Geachte voorzitter en collega’s,
Beste Vlamingen,
De epidemie neemt ergere vormen aan. De negatieve gevolgen zijn groot en
dreigen nog groter te worden.
Het aantal besmettingen neemt overhands toe. Honderden Vlamingen zijn
besmet. Sommigen onder hen verloren het leven. Ik voel zeer mee met alle
zieke vrouwen en mannen en namens de Vlaamse regering betuig ik mijn diep
medeleven aan de nabestaanden van de mensen die niet konden gered
worden.
Wij moeten er àlles aan doen om de verdere verspreiding van het coronavirus
in te dammen, om nog erger te voorkomen. De befaamde curve willen we
afvlakken en op een dag hopen we die helemaal plat te krijgen. Daarvoor zal
iedereen zijn verantwoordelijkheid moeten opnemen. Wij, als Vlaamse
overheid, zullen alvast alles doen wat mogelijk is om de uitbreiding tegen te
gaan en het leed van getroffen Vlamingen te beperken.
Ook voor de Vlaamse economie is dit een zeer harde opdoffer. Onze bedrijven
gaan door zwaar stormweer en dit kan tot ware drama’s leiden. Van de jonge
starter over de cafébaas en de KMO’er tot de echt grote zaken: allen lijden
verliezen. Sommigen zien hun jarenlange harde werk verloren gaan. Bovendien
weten we nu al dat er nog naschokken zullen volgen nadat deze
gezondheidscrisis zal zijn bedwongen.

Beste collega’s,

meteen nadat de Nationale Veiligheidsraad een eerste reeks maatregelen
uitvaardigde, besliste de Vlaamse regering om bijkomende maatregelen te
nemen. Steeds met de bedoeling om de gevolgen van het coronavirus in te
dijken en om mensen te helpen om deze moeilijke tijden door te komen.
Ik som de belangrijkste maatregelen op.

Algemeen


Activiteiten en evenementen (o.a. binnen de jeugd- en cultuursector)
worden geannuleerd.



Toegekende subsidies zullen niet ingehouden worden en er zal flexibiliteit
en welwillendheid getoond worden in de toekenning (o.a. binnen cultuur en
economie).

Economie
o Een premie van 4000 euro voor ondernemingen getroffen door een
volledige sluiting en 2000 euro voor degene die in het weekend dicht
moeten blijven.
o Crisiswaarborgen om schulden te helpen overbruggen en personeel te
kunnen blijven doorbetalen.
o Op fiscaal vlak: de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing zullen
later uitgestuurd worden, eveneens om liquiditeitsproblemen te
voorkomen.
Onderwijs


Schorsing van alle lessen tot en met 3 april, met voorziening van opvang
voor ouders die werken in de zorg of waar de kindjes enkel bij de
grootouders opgevangen zouden moeten worden.

Cultuur


Musea en erfgoedinstellingen sluiten voor alle publiek tot 3 april.

Welzijn


Woonzorgcentra, bepaalde centra voor kortverblijf en residentiële
voorzieningen voor personen met een handicap sluiten standaard de deuren
voor bezoek.



Sluiting centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang en lokale
dienstencentra blijven gesloten.

Omgeving


Extra zorginfrastructuur wordt vrijgesteld van vergunning.



Kritieke dienstverlening voor de burger wordt gegarandeerd op het vlak van
huisvuilophaling en levering en zuivering van afvalwater. Recyclageparken
zijn gesloten.

Toerisme


Er zal een budget van 5 miljoen euro worden vrijgemaakt voor
jeugdtoerisme en sociaal toerisme.



Alle toeristische ondernemers, waaronder ook reisbureaus, moeten toegang
kunnen krijgen tot de economische steunmaatregelen.



We zetten ons schrap om in de post-coronaperiode zo snel mogelijk de
toeristische activiteiten en aantrek van Vlaanderen te verhogen.

Binnenlands bestuur


Gebedshuizen annuleren alle activiteiten.



Het Vlaamse crisiscentrum zorgt voor de communicatie naar ambtenaren en
de lokale overheden.



De gratis vrijwilligersverzekering wordt uitgebreid naar alle individuele
burgers die acties op poten zetten om buren, ouderen of andere kwetsbare
mensen te helpen tijdens de coronacrisis.

Mobiliteit


Cashbetalingen op tram en bus werden opgeschort.



Rijopleidingen worden geannuleerd, alsook theoretische en praktische
examens voor het behalen van je rijbewijs.



De veren aan de kust (Nieuwpoort en Oostende) werden vanaf 17 maart
beiden volledig opgeschort.

Collega’s,
daar blijft het natuurlijk niet bij.
De Vlaamse regering greep de afkondiging gisterenavond door de
Veiligheidsraad van een pakket bijkomende maatregelen aan om zelf extra
inspanningen te doen. Die werden vanochtend op een extra Vlaamse
ministerraad besproken en goedgekeurd.
Concreet gaat het om:

- De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met gezinsleden
die technisch werkloos worden ten gevolge van de COVID-19maatregelen worden gedragen door de Vlaamse overheid voor de
periode van 1 maand. Indien de COVID-19 crisis langer aanhoudt dan de
periode van 1 maand, zal de Vlaamse regering, rekening houdend met de

budgettaire beperkingen, een stelsel van uitstel van betaling uitwerken
voor de gezinnen waarvan één of meerdere gezinsleden in het stelsel van
technische werkloosheid terechtkomen.
- Zolang de strikte COVID-19-maatregelen van kracht zijn, zullen er geen
afsluitingen gebeuren van water, gas of elektriciteit.
- We roepen lokale besturen op om een aantal kleine
belastingen/retributies (al dan niet tijdelijk) te schrappen (verblijfstaks,
terrasretributies etc.)
- De hinderpremie wordt uitgebreid naar alle ondernemingen en winkels
(bv: kledingwinkel, electrozaak of doe-het-zelf winkel) die volledig
moeten sluiten omwille van de nieuwe beslissingen van de Nationale
Veiligheidsraad. Net als bij hinder wegens openbare werken komt er een
premie voor handelaars, horeca, zelfstandigen en dienstverleners die
door deze verplichte sluiting getroffen worden.

- De crisiswaarborg die we vorige vrijdag al aangekondigd hebben, werd
nu verder uitgewerkt. Ondernemingen kunnen via de gewone
waarborgregeling tot 75% van nieuwe financieringsovereenkomsten
laten waarborgen door de Vlaamse overheid in ruil voor een eenmalige

premie van 0,5% van het totaalbedrag. Voor deze crisiswaarborg naar
aanleiding van de coronacrisis wordt die premie verlaagd naar 0,25% van
het totaalbedrag. Daarnaast kunnen ondernemingen voor bestaande
schulden tot 12 maanden in plaats van 3 maanden een
overbruggingskrediet laten waarborgen.
- De aanmoedigingspremie die nu al bestaat om mensen aan te moedigen
deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, wordt uitgebreid
naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende
productie, een dalende omzet of dalende bestellingen als gevolg van de
coronacrisis. Die maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt
tussen de 90€ en 150€. Voorwaarde zijn een productievermindering met
minstens 20% en een goedgekeurd plan van collectieve
arbeidsduurvermindering.
- Voor het aanslagjaar 2020 krijgen ondernemingen 4 maand uitstel van
betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting. Dit komt o.a. ten goede aan
transportsector, leasingmaatschappijen en busmaatschappijen. Die 4
maanden uitstel van betaling komt bovenop de normale betaaltermijn
van 2 maanden, in totaal dus 6 maanden
- Alle jeugdwerkactiviteiten en vakantiekampen in de paasvakantie
worden geannuleerd. Ouders worden opgeroepen om, vanuit solidariteit
met jeugdorganisaties, geen of slechts een gedeeltelijke terugbetaling
van de inschrijvingsgelden te vragen.
- Vlaamse regering staat garant voor de zorg. Er wordt een regeling
uitgewerkt in de komende dagen om te zorgen dat welzijnsvoorzieningen
niet in financiële problemen komen.

- Kinderopvang blijft er voor ouders werkzaam in cruciale sectoren als
zorg, veiligheid, voeding, … aan het werk te houden. We garanderen de
inkomsten van kinderopvang. Mensen die kinderen niet naar opvang
brengen, zullen niet moeten betalen.

Geachte voorzitter en collega’s,
Beste Vlamingen,
Ik had u vanop deze tribune zo graag een optimistisch verhaal gebracht.
Zonder kwellingen, zonder drastische ingrepen. Maar neen, dit is geen
opbeurende boodschap. De situatie is ernstig, de maatregelen zijn fors.
Iedereen zal dit voelen, in een aantal gevallen zal dit ook echt pijn doen.
Laten we vooral niet denken dat wijzelf gevrijwaard blijven, het virus sluipt
overal. Van hieruit wens ik trouwens alle goeds toe aan zieke collega’s of
collega’s die in quarantaine zitten, onder wie mijn twee viceministerspresidenten Hilde Crevits en Bart Somers.
En toch, ondanks alle onheil en miserie zijn er lichtpunten. Veel zelfs.
Samen met u ben ik oprecht gelukkig met de vele initiatieven die in
Vlaanderen worden genomen. Duizenden mensen gaan op stap om meer
kwetsbare medeburgers te helpen. Zomaar, omdat ze solidair willen zijn.
Jeugdbewegingen en andere verenigingen organiseren zich.

De klassieke en sociale media ondersteunen deze en andere acties, met
programma’s als “We zullen doorgaan”, “Samen tegen Corona”,
#Vlaanderen Helpt. Dat is de warme, sociale, bezorgde kant van ons
gemeenschap, van Vlaanderen.

Ook bedrijfsleiders, academici, influencers, sportlui, cultuurtoppers
engageren zich. Namens de Vlaamse regering dank ik allen!
Wij staan aan uw kant, daar kunt U op rekenen.
In het bijzonder wil ik nog eens onze grote dank herhalen aan alle
hulpverleners, uiteraard de professionele vrouwen en mannen die
onvermoeibaar het beste van zichzelf geven. Maar ook de vele vrijwilligers
die zich inzetten om kwetsbare mensen te helpen in deze moeilijke dagen.
Diep respect.
Waarde collega’s,
In vervlogen historische tijden toonden Vlamingen dat zij doorzetters zijn,
dat zij ook zware tegenslagen konden overwinnen.
Hooguit plooien we even bij felle windstoten, maar steeds weer rechten we
onze rug en zetten we door. Veerkracht is een eigenheid.
Misschien lijken we soms even aangeslagen, maar opgeven doen we toch
nooit.
Een enkele keer slaat de angst om ons het hart, maar dan gaan we er voluit
tegenaan. Erop en erover.

Deze spirit zal ons er ook nu bovenop helpen.
Dat hopen we. Daarin zullen we slagen.
Ik herhaal en bevestig, er zit meer in ons. Plus est en nous!

Ik dank u.

