
Q&A Heropstart van de activiteiten in onze sectoren - TRAXIO 
 
Social distancing in de wagen. Is het voldoende om plexiglas tussen de voorzetels en de achterbank 
te plaatsen?  
Als bijlage meer informatie.  De leden TRAXIO kunnen steeds terecht op www.homologatie.be. 
Zie ook onderstaande links: 
http://www.homologation.be/nl/nieuws/2020-04-plexiglas-in-voertuigen-opgepast/ 
http://www.homologation.be/fr/nouvelles/2020-04-des-panneaux-en-plexi-dans-les-vehicules-
attention/ 
Voor verdere informatie kunnen de leden contact opnemen via info@traxio.be.  
 
Geldt dit ook voor de wagens in de showroom? 
Social distancing geldt voor personen.  Indien personen plaatsnemen in deze wagens moeten ze 
inderdaad ook anderhalve meter afstand bewaren.  
 
Ik las op een slide dat de verkoop en naverkoop opnieuw opgestart wordt. Wat met verhuur van 
wagens of aanhangwagens? 
 
Alle ondernemingen die (goederen/diensten) leveren aan andere ondernemingen (B2B) mogen 
heropstarten op 4 mei en al de winkels mogen opnieuw hun deuren openen op 11 mei (als de 
coronastatistieken gunstig evolueren).  
 
Is het zinvol om beschermingshoesjes aan te brengen op het stuur, de handrem, de zitplaats, 
versnellingspook, enz. in plaats van deze plaatsen te desinfecteren? De rest wordt uiteraard 
gedesinfecteerd.  
 
Herbruikbare hoezen zullen o.a. het virus COVID-19 van de ene wagen naar de andere overdragen (en 
dus van de ene klant naar de andere). Daarom zijn ze absoluut af te raden. Wergwerphoezen (voor 
zover beschikbaar op de markt) zijn een dure en weinig duurzame oplossing en moeten dan (naar 
analogie met mondmaskers) op de correcte manier aangebracht en weggenomen worden. 
Ontsmetten is en blijft dus de beste optie. 
 
Kan er een coronabijdrage aangerekend worden aan de klant? Deze maatregelen brengen immers 
heel wat extra kosten mee en nemen bovendien meer tijd in beslag. Graag een deskundige mening 
hierover. 
 
Deze kosten moeten als exploitatiekosten beschouwd worden en zullen logisch gezien deel moeten 
uitmaken van de kostprijs. Het valt aan te bevelen dat kosten een reflectie zijn van de realiteit (bv. 
meting van de tijdsduur voor ontsmetting van het voertuig,…).  Louter commercieel bekeken kan een 
coronabijdrage weerstand bij de klant opwekken.  
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