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Roadmap van crisis naar economisch herstel

• Vitale functies garanderen

Fase 2:
(her)investeringen
stimuleren – heropbouw
• Afbouw impulsmaatregelen

• Inkomen verzekeren
• Faillissementen vermijden
van gezonde bedrijven

Fase 1: impact opvangen
en continuïteit
verzekeren

• Stimuleren en ondersteunen
investeringen
• Versnellen (her)opstart
innovatie en onderzoek in
bedrijven
• Stimuleren aanwervingen

• Normalisering steun

Fase 3: terugkeer naar
regulier economisch &
innovatiebeleid
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Fase 1. Directe crisismaatregelen
1.

Premies voor sluiting en omzetverlies

2. Ondersteuning op het vlak van financiering

3. Schaderegeling via noodfonds
4. Europese steunmaatregelen

5. Wetenschappers tegen COVID-19 en innovatie in bedrijven
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1. Premies voor sluiting en omzetverlies
• Corona hinderpremie: 4.000 euro + 160/dag
• Verplichte sluiting van fysieke locatie : handel, horeca, recreatie
• 1 premie per locatie
• Ruim 100.000 begunstigden
• Corona compensatiepremie: 3.000 euro
• Substantieel omzetverlies door Coronamaatregelen: - 60%
• events, paramedische diensten, technische diensten,…
• Ca. 90.000 begunstigden
• Gemeenschappelijke kenmerken, maar niet cumuleerbaar
• Actieve ondernemingen: opgericht voor 13/03
• Bijberoepen met bijdragen zoals hoofdberoep
• 1.500 euro tot half inkomen als hoofdberoep en max. 4/5de werknemer
• Tot 5 vestigingen met minstens 1 VTE
• VZW’s met minstens 1 VTE
• Beveiligde webapplicatie www.vlaio.be met automatische verwerking
• Fiscaal vrijgesteld en combineerbaar met overbrugginsrecht
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2. Ondersteuning op het vlak van financiering
• Waarborging complementair met federaal charter met banken
• Dus niet voor betalingsuitstellen voor 6 md
• Dus niet voor nieuwe kredieten voor 12 md
• Vlaamse Waarborgen: drie types
1. Tot 1,5 mio, 75%: nieuwe kredieten (+12 md) en verlengingen (+ 6 md)
2. 100 mio crisiswaarborgen: overbrugging bestaande schulden en uitstel
kaskredieten (lagere premie)
3. 3 miljard Gigarant waarborgen: + 12 md /+1,5 mio >> COVID-waarborg
(aanmelding EU)
• Achtergestelde leningen
• 3 jaar aan verlaagde rentevoet = quasi kapitaal
• Doelgroepen: start-ups/scale-ups, KMO’s, 80% niet tijdelijk werkloos, coronainvesteringen
• 250 mio kapitaalsverhoging PMV
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3. Schaderegeling via noodfonds
• Doelgroepen
• Gesubsidieerde delen cultuur, jeugd, media, toerisme, sport
• Sierteelt
• Onderwijs (schoolreizen)
• Mobiliteit en openbare werken
• Complementair in te zetten tov economische en sociale maatregelen
• 200 miljoen euro
• Task forces inventariseren
• Verschillende sectoren
• Administraties en kabinetten
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4. Europese steunmaatregelen
• Financiële ondersteuning
• CRII en CRII + : flexibele inzet ESF/EFRO
• Europese InvesteringsBank: 40 mia en 200 mia garantiefonds > PMV
• Noodhulp: testen van vaccins
• Solidariteitsfonds: naast natuurrampen nu ook gezondheidscrisis

• Begrotingflexibiliteit
• algemene ontsnappingsclausule uit stabiliteits- en groeipact
• ECB steun: 750 miljard gericht op beperking rentekosten obligaties
• Tijdelijk staatssteunkader: soepeler subsidies
• EU-onderzoek ikv Corona
• Vaccinontwikkeling: Vlaamse onderzoeksinstellingen betrokken/lead partner
• EIR: ondersteuning innovatieve start-ups en KMO’s:
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5. Wetenschappers tegen COVID-19
• (heroriëntatie van) onderzoek en ondersteuning testcapaciteit
• Onderzoeksprojecten op COVID gerelateerde onderwerpen
1. Diagnostiek – epidemiologie
2. Ontwikkeling van therapieën, vaccins, interventies
3. Preventiemiddelen
4. e-health & apps
5. Gedragsveranderingen en mentale gezondheid
• Extra stimulans voor VIB
• Herbestemming voor klinische projecten
• Voorbereiden start-up (antilichaam corona)
• Innovatie door bedrijven: VLAIO
• Blijven stimuleren en subsidies voor kwaliteitsvolle projecten
• Soepel omgaan met termijnen
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Fase 2. Voorbereiden Vlaams relanceplan
• Grondig voorbereiden
• Verantwoorde analyse
• Inschatting budget
• Brede ambitie
• Welvaartcreatie en werkgelegenheid
• Arbeidsmarkt centraal
• Maatschappelijke transities in
evenwicht met economische groei

• Economisch adviescomité
• 6 onafhankelijke experts
• Kern VR + begroting
Economisch Adviescomité

Aanbevelingen

Klankbord

Task Force Corona

Economische Kerngroep

• Lessen uit de crisis
• Digitaal werken
• Aanzet voor cultuurverandering

Voorstel van beslissing
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Vlaamse Regering

3. Andere specifieke vragen
• Toekomst van ons winkelweefsel
• Handelshuur
• Uitstel van de solden
• Non-food winkels
• Online handel stimuleren

• Voedingsindustrie en groothandel
• Springplan naar zelfstandige
• Vlaanderen helemaal digitaal
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Inleiding
6 thema’s
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dienstenchequesector
Tewerkstelling en economische activiteiten
Sociale economie en maatwerkbedrijven
Online opleidingen en levenslang leren
Extra ondersteunende maatregelen IBO en wijkwerken
Specifieke vragen allerhande

Slotwoord
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Inleidend
Crisis….
Bedreigingen
• Voor het eerst in bijna 5 jaar stijgt het aantal niet-werkende
werkzoekenden in Vlaanderen (+1,3%)
• VDAB ontvangt ongeveer de helft minder vacatures
• Meer dan 700 000 tijdelijke werklozen in Vlaanderen

Maar ook opportuniteiten:
• Digitaler aan de slag en e-learning boomt
• Leren, leven en werken heruitvinden
• Transities in een stroomversnelling

Conclusie: lessen er uit trekken
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1. De dienstenchequesector
• Veilig werken
• Richtlijnen
• Aansprakelijkheid
• €8,64 extra per dienstencheque
• Investeren in veilige werkomstandigheden & kosten
• Toezicht door inspectie
• Dienstencheques langer geldig
• Tijdelijke werkloosheid
• Focus: terug aan de slag
• Rendabiliteit
• Studie deze week gefinaliseerd – wordt bezorgd
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2. Tewerkstelling en economische
activiteiten
VDAB

• Gericht matchen #COVID19
• Meer dan 1.815 vacatures
• Elke burger kan interesse aangeven
• Actieplan inburgeraars
• Geen aanpassing in controle en sanctionering
• VDAB staat sterk en bereidt zich voor op de uitdagingen
• Nieuw operationeel model
• Ook in post-corona hebben we elk talent nodig
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2. Tewerkstelling en economische
activiteiten
Werk stimuleren
• Mogelijkheden tot uitlenen van personeel
• Voedingssector
• Seizoensarbeid
• 45.000 seizoenarbeiders nodig dit jaar
• 25.000 in mei 2020
• Oproep aan landbouwers om vacatures zo snel mogelijk te
melden via VDAB
• Nieuwe toepassing om vraag en aanbod op elkaar af te
stemmen
• Andere Maatregelen:
•
•
•
•

Verlenging plukkaart
Verlenging arbeidskaart
Covid19 vacatures
Vlotte grensovergang
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3. Sociale economie en maatwerkbedrijven
• Essentiële activiteiten lopen door, activiteitsgraad is divers
• Verschillende maatwerkbedrijven denken aan heropstart

• Extra aandacht voor hygiëne- en voorzorgsmaatregelen
• Voorstel: extra middelen ter bescherming van werknemers
in de sociale economie
• 4 grote ondersteuningsmaatregelen:
• Opschorten van doorstroom- en inschakelingstrajecten
• Opschorten 90 % regel invulling contingent
• Meer financiële ademruimte
• Waarborg financiering begeleiding arbeidszorg
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3. Sociale economie en maatwerkbedrijven
• Beleidsplannen sociale economie behouden:
> individueel maatwerk
> doorstroom en samenwerking met REC
> eenduidig kader arbeidszorg
• Deminimis regeling en extra steunmaatregelen?

• Begeleidingspremie en organisatiepremie lopen door
ondanks lagere tewerkstelling
• Maatwerkbedrijven en de productie van medisch materiaal
> onderzoeksprojecten (Centexbel, Flanders make, …)
> overleg Fedustria
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4. Online opleidingen en levenslang leren

• Online leren is een succes
• Campagne VDAB
• Opleidingsgids
• Experiment VDAB en Syntra
• Aanbod is groot, gratis en van goede kwaliteit
• VDAB waakt over de kwaliteit
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5. Extra ondersteunende maatregelen IBO
en wijkwerken
• IBO – De coronavergoeding
• Onderhevig aan bedrijfsvoorheffing
• Kan gecumuleerd worden
• Wordt automatisch toegekend
• Wijkwerken – steunmaatregelen
• Vergoeding voor wijkwerkers die actief geweest zijn in de
laatste 6 maanden
• Om activiteiten te continueren
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6. Specifieke vragen allerhande
• ESF
• Verzoek tot verlengen van project is mogelijk
• Verlofstelsels en aanmoedigingspremies
• Flexibiliteit Vlaams Zorgkrediet
• Overuren van jobstudenten

• Syntra en Duaal leren
• Overeenkomsten tijdelijk geschorst. Enkel uitzondering
voor cruciale sectoren en essentiële diensten.
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Slotbeschouwing: blik op de toekomst …
• Handen in elkaar slaan met het oog op een krachtig
relancebeleid en succesvolle opstart

• Met de focus op maximale tewerkstelling en het voorkomen
van structurele werkloosheid.
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