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Geachte heer Deboudt,

We hebben uw brief  met  vragen  namens  de  Belgian  Association of  Promotional  Products  goed
ontvangen. Minister Muylle heeft met interesse kennis genomen van jullie vragen. Graag hadden wij
elementen aangereikt om uw vragen te beantwoorden.

Wat uw eerste vraag omtrent de oprichting van een noodfonds betreft, kan ik u verwijzen naar de
verschillende  en uitgebreide maatregelen die  Vlaanderen reeds  genomen heeft.  Het  Agentschap
Innoveren  & Ondernemen  (VLAIO)  van  de  Vlaamse  overheid  neemt  hierin  het  voortouw  om te
bekijken op welke manier bepaalde sectoren kunnen ondersteund worden met extra middelen.

Zoals u wel weet, is België een van de landen met het sterkst ontwikkelde systeem voor tijdelijke
werkloosheid. Bij het begin van deze crisis werd snel duidelijk dat veel mensen nood zouden hebben
aan dit mechanisme. Vandaar werd reeds in de beginfase een sterke versoepeling uitgevoerd door
het criterium overmacht door corona algemeen in te stellen. Daarbij komt nog eens een surplus van
5,63 euro per dag, wat dus een hele uitbreiding van het stelsel betekent.

U kaart ook de hinderpremie aan als een van de maatregelen om uw sector te ondersteunen. Dit valt
echter  niet  binnen de  federale  bevoegdheden en werd  binnen de Vlaamse  regering  uitgewerkt.
Recent ontwikkelde men parallel ook een compensatiepremie voor ondernemingen die niet gesloten
dienden te worden maar wel een omzetverlies van meer dan 60% leden ten opzichte van dezelfde
periode vorig jaar.

De spreiding van verschillende betalingen in het kader van sociale bijdragen werden reeds beslist in
een  pakket  aan  maatregelen.  Meer  info  kan  u  hierover  terugvinden  op
https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/uitstel-
van-verschuldigde-betalingen

Ook het blijvende engagement van de overheid om in haar openbare aanbestedingen een faire en
correcte partner te zijn,  werd reeds onderschreven. Zo zullen alle facturen en betalingen op een
normale manier voortlopen, zonder af te wijken van de geijkte procedures hieromtrent.

We begrijpen uw vraag omtrent de fiscale aftrekbaarheid, maar verwijzen u daarvoor graag door
naar minister De Croo die bevoegd is voor Financiën. Zijn kabinet zal hier in concreto op kunnen
ingaan.
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Tenslotte wensen we nog eens te wijzen op het brede draagvlak van de verschillende maatregelen,
over  de  beleidsniveaus  heen.  Zo  staat  de  tijdelijke  werkloosheid  voor  iedereen  open,  zonder
onderscheid in sectoren. Dit geeft zuurstof aan tal van ondernemingen en neemt alvast een grote
kost weg. Daarnaast werd er voor zelfstandigen ook een overbruggingsrecht ontwikkelt waarbij tot €
1.291,69 (of € 1.614,10 met gezinslast) voorzien wordt voor zelfstandigen die hun activiteiten met
minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen moeten stopzetten omwille van het coronavirus. Er
werd met andere woorden reeds een hele resem aan maatregelen getroffen om aan de noden van
onze ondernemingen en werknemers te voldoen.

Uitzonderlijke tijden vragen aldus om uitzonderlijke maatregelen. Bijgevolg wordt de economische
impact dagdagelijks gemonitord. Op basis daarvan wordt voortdurend bekeken welke maatregelen
verfijnd kunnen worden om tegemoet te komen aan de bekommernissen van onze bedrijven.

Hopelijk bent u hiermee afdoende geïnformeerd over de huidige stand van zaken en de inspanningen
die over de beleidsniveaus heen genomen zijn om alle sectoren binnen onze economie voldoende
ademruimte te geven.

Goede moed & hou het gezond!

Met vriendelijke groeten,

Arne Cools
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