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Beste lid, 

 

We hopen van harte dat u en uw gezin in goede gezondheid verkeren! 

Ondanks de moeilijke tijden staat de BAPP aan uw zijde! 

Zoals beloofd hebben we verschillende concrete stappen ondernomen om onze 

sector te verdedigen en te helpen. 

 

 

VRAAG NAAR ONDERSTEUNING VOOR ONZE SECTOR 

  

De BAPP heeft zich gemobiliseerd om onze sector ook te laten erkennen als 

zwaar getroffen bedrijven door de crisis om ook beroep te kunnen doen op de 

subsidies idem aan de horeca of bedrijven die gedwongen zijn te sluiten. 

Brieven met de nodige verantwoording en uitleg over de benarde situatie waarin 

onze bedrijven zich bevinden zijn ter ondersteuning van onze legitieme vraag 

naar zowel de federale als de regionale autoriteiten gestuurd. 

https://mailchi.mp/bapp.be/bapp-covid-19-we-staan-aan-uw-zijde-gjwvuvm6ui?e=%5bUNIQID%5d
http://www.bapp.be/


 

KLIK HIER om al deze brieven te vinden.   

  

   

AANVRAAG FISCALE HERZIENING VOOR RELATIEGESCHENKEN 

 

Verzoek om aanpassing van de BTW-aftrekbedragen 

  

De 100% aftrekbaarheid van btw is momenteel beperkt tot een waarde van 50 

euro exclusief btw per geschenk en per klant. We hebben gevraagd om deze 

limiet te verhogen tot 100 euro. 

 

Verzoek om aanpassing van de bedragen voor fiscale aftrekbaarheid 

 

De fiscale aftrekbaarheid van relatiegeschenken bedraagt momenteel 50%. We 

hebben gevraagd om deze aftrekbaarheid te verhogen tot 100% 

 

Daartoe is een brief gestuurd aan de bevoegde minister, de heer Alexander De 

Croo. 

Bekijk de volledige mail door HIER TE KLIKKEN .  

 

Deze aanpassingen zouden onze sector, die momenteel in een onbeschrijfelijke 

situatie verkeert (annulatie van grote evenementen, stopzetting promoties, 

enz.), rechtstreeks kunnen helpen. 

  

 

Met de nieuwe ondersteunende maatregelen zouden onze leden contact 

kunnen opnemen met de bedrijven waarmee ze samenwerken en hun 

werknemers en hun klanten bedanken voor de inzet en loyaliteit die ze in deze 

crisisperiode hebben getoond. 

  

 

BAPP : EEN GEBAAR VAN SOLIDARITEIT 

 

Het tekort aan maskers staat op de voorpagina van alle media. 

De BAPP besloot daarom een gebaar van solidariteit te tonen door chirurgische 

maskers te schenken aan verenigingen die door de officiële distributie-niches 

https://www.bapp.be/nl/news-2/covid-19-news-nl/
https://www.bapp.be/wp-content/uploads/2020/04/Brief-Minister-ADeCroo-FR-140420.pdf


"vergeten" zijn. 

 

     

  

6000 maskers werden besteld om ze te schenken aan 3 verenigingen: één in 

Vlaanderen (Kind en Gezin), één in Brussel (CSD – thuisverzorging van 

patiënten en ouderen) en één in Wallonië (CIFI – overkoepelende organisatie 

van onafhankelijke verpleegsters). 

  

 

 

Elke keer werden we met open armen ontvangen en hartelijk bedankt voor ons 

gebaar. 

Deze verenigingen hebben hun dank aan BAPP gepubliceerd op hun websites 

en sociale netwerken. 

Een persbericht over dit onderwerp werd ook naar de belangrijkste Belgische 

media gestuurd om over deze actie te spreken en onze vereniging en onze 

sector in de verf te zetten. 

 

Ontdek het persbericht door HIER TE KLIKKEN . 

 

De BAPP blijft uiteraard uw belangen behartigen. 

https://www.bapp.be/wp-content/uploads/2020/04/BAPP-persbericht-schenking-mondmaskers-20.04.20.pdf


 

 

Aarzel niet deze informatie op uw sociale netwerken te posten om zo onze 

sector te promoten en een positief en dynamisch beeld te geven. 

 

Heeft u vragen of suggesties, laat het ons weten! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Uw BAPP-team 

  

  

 

 

 

Copyright © 2020 BAPP, All rights reserved. 

Flashnews BAPP 

 

Our mailing address is: 

BAPP 

Grensstraat - Rue de la limite 43 

Kraainem 1950 

Belgium 

 

Add us to your address book 

 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

 

 
 

 

https://bapp.us3.list-manage.com/vcard?u=9520621ddef2463d9b07eff2b&id=7ebdc5405b
https://bapp.us3.list-manage.com/profile?u=9520621ddef2463d9b07eff2b&id=7ebdc5405b&e=%5bUNIQID%5d
https://bapp.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=9520621ddef2463d9b07eff2b&id=7ebdc5405b&e=%5bUNIQID%5d&c=3c6786e71d
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=9520621ddef2463d9b07eff2b&afl=1

