
 

 
 
D66 
t.a.v. mevrouw S. Kaag 
 
 
 
Ede, 6 januari 2022 
 
Betreft: Bloemendetailhandel in en uit de lockdown 
 
 
 
Geachte mevrouw Kaag, 
 
Hierbij graag uw aandacht voor het volgende. 
 
Bloemisten essentieel 
Het primaire standpunt van Koninklijke Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW) is dat 
bloemisten vanwege de aard van het product aangemerkt dienen te worden als essentieel: 

• Bloemen en met name planten zorgen voor zuurstofproductie en dragen bij aan een 
verbeterde luchtkwaliteit binnenshuis; 

• Bloemen en planten dragen daadwerkelijk bij aan fysieke en mentale gezondheid;  

• Bloemen en planten zijn “voeding” voor de ziel en dragen bij aan psychisch welzijn;   

• Bloemen en planten brengen de boodschap van waardering en vriendschap over, 
zeker ook in tijden van quarantaine en weinig-geen sociale contacten;  

• Bloemen en planten zijn misschien wel het beste “medicijn” tegen eenzaamheid;  

• Bloemen en planten en daarmee de bloemist zijn in veel Europese (buur)landen 
daadwerkelijk essentieel, de winkels zijn en blijven daar open; 

 
Buitenproportionele maatregelen 
In aanvulling daarop zien we dat de detailhandel in het algemeen geen bron van besmetting 
is. VBW ziet daarom de huidige lockdown (vanaf 19 december 2021) als een 
buitenproportioneel middel in een sector die geen aantoonbare corona-besmetting 
veroorzaakt. Dit wordt mede ondersteund door maatregelen die in het buitenland zijn/worden 
genomen, waar een winkelsluiting niet aan de orde is. Daarnaast is het niet reëel dat 
“concurrerende” verkoopkanalen zoals de supermarkt, de warenmarkt en de benzinestations 
wel volop bloemen en planten mogen verkopen, en het gespecialiseerde kanaal 
(bloemist/tuincentrum) gesloten is. 
 
Hoe uit de lockdown van 19 december 2021 te komen? 
Allereerst is het onze dringende oproep aan het Kabinet om bloemisten direct te erkennen 
als essentiële detailhandel. Daarnaast roept VBW het Kabinet op om de huidige maatregelen 
per direct (en uiterlijk per 14 januari 2022) te beëindigen en alle winkels weer volledige 
ruimte te bieden om open te zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Als er al sprake zou moeten zijn van een gefaseerde opening, dan zien we het 
volgende voor de bloemendetailhandel: 
 

 Vanaf 19 december 2021 Vanaf 15 januari 2022 

   

Reguliere 
winkelverkoop 

Winkels gesloten, alleen 
click & collect 

Winkels regulier open (bloemist 
essentieel), winkelen doet de klant 
alleen en veilig. 
Indien beperkingen noodzakelijk 
blijven, dan zien we de volgende 
mogelijkheden (winkelen doet de klant 
alleen en veilig): 

• Winkels open o.b.v. 1 klant per 
10 m2 of 1 klant per 
verkoopmedewerker; 

• Winkelen op afspraak (al dan 
niet met een tijdslot); 

• Buitenverkoop i.c.m. Click & 
collect: met etalage-
/buitenpresentatie en 
buitenverkoop (afrekenen) (was 
vorig jaar een passende vorm); 

• Winkelen met CTB op basis van 
3G (en support in controle); 

• Verruimde openingstijden, om 
koopstromen te spreiden; 

• Waar nodig (brandhaarden) 
lokaal maatwerk toepassen; 
 

Bovenstaande uiteraard obv de 
reguliere veiligheidsmaatregelen 
(afstand, mondkapje);  
 
Let op: het is belangrijk dat er wel 
sprake is van lokaal/landelijk uniform 
beleid (zodat iedere bloemist een 
gelijke behandeling en kans krijgt); 

Bijzondere 
winkelverkoop 
m.b.t. uitvaarten 

Formeel: uitvaartgesprek 
buiten de winkel, praktisch 
soms in de winkel 
toegepast 

In alle situaties van “rouwproduct” moet 
het verkoopgesprek in de winkel 
kunnen/mogen plaatsvinden, mits veilig 
georganiseerd; 

Bijzondere 
winkelverkoop 
m.b.t. huwelijken 

Formeel: huwelijksgesprek 
buiten de winkel, praktisch 
soms in de winkel 
toegepast 

In alle situaties van “trouwproduct” 
moet het verkoopgesprek in de winkel 
kunnen/mogen plaatsvinden, mits veilig 
georganiseerd; 

Online verkopen Regulier Regulier 

Bezorgen Regulier, veilig Regulier, veilig 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Steunmaatregelen: op maat voor bijzondere omstandigheden 
Het is een bijzonder hard gelag voor de branche dat net voor de belangrijkste omzetweek 
van het jaar de winkels gesloten moesten worden. In de kerstperiode wordt 5-10% van de 
jaaromzet gerealiseerd. Alle voorbereidingen in voorraad, gereed gemaakt product en 
presentatie waren gedaan. Het gevolg van deze lockdown is gedeeltelijk onverkoopbare 
voorraden, grote omzetderving en een aanslag op het ondernemerssentiment. 
Door de timing (deel in december, deel in januari en mogelijk verder), ziet het ernaar uit dat 
bloemisten in ieder geval in het laatste kwartaal 2021 en mogelijk in 2022 niet in aanmerking 
komen voor de steunmaatregelen op basis van het reguliere omzetcriterium. VBW pleit er 
dan ook voor om maatwerk toe te passen, bijvoorbeeld door de referteperiode anders te zien 
en/of het omzetcriterium per kwartaal bij te stellen, zodat er daadwerkelijk ook steun 
beschikbaar komt. 
 
Wij hopen spoedig uw reactie te mogen vernemen en zien uw actie om bloemisten 
essentieel te maken en de detailhandel in het algemeen weer volop verkoopkansen te 
bieden met belangstelling en vertrouwen tegemoet. 
 
Met een hartelijke en bloemrijke groet, 
Koninklijke Vereniging Bloemist Winkeliers 
 
 
 
Marco Maasse 
Algemeen Directeur 
 
 


