
Geachte heer Deboudt,

Vlaams minister Hilde Crevits heeft uw bericht goed ontvangen en met aandacht doorgenomen. Ze 
dankt u voor het aangereikte signaal.

Ze heeft mij gevraag u te antwoorden.

De gezondheid van iedereen staat boven alles. We moeten voorzichtig zijn en de besmetting 
minstens zoveel mogelijk vertragen om de gezondheidssector niet te overbelasten. 
Zoals bij elke crisis is kalmte belangrijk, maar ook solidariteit, vooral met de meest kwetsbaren, maar 
ook met wie economisch erg getroffen wordt. 

Voor veel bedrijven, zelfstandigen en ondernemingen is er een grote impact.
Op voorstel van minister Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering nu ook beslist dat ondernemingen 
en zelfstandigen die door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben een 
compensatiepremie kunnen krijgen.

Er wordt momenteel volop gewerkt aan de nadere uitwerking van deze corona compensatiepremie. 

De eerste info op basis van de beslissingen van de Vlaamse regering kan u hier reeds terugvinden: 
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/compensatiepremie-voor-ondernemers-die-zwaar-omzetverlies-
hebben. 
Indien u graag op de hoogte wordt gehouden van updates omtrent deze of andere 
steunmaatregelen, kan u zich inschrijven op de VLAIO nieuwsbrief. 
Van zodra er meer informatie is, zal dat via dit kanaal zo snel mogelijk verspreid worden. 

Deze compensatiepremie mag gecumuleerd worden met het overbruggingsrecht. Meer informatie 
over het overbruggingsrecht voor zelfstandigen:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-
zelfstandigen-coronavirus 

Praktische informatie over alle mogelijke steunmaatregelen kunt u nalezen op: 
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-
het-coronavirus/coronavirus 

De minister heeft haar raadgevers de opdracht gegeven alle aanvullende vragen en voorstellen te 
inventariseren. 
Alle maatregelen voor steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten of die beperkingen 
ondervinden door de richtlijnen zullen voor 30 april 2020 geëvalueerd worden.
Uw opmerkingen en voorstellen worden verder meegenomen in het geheel van input die we 
ontvangen om het Vlaamse beleid verder vorm te geven.
De vragen voor de federale overheid zullen we mee opvolgen in het overleg met het federale niveau.

De minister waardeert uw betrokkenheid bij het beleid. Ze begrijpt dat uw sector het niet 
gemakkelijk heeft.

Ze wenst u veel moed, en vooral een goede gezondheid toe!
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