van de e-commerce mogelijkheden of telefoon in combinatie met 

afhalingen en leveringen aan huis of op de werf bij de klanten. 

 

FEDIBEL, de Belgische Federatie van de Distributeurs/Groothandels in elektrotechnische materialen, 

bevestigt dat haar leden de maatregelen uitgevaardigd door de overheid volledig steunen en zullen 

respecteren. 

Daarnaast wil de Groothandel er tevens voor zorgen dat er voldoende materialen kunnen worden 

aangeleverd aan de sector om dringende en noodzakelijke interventies door de installateurs 

mogelijk te maken en levensnoodzakelijke installaties zoals in ziekenhuizen, zorgcentra en andere 

af te werken en hiermee hun essentiële rol in de maatschappij in te vullen. 

 

De sector wil daarbij de klanten stimuleren om maximaal gebruik te maken van de elektronische 

middelen zoals e-shop, email, App, M2M en ook telefoon. De bedrijven zullen er dan voor zorgen 

dat de goederen worden klaargezet voor afhaling in de afhaalpunten of rechtstreeks geleverd zullen 

worden bij de installateurs op een afgesproken plaats. Dit om ervoor te zorgen dat fysieke contacten 

tussen personen maximaal worden uitgesloten en de regels van ‘social distance’ worden 

gerespecteerd. 

 

De Federatie geeft de raad aan bedrijven die beschikken over filialen met showroom deze laatste 

volledig te sluiten. 

Verder dient men de functie van de filialen te beperken tot louter afhaalpunt waar de eerder via 

telefoon of elektronische weg bestelde goederen kunnen worden afgehaald. In alle filialen die voor 

de hiervoor vermelde reden open blijven dienen de hygiene voorschriften en de regels van ‘social 

distance’ 100% te worden  gerespecteerd waarbij de afstand tussen elke 2 personen minimaal 

anderhalve meter zal bedragen. 

Filialen die deze maatregelen niet kunnen garanderen raden wij aan te sluiten. 

De regels van ‘social distance’ gelden ook in andere locaties van de Groothandel zoals bvb in de 

distributiecentra en in de door de werkgever georganiseerd vervoer. 

  



Verder steunen wij de maatregel van de overheid om bedienden maximaal van thuis uit te laten 

werken. Voor wie niet in de mogelijkheid is om thuiswerk te doen, moeten de regels van social 

distancing en de hygiene voorschriften ten allen tijde te worden gerespecteerd.  

 

FEDIBEL blijft de situatie uiteraard op de voet volgen. We stellen alles in het werk om de belangen 

van onze leden te verdedigen en we zullen erover waken dat de rol van onze leden als essentiële 

dienstsverlener in ons land gegarandeerd blijft zodat de bevoorrading van levensnoodzakelijke 

materialen  niet in gevaar wordt gebracht, nu en in de toekomst. 

Ook tijdens deze crisis blijft FEDIBEL als sectorfederatie bereikbaar via onderstaande coördinaten : 

 

Eric Piers   +32 478 392915  e.piers@feebel.be 

Nathalie Kaniewski  +32 496 366521  n.kaniewski@feebel.be 

Bruno Van der Stappen +32 496 246182  b.vanderstappen@feebel.be 

 

 

Contactpersoon voor de pers : 

Eric Piers 

Directeur FEDIBEL 
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