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Le développement des questions commence à 11 h 19. La réunion est présidée par Mme Marie-Colline 
Leroy.
De behandeling van de vragen vangt aan om 11.19 uur. De vergadering wordt voorgezeten door mevrouw 
Marie-Colline Leroy.

La présidente: Mme Houtmeyers est absente pour poser sa question n° 55022892C.

 David Clarinval, ministre: Madame la présidente, Mme Houtmeyers a déposé deux fois la même question 
et j'ai répondu à cette question hier en commission de l'Économie, de la Protection des consommateurs et 
de l'Agenda numérique.

La présidente: La question n° 55022927C est sans objet, puisque M. Colebunders est excusé, mais n'a rien 
précisé.

01 Vraag van Anja Vanrobaeys aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, 
Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De beslissingen van het 
Overlegcomité en het overbruggingsrecht" (55022964C)
01 Question de Anja Vanrobaeys à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et 
Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "Les décisions du Comité de 
concertation et le droit passerelle" (55022964C)

01.01  Anja Vanrobaeys (Vooruit): Mijnheer de minister, tijdens de bespreking van uw beleidsnota kwam 
het overbruggingsrecht al aan bod. De vierde coronagolf hakt er spijtig genoeg stevig in, met meer dan 
17.000 besmettingen per dag en meer dan 600 mensen op intensive care. Ik vind het dan ook logisch dat 
het Overlegcomité heeft beslist om bijkomende maatregelen te nemen, want die kunnen mensenlevens 
redden.

Die maatregelen treffen bepaalde sectoren wel opnieuw hard. Vooral de horeca en de eventsector trekken 
aan de alarmbel. Bij enkele buitenevenementen die ik afgelopen weekend bijwoonde, waarbij ik mij telkens 
binnen even ging opwarmen, hoorde ik alleen maar noodkreten. Er komen sowieso minder klanten langs 
vanwege de angst voor besmetting. Daarnaast kunnen grote evenementen niet plaatsvinden, maar ook de 
kleine evenementen niet die bijvoorbeeld in een zaal achter een café worden georganiseerd. Zulke 
evenementen, die normaal gesproken zorgen voor klanten binnen, worden allemaal geannuleerd. Dan 
spreek ik nog niet over de eventsector of de discotheken, mensen die 's nachts werken en die tot 40 % van 
hun events afgelast zien worden.

Sinds oktober geldt een aanpassing van het overbruggingsrecht, maar uit signalen maak ik op dat het water 
intussen niet aan maar boven de lippen staat. Naar aanleiding van de bespreking van uw beleidsnota heb ik 
u al bevraagd over het overbruggingsrecht, aangezien er nieuwe beperkende maatregelen van kracht zijn.

Mijnheer de minister, het overbruggingsrecht is nu geldig tot eind december. Zult u dat herbekijken, zodat u 
steun geeft aan de hardst getroffen sectoren?

Wanneer de situatie na januari niet verbetert, wat gebeurt er dan als het stelsel afloopt? Zal het nieuwe 



hervormde stelsel dan al klaar zijn? Hoe zal dat op de situatie inspelen?

Denkt u ook aan andere maatregelen, eventueel nog voor te leggen aan de regering? Ik denk dan aan een 
bankendeal en aan de handelshuur. Ik heb namelijk gemerkt dat caféhouders hun contractuele huur dienen 
door te betalen, wat heel zwaar begint te wegen.

01.02 Minister David Clarinval: Mevrouw Vanrobaeys, de regering neemt een beslissing wanneer daar 
consensus over bestaat. De regering heeft een beslissing genomen en die wordt gedragen door de hele 
regering. Het spreekt voor zich, na de beslissingen van het Overlegcomité van vrijdag 26 november, dat de 
regering nadenkt over en werkt aan nieuwe steunmaatregelen voor onze zelfstandigen, kmo's en 
ondernemingen. Het gaat om dezelfde maatregelen als dewelke in het verleden werden toegepast. De 
regering zal het Parlement erover informeren, zodra er een akkoord bereikt is over het pakket 
crisismaatregelen.

Mevrouw Vanrobaeys, grote bedrijven creëren jobs, economische groei en welvaart. Ik bewonder uw 
aandacht voor de kleine zelfstandigen en kmo's, die ik deel. Een land heeft behoefte aan kleine 
zelfstandigen en kmo's, die de motor zijn voor de economie. Maar daarnaast heeft een land ook grotere 
structuren nodig. Ieder zijn plaats, ieder zijn belang, ieder zijn verdienste.

Ik kan u verzekeren dat de regering het juiste evenwicht zal zoeken én vinden.

01.03  Anja Vanrobaeys (Vooruit): Mijnheer de minister, het gaat inderdaad allemaal vrij snel. Dat geldt ook 
voor de noodzakelijke verstrengingen die het Overlegcomité oplegt. Ik ben alvast tevreden dat er in de 
regering toch wel wordt bekeken hoe zij de zelfstandigen en kmo's die hard getroffen worden door de vierde 
golf, extra kan ondersteunen. In het verleden hebben de steunmaatregelen al bewezen dat de betrokkenen 
daardoor het hoofd boven water kunnen houden, dat de economische relance meteen aantrekt, zoals in het 
begin van het najaar, toen we in een betere situatie zaten, en dat een economisch slagveld wordt vermeden.

Ik kijk alvast uit naar de maatregelen die in de regering worden besproken en die zullen worden voorgelegd.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

La réunion publique de commission est levée à 11 h 25.
De openbare commissievergadering wordt gesloten om 11.25 uur.
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