Coronacrisis

Vlaamse steunmaatregelen en
schadevergoedingen: een overzicht
De voorbije weken werden op Vlaams niveau een aantal maatregelen beslist, waarop
de getroffen sectoren een beroep kunnen doen. Het betreft een breed scala aan instrumenten. We zetten de voor de sierteelt meest relevante maatregelen even op een rij.
François Huyghe, Adviseur studiedienst Boerenbond
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Deze nieuwe premie richt zich tot de
ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of
winkels die mogen openblijven maar
die door de beperkende maatregelen
een groot omzetverlies hebben.
Concreet moet men een omzetverlies
kunnen aantonen van ten minste 60%
in de periode tussen 15 maart en
30 april in vergelijking met dezelfde
periode in 2019. Voor starters wordt
gewerkt met een omzetdaling van
minstens 60% ten opzichte van het
neergelegde financieel plan.
De éénmalige compensatiepremie
bedraagt € 3.000. Er zijn maximaal vijf
premies per onderneming als er
meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn.

de siertelers wel aan om de compensatiepremie van 3.000 euro aan te
vragen, als er meer dan 60% omzetverlies is (zie hoger) en als je aan de
voorwaarden voldoet. Het aanvragen
van deze premie verhindert niet dat er
nadien een beroep gedaan wordt op
het noodfonds, waarvan de modaliteiten nog bepaald moeten worden.
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Corona compensatiepremie

VLIF-waarborgregeling bij
uitzonderlijke gebeurtenissen
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Bedrijven die kampen met financiële
problemen kunnen beroep doen op
een waarborgregeling. De tijdelijke
waarborg komt er via het Vlaams
Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).
De waarborg is toegankelijk voor
bedrijven met een brutobedrijfsresultaat van minimaal 40.000 euro per
bedrijfsleider.
De aanvrager moet kunnen aantonen
dat zijn of haar bedrijf negatieve
gevolgen ondervindt zoals een omzetdaling of het niet tijdig kunnen verkopen van producten. De maximale
looptijd van de kredieten is zeven jaar
en de waarborg geldt voor drie jaar.
De waarborg bedraagt maximaal 80%
van het subsidiabele kredietbedrag.
Het Departement Landbouw en Visserij heeft zich ook geëngageerd om
prioriteit te geven aan de VLIF-dossiers van sierteeltbedrijven, ook in de
ingediende schadedossiers naar
aanleiding van de landbouwramp
2018. n

Corona hinderpremie

Bedrijven die hun locatie deels moeten sluiten of de marktverkoop moeten stopzetten, konden al tot en met
19 mei 2020 een éénmalige hinderpremie bekomen van 4.000 euro,
aangevuld met 160 euro per dag als
de sluiting langer duurt dan 21 dagen.
Meer info over de compensatie- en
hinderpremie vind je op www.vlaio.be.

Noodfonds
Specifiek voor een aantal sectoren,
waaronder de sierteeltbedrijven, zal
de Vlaamse regering een noodfonds
voorzien waarmee het kan tussenkomen bij het vernietigen van bloemen
en planten die niet tijdig verkocht
geraken. AVBS en Boerenbond raden
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MAATREGELEN
Bewijsmateriaal bijhouden
Wil je nu of in de toekomst beroep
doen op één van deze premies?
Houd dan zeker alle bewijsstukken
(facturen, bonnen, foto’s of video
met tijdsopname, …) goed bij.
Om de opmaak van een eventueel
schadedossier vlot te laten verlopen
zijn er namelijk vier belangrijke
basisprincipes:
1. Houd de administratie en boekhouding van het bedrijf goed bij.
2. Maak een overzicht van de extra
gemaakte kosten en bewaar
facturen en andere bewijzen.
3. Maak een overzicht van het verlies aan inkomsten.
4. Zorg voor de nodige bewijzen (o.a.
foto’s,…) met duidelijke omschrijving en datum.
Bijkomende informatie is terug te
vinden op www.avbs.be. n
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