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EDITO

OORLOG IN OEKRAÏNE:
WAT ZIJN DE GEVOLGEN
VOOR ONZE BEDRIJVEN?
Op donderdag 24 februari viel Rusland, met de steun
van Wit-Rusland, Oekraïne aan.
Dat was het startschot voor een periode
van instabiliteit aan de poorten van Europa.
Het VBO was uiteraard bijzonder verontwaardigd over die aanval en betuigde
het Oekraïense volk zijn medeleven.
We denken ook bijvoorbeeld aan de Belgische
ondernemers en hun naasten in Oekraïne.
Bovenop de tragedie die de bevolking in de
oorlogsgebieden en de vele vluchtelingen
doormaken, heeft de oorlog ook gevolgen
voor onze economie.
De spanningen als gevolg van de inval hebben
namelijk een grote weerslag op veel bedrijven
die deel uitmaken van waardeketens met
Oekraïne, Rusland of Wit-Rusland. Dat geldt
zowel voor de rechtstreekse in- en uitvoer als
voor de betrekkingen tussen klanten en leveranciers van andere Belgische of Europese
bedrijven die ook door deze crisis worden
getroffen.
Het is daarom belangrijk dat onze overheid,
op zeer korte maar ook op middellange en
lange termijn, snelwerkende en passende
maatregelen treft. Onze ondernemingen
en onze economie in het algemeen worden
immers geconfronteerd met tal van moeilijkheden. Zo is er bijvoorbeeld de afschuwelijke
loon-prijsspiraal als gevolg van de stijging van
de grondstoffen- en energieprijzen, die de
inflatie - en via de automatische loonindexe-
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ring dus ook de loonkosten - aanwakkert. Dat
brengt ons concurrentievermogen sterk in
gevaar. De Nationale Bank van België (NBB)
benadrukte die alarmerende vaststelling
en wees op een stijging van de loonkosten
met 13% in drie jaar tijd, ten belope van zo’n
20  miljard euro. Bovendien treden er logistieke belemmeringen en tal van juridische
kwesties op in verband met de sancties tegen
Rusland en Wit-Rusland en de continuïteit van
de activiteiten.

Wij pleiten voor passende, diverse steunmaatregelen om de sterkst getroffen sectoren op
een waardevolle manier bij te staan, maar ook
om meer in het algemeen de concurrentiekracht van onze economie op peil te houden
in deze context van zeer hoge inflatie. Het is
ook belangrijk om onze bedrijven, die al zwaar
door corona zijn getroffen, wat ademruimte
te geven. Dat moet gebeuren aan de hand van
een ‘standstill’ voor mogelijke nieuwe administratieve lasten die aan onze ondernemingen
worden opgelegd, en flexibiliteit voor de
uitvoering van sommige bestaande verplichtingen. Ook bedrijven die het slachtoffer zijn
van Russische tegenmaatregelen moeten
worden geholpen.
Op Europees niveau was deze nieuwe crisis,
zoals vaak het geval is, de aanleiding voor
fundamentele bezinning over onze energieafhankelijkheid, de groene transitie, maar
ook het concept van ‘strategische autonomie’
van de EU op het gebied van defensie en in
andere belangrijke industriële sectoren. Het
VBO juicht die Europese aanpak toe, want dit
is niet het moment voor ongecoördineerde
nationale initiatieven. Het VBO pleit ook voor
een proactieve, maar realistische aanpak.
Dat om de economische haalbaarheid van
de beoogde ontwikkelingen te garanderen,
een zo transparant mogelijk bestuur te waarborgen en het concurrentievermogen van
de EU ten opzichte van haar internationale
concurrenten veilig te stellen. Bovendien zou
deze crisis de EU er ook toe moeten aanzetten
de onderhandelingen over of de ratificatie van
ambitieuze handelsakkoorden te versnellen.
De versterking van onze handelsbetrekkingen

met onze partners zal positief bijdragen aan
de diversificatie van onze in- en uitvoer.
Beste lezers, de omvang van de crisis als gevolg
van de oorlog in Oekraïne en de weerslag
ervan op ons land hebben ons ertoe aangezet
om de publicatie van dit vierde nummer van
onze Focus International Trade te vervroegen
en het volledig in het teken van Oekraïne te
zetten. Dat maakt deel uit van de inspanningen
van het VBO om de sectorfederaties en de
ondernemingen via allerlei kanalen op de
hoogte te houden: via onze website, binnen
de taskforce ‘VBO/sectoren’ die eerstdaags na
het begin van de oorlog werd opgericht, en aan
de hand van verschillende webinars.
Alvorens af te sluiten zou ik nog de ondernemingen die de Oekraïense bevolking, in
Oekraïne of in België, te hulp zijn geschoten,
willen feliciteren. Met hun vele en uiteenlopende initiatieven toonden ze dat ze bereid zijn
hun maatschappelijke rol op te nemen ondanks
de vele moeilijkheden die ze het hoofd moeten
bieden. Daar mogen we trots op zijn.
Het VBO staat aan uw zijde nu, bij de publicatie
van deze speciale editie, de oorlog in Oekraïne
nog altijd woedt.
Pieter Timmermans
CEO VBO FEB
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HET VBO HOUDT U UP-TO-DATE!
Het VBO blijft de situatie zeer nauwkeurig monitoren en blijft waakzaam over de
nadelige gevolgen voor de Belgische economie. Om de bedrijven te helpen zich
op een zo vlot mogelijke wijze aan te passen aan de nieuwe omstandigheden,
verzamelt het VBO voor u op zijn website alle relevante up-to-date informatie en
nuttige links naar de verschillende maatregelen die worden genomen.
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BELANG VAN
BUITENLANDSE HANDEL
SAMENSTELLING VAN DE BELGISCHE EXPORT
NAAR RUSLAND (2020)
BRON: NBB EN AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

9,1% Andere
2,7% Minerale producten
3,7% Optische instrumenten
3,9% Onedele metalen
4,0% Vervoersuitrusting

47,2%

Chemische producten

7,2% Levensmiddelen
9,1% Kunststoffen
13,1% Machines en uitrusting

SAMENSTELLING VAN DE BELGISCHE INVOER
UIT RUSLAND (2020)
BRON: NBB EN AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

7,8% Andere
4,8% Chemische producten
16,7% Onedele metalen

49,7%

Minerale producten

21%	
Edelstenen en
edele metalen
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Energie-Index
Gas
APSP: average petroleum spot price. Ruwe olie ($/bbl)
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ECONOMISCHE IMPACT

OORLOG IN OEKRAÏNE
WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR DE
BELGISCHE ONDERNEMINGEN?
Hoewel het directe handelsverkeer tussen ons land en Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland
vrij beperkt is, hebben de oorlog in Oekraïne en de daarmee samenhangende spanningen aanzienlijke gevolgen voor belangrijke sectoren van onze economie.

MACRO-ECONOMISCHE
BEZORGDHEDEN
Naast het drama dat de Oekraïense bevolking
en de talloze vluchtelingen doormaken, hebben
deze oorlog en de daaruit voortvloeiende spanningen al heel wat directe en indirecte gevolgen
voor ons land meegebracht.
Het VBO is zeer bezorgd over de macro-economische impact van deze crisis, en dat
omwille van 4 redenen.
1. Vanaf de tweede helft van 2021 is de
inflatie van de energieprijzen sterk gestegen.
Rusland is echter een belangrijke leverancier
van gas en aardolie voor Europa. De huidige
situatie voert de inflatoire druk van de
energieproducten nog verder op. De productiekosten zullen door de energieprijzen en de
prijsstijgingen van diverse grondstoffen dus
nog verder toenemen. Bovendien blijft ons
systeem van automatische loonindexering
de loon-prijsspiraal aandrijven, wat nadelig is
voor de concurrentiekracht van de ondernemingen. Die alarmerende vaststelling werd
ook beklemtoond door de Nationale Bank.
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2. Hoewel de handel met Rusland, Oekraïne
en Wit-Rusland in absolute cijfers vrij beperkt
is, zijn die drie landen belangrijke leveranciers
en klanten voor bepaalde van onze (sub)
sectoren. Het gevolg daarvan zijn bevoorradingsmoeilijkheden van diverse essentiële
grondstoffen voor onze industrieën en
forse prijsstijgingen. Die toeleveringsketens
kunnen echter niet van de ene dag op de
andere geheroriënteerd worden. Naast de
rechtstreeks getroffen ondernemingen,
heeft de crisis door overloopeffecten ook
gevolgen voor andere ondernemingen doorheen verschillende waardeketens.
3. Het conflict heeft onrechtstreeks een
negatieve impact door het vertrouwen van
ondernemers en gezinnen aan te tasten. Het
veroorzaakt namelijk onzekerheden waardoor bedrijfsleiders dus wat hun investeringsplannen betreft voorzichtiger zouden kunnen
zijn. Gezinnen met minder vertrouwen in de
toekomst zullen een voorzichtiger consumptiepatroon aannemen en meer sparen, wat
een invloed zal hebben op de privéconsumptie. Tot slot zorgt het conflict er ook
voor dat de situatie op de financiële markten
verslechtert.

4. Ten slotte hebben bepaalde van onze voornaamste EU-handelspartners (bv. Duitsland)
nauwere handelsbetrekkingen dan België met
Rusland, Oekraïne of Wit-Rusland. Hetzelfde
geldt voor de afhankelijkheid van Russisch
gas (de Duitse industrie is daar bijvoorbeeld
zeer sterk afhankelijk van). Zo dreigen onze
toeleveranciers, door een domino-effect,
onrechtstreeks de moeilijkheden te ondervinden die zich voordoen bij hun klanten in
andere lidstaten.
Naast die verschillende bezorgdheden zijn
er ook nog de economische gevolgen van
de tegenmaatregelen die Rusland treft ten
aanzien van onder meer de EU.
© Belga image

IMPORT/EXPORT:
DE IMPACT OP HEEL WAT
BELANGRIJKE (SUB)SECTOREN
MAG NIET WORDEN ONDERSCHAT
Op het vlak van buitenlandse handel is
Rusland verantwoordelijk voor 1% van de
Belgische export en 1,7% van de import
(dus onze 12de grootste leverancier en onze
17de klant). De in- en uitvoer vanuit en naar
Oekraïne bedraagt 0,15% van het totaal (46e
leverancier en 50e klant). Maar afgezien van
die al bij al beperkte cijfers, zijn die 3 landen
wel zeer belangrijke leveranciers of klanten
voor heel wat essentiële (sub)sectoren van
onze economie.
1. Veruit het grootste aandeel van de Belgische
import uit Rusland wordt ingenomen door
minerale producten (51%), hoofdzakelijk
koolwaterstoffen (waarvan Rusland een
belangrijke mondiale producent en exporteur
is). Het podium wordt vervolledigd door
edele (21%) en onedele (17%) metalen. Wat

de Belgische export naar Rusland betreft,
spannen chemische producten (49%) de
kroon. Een derde daarvan is afkomstig van de
verkoop van geneesmiddelen. Daarna volgen
elektrische machines en optische apparatuur
(17%), kunststoffen en rubber (9%) en ten
slotte voedingsmiddelen (7%).
2. België importeert uit Oekraïne voornamelijk
producten uit het plantenrijk (60%). Het gaat
dan vooral om grondstoffen die noodzakelijk
zijn voor de productie van plantaardige oliën
(vooral koolzaadolie) en graan. In tweede
instantie worden ook andere grondstoffen
zoals minerale producten (9%), onedele
metalen (8%) en hout (6%) ingevoerd. Naar
Oekraïne worden vooral producten uit de
chemische industrie (32%) geëxporteerd.
Daarna volgen elektrische machines en
apparaten (15%), transportmaterieel (11%),
voedingsmiddelen (11%) en kunststoffen en
rubber (11%).

9

FOCUS INTERNATIONAL TRADE | LENTE 2022

SECTOROVERSCHRIJDENDE
BEZORGDHEDEN
De ondernemingen worden met verschillende
moeilijkheden geconfronteerd, wat heel wat
vragen opwerpt.
Naast de problemen die hierboven reeds
vermeld werden (waaronder de bevoorradingsproblemen en de kostenstijgingen), zijn
de moeilijkheden van uiteenlopende aard:
• Impact en naleving van de sancties van
de EU en haar internationale partners ten
aanzien van Rusland en Wit-Rusland, en
onzekerheden over de goedkeuring van
nieuwe sancties;
• Juridische vragen over onder meer de
continuïteit van de contracten in b2c- en
b2b-relaties of met de overheden, of over
de douaneprocedures;

© Belga image
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• Storingen in de logistieke ketens en van de
verschillende vervoerswijzen (op de weg, over
zee, over de binnenwateren, in de lucht);
• Impact op het menselijke kapitaal, of het
nu gaat om medewerkers van Belgische
ondernemingen die actief zijn in Oekraïne,
in Rusland, in Wit-Rusland of Oekraïense
of Russische medewerkers die in België
werken (bv. in de bouwsector).
In een poging om antwoorden te bieden op
die vragen heeft het VBO op zijn website
een aparte pagina gecreëerd, alsook een
taskforce VBO/sectorfederaties.

MINDER
RUSSISCH
GAS
EUROPA WIL DE
AFHANKELIJKHEID VAN
RUSSISCHE FOSSIELE
BRANDSTOFFEN
TERUGDRINGEN
De afgelopen maanden werd Europa
geconfronteerd met hoge en volatiele
energieprijzen. Die hoge prijzen werden
eerst aangewakkerd door de sterke
mondiale vraag tijdens het economische herstel na de pandemie. Na de aanval van Rusland op Oekraïne verergerde
de situatie door de bezorgdheid over de
bevoorradingszekerheid.
In de afgelopen jaren kwam ongeveer 40% van
de totale invoer van gas in de EU uit Rusland.
Voor ruwe olie schommelt de invoer uit
Rusland rond de 27% en ook voor steenkool
blijft Rusland de belangrijkste leverancier
met zo’n 46%. Door de stijgende onzekerheid
over de bevoorrading door Rusland, Europa’s
belangrijkste leverancier, wordt de stabiliteit
van de markt ernstig verstoord. De Europese
leiders besloten daarom tijdens de Europese
Raad in Versailles (11 maart 2022) om onze
afhankelijkheid van Russisch gas, olie en
steenkool geleidelijk stop te zetten.

De Europese Commissie werd gevraagd om
daarvoor een plan uit te werken. Met dat
plan, REPowerEU genaamd, wil Europa ruim
voor 2030 onafhankelijk zijn van Russische
fossiele brandstoffen door onder meer de
gasvoorziening te diversifiëren, de uitrol van
hernieuwbare gassen te versnellen en gas
voor verwarming en elektriciteitsopwekking
te vervangen. Het plan bevat ook een reeks
maatregelen om de energieprijzen voor
consumenten onder controle te houden en de
economie te beschermen door onder meer de
prijzen te reguleren, tijdelijke belastingmaatregelen te nemen tegen uitzonderlijke winsten
en staatssteunmaatregelen in te voeren. Ook
wil Europa gezamenlijke acties ondernemen
om zijn gasvoorraden voor volgende winter
aan te vullen. De Europese staatshoofden
beslisten eveneens om de gemeenschappelijke aankoop van gas, lng en waterstof te
organiseren, daarbij optimaal gebruikmakend
van het collectieve politieke gewicht van de
EU en het belang van haar interne markt en
haar lidstaten om bij onderhandelingen de
prijzen te drukken. Net zoals de Commissie
ook de vaccins gemeenschappelijk aankocht
tijdens de COVID-19-pandemie.

BIDEN BIEDT ALTERNATIEF
Tijdens de internationale topontmoetingen
(EU, NAVO, G7) in Brussel op 24 en 25 maart,
legde de Amerikaanse President Biden extra
leveringen van vloeibaar gas op tafel als alternatief voor Russisch gas. Die ‘virtuele pijplijn’,
een gezamenlijke afspraak om bepaalde
volumes aan Amerikaans vloeibaar gas tegen
een vastgestelde prijs te leveren aan Europa,
moet de afhankelijkheid van Rusland verminderen en de volatiliteit van de gasprijzen
milderen.
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SANCTIES

MEEST VERREGAANDE
SANCTIES OOIT GENOMEN
DOOR EU
Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, treft de EU, net als vele andere landen,
sancties tegen Rusland en Wit-Rusland om beide landen ertoe aan te zetten de
oorlog te beëindigen. Afschrikken is het doel, maar tegelijk hebben die sancties
gevolgen voor de Belgische bedrijven. Hieronder vindt u een gebald, niet-exhaustief,
overzicht van de sancties en hun gevolgen.
Veel maatregelen werden ook afgestemd en
gecoördineerd met de G7-landen, maar ook
niet G7-landen, zoals Australië, Nieuw-Zeeland
en Taiwan veroordelen de aanval op Oekraïne
met maatregelen.

EEN KLUWEN AAN EU-SANCTIES
Sinds 23 februari 2022 nam de EU vijf pakketten
aan sancties – en een uitbreiding van hun
omvang – aan. Ze bestrijken een breed gamma
van sectoren en maatregelen. Daardoor zijn
het meteen de meest verregaande sancties
ooit genomen, zeker op zo’n korte tijd. Bovendien scharen Zwitserland, de EFTA-lidstaten
(IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) en de
– potentiële – kandidaat-lidstaten (Noord-Macedonië, Montenegro, Albanië en Bosnië en
Herzegovina) zich achter de EU-sancties en
passen deze ook toe.

OOK BELGISCHE DEELSTATEN
NEMEN SANCTIES
De Belgische deelstaten besloten tot een
schorsing van uitvoervergunningen voor
‘double use’-technologieën naar Rusland.
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TIES

DOEL VAN DE MAATREGELEN?
“RUSLAND VERDER ISOLEREN EN MIDDELEN
ONTTREKKEN DIE HET GEBRUIKT OM DEZE
BARBAARSE OORLOG TE FINANCIEREN.”
COMMISSIEVOORZITTER URSULA VON DER LEYEN
2) Economische sancties

WAT ZIJN SANCTIES
PRECIES?
Sancties (officiële term: restrictieve
maatregelen) zijn een onderdeel van
het gemeenschappelijk buitenlands
en veiligheidsbeleid van de EU. Ze
zijn niet bestraffend bedoeld, maar
beogen een verandering in beleid of
activiteit. De maatregelen gelden enkel
op EU-grondgebied en reiken dus op
directe wijze niet verder dan dat 1. De
indirecte gevolgen reiken vanzelfsprekend verder. De Commissie moet er
bovendien voor zorgen dat de lidstaten
de sancties ook uitvoeren. De controle
gebeurt echter door de bevoegde
autoriteiten van de lidstaten.

De sancties worden voortdurend bijgestuurd.
Raadpleeg voor de meest actuele stand van
zaken www.vbo.be

Sancties tegen Rusland
1) Beperkingen zakendoen met oblasten
Donetsk en Loegansk
• Invoerverbod op goederen uit die gebieden;
• Uitvoerverbod op bepaalde goederen en
technologieën naar die gebieden;
• Beperkingen op handel en investeringen
voor bepaalde sectoren;
• Verbod op levering van toeristische diensten.
D e ze s a n c t i e s z i j n v a n to e p a s s i n g to t
24 februari 2023 en kunnen elk jaar worden
hernieuwd. Dezelfde soort sancties zijn al van
toepassing op de Krim en Sebastopol (geldig
tot 26 juni 2022).

De economische sancties gelden tot
31 juli 2022, maar kunnen elke zes maanden
worden vernieuwd.
Financiële sancties

- B eperkte toegang tot de primaire en
secundaire kapitaalmarkten van de EU voor
bepaalde Russische banken en bedrijven;
- Verbod op transacties met de Russische
centrale bank of met het Russische directe
investeringsfonds;
- SWIFT-verbod voor zeven Russische banken;
- Verbod op transacties met 4 Russische
banken;
- Verbod op levering van bankbiljetten in euro
aan Rusland;
- Verbod op alle transacties met bepaalde
Russische staatsbedrijven;
- Verbod op het verlenen van kredietratingdiensten aan Russische personen of
entiteiten;
- Verbod op de aanvaarding van deposito's van
Russische elite boven een bepaalde waarde;
- Verbod op het aanhouden van rekeningen
van Russische klanten door de centrale
effectenbewaarinstellingen van de EU;
- Verbod op de verkoop van waardepapieren in
euro aan Russische klanten;
- Verbod op de investering of deelname in het
Russische directe investeringsfonds;
- Verduidelijking dat ook crypto-activa onder
de sancties vallen.
1	In tegenstelling tot bijvoorbeeld bepaalde VS-sancties die zogenaamd wel
extraterritoriaal gelden. Dat betekent echter niet dat dit ook effectief door de
EU wordt erkend.
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Defensie

- Export- en importverbod op wapens;
- Exportbeperkingen op bepaalde goederen en
technologie die zouden kunnen bijdragen tot
de technologische versterking van Ruslands
defensie- en veiligheidssector.

Technologie

- Exportbeperkingen op ‘dual use’-goederen
en -technologie en aanverwante diensten;
- Gerichte invoer- en uitvoerbeperkingen op
bepaalde geavanceerde technologieën.

Metaalindustrie

Luchtvaart, ruimtevaart en
maritieme navigatie

- Verbod op het overvliegen van het EU-luchtruim en op de toegang tot EU-luchthavens
voor alle Russische luchtvaartmaatschappijen;

- Importverbod op ijzer en staal uit Rusland die
op dit moment vallen onder de staalvrijwaringsmaatregelen. Aanverwante technische
of financiële bijstand en bemiddelings- en
andere diensten zijn ook verboden.

- Exportverbod op goederen en technologie
voor de ruimtevaart- en luchtvaartindustrie.
Aanver wante technische of financiële
bijstand en bemiddelings- en andere diensten zijn ook verboden;

- Exportban op bepaalde luxegoederen.

- Exportbeperkingen op maritieme navigatiegoederen en radiocommunicatietechnologie
naar Rusland;

Invoerverbod bepaalde producten

- Verbod Russische schepen in Europese
havens evenwel met een uitzondering voor
humanitaire doeleinden, levensmiddelen,
landbouwproducten en energie;
- Verbod Russische transportbedrijven op
Europese wegen.

Energie

- Exportverbod op goederen en technologie
voor de olieraffinage. Aanverwante technische of financiële bijstand en bemiddelingsen andere diensten zijn ook verboden;
- Verbod op investeringen in de Russische
energiesector;
- I nvoer verbod op steenkool, mogelijks
gevolgd door een invoerverbod op olie.
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Luxegoederen

- Hout;
- Cement.

IMPACT INTERNATIONALE
SANCTIES VOLGENS FEBELFIN
(FINANCIËLE SECTOR)
De Europese Unie nam samen met andere
landen en internationale organisaties sancties
aan tegen Rusland. Zo werden meerdere
financiële kanalen en tegoeden van bepaalde
Russische en Wit-Russische personen, organisaties en instellingen geblokkeerd. Zeven
Russische en drie Wit-Russische banken
werden voor onbepaalde tijd uitgesloten
van het financiële berichtenverkeersysteem
SWIFT. Het betalingsverkeer met die banken
via SWIFT zal voor onbepaalde tijd niet meer
mogelijk zijn. Verder beslisten kaartschema’s,
zoals VISA en Mastercard om hun activiteiten
in Rusland volledig te staken. De Belgische
banken passen zonder meer de sancties toe
die door de bevoegde internationale instanties werden opgelegd.
Welke gevolgen hebben die sancties nu
concreet voor uw business? Febelfin, de
Belgische federatie van de financiële sector,
geeft advies:
• Voor het blokkeren van geviseerde betaalkaarten hoeft u als ondernemer niets te
doen: de kaartschema’s en de betalings
dienstaanbieder zorgen ervoor dat geviseerde betaalkaarten worden geweigerd
door online betaalterminals. Neem contact
op met uw betalingsdienstaanbieder als
u, vóór de blokkering, al geautoriseerde
transacties nog niet hebt geïnd;

• Stem af met uw bank of kredietverlener
alvorens betaaltransacties met bedrijven
of particulieren in Rusland of Wit-Rusland
aan te gaan;
• Bent u ondernemer en hebt u vragen over
uw financiële situatie? Neem zo snel mogelijk contact op met uw bank. De banken staan
klaar om samen de oplossingsopties voor
uw specifieke situatie te overlopen. Ook
als uw onderneming nog geen problemen
ondervindt, kunt u uw bankier contacteren.
Hoe vroeger u dat doet, hoe meer kans op
een tijdige oplossing op maat.

Hebt u nog vragen?
Surf dan naar www.febelfin.be om op de
hoogte te blijven van de laatste economische
ontwikkelingen als gevolg van de oorlog.
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ADVIES VAN DE ALGEMENE
ADMINISTRATIE VAN DE
DOUANE EN ACCIJNZEN
1)Zorg voor een duidelijke
goederenomschrijving
Eenzelfde goederencode kan zowel goederen
bevatten die wel en niét onder de sancties
vallen. Goederen kunnen bijvoorbeeld al dan
niet voor militair gebruik ontwikkeld zijn.
De omschrijving van het goed is daardoor
cruciaal, zowel op de aangifte als de bijbehorende handelsdocumenten. Waar nodig kan
een meer specifieke omschrijving worden
gebruikt op de facturen.
2) Negatieve certificaatcodes
Voor bepaalde sanctiegoederen voorziet de
EU uitzonderingen, waardoor de uitvoer alsnog
kan plaatsvinden, eventueel onder een vergunning afgeleverd door het bevoegde gewest.
In dat geval moet de douaneaangifte
gepaard gaan met een adviesaanvraag, die
de elementen en argumentatie bevat om
te kunnen oordelen of de uitzondering kan
worden toegestaan.
Op het douanedocument moet dan in
‘vak 44’ een negatieve certificaatcode
(‘Y’-code) worden vermeld. Meer info en
het document voor de adviesaanvraag vindt
u op de website van de Belgische douane
(www.financien.belgium.be/nl/douane_
accijnzen > ondernemingen > Oekraïne-Rusland).
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3) Volg de situatie op de voet
De crisis in Oekraïne leidde tot een stelsel
van maatregelen en tegenmaatregelen die
vaak vrijwel onmiddellijk in voege komen.
Een in-, door- of uitvoer die vandaag nog
toegelaten is, kan morgen verboden zijn of
onder een vergunningsplicht vallen. Mocht
Rusland de status van meest begunstigde
natie van de Wereldhandelsorganisatie
verliezen, kunnen tarieven zeer snel worden
aangepast.
4) Check uw doorlooptijden
De huidige maatregelen vereisen een zeer
hoge graad van selectie en controle door
de Belgische douane. Houd rekening met
de tijd voor een documentaire en/of fysieke
controle in uw logistiek proces en zorg dat
alle bijbehorende stukken beschikbaar zijn
voor de verificatie. De kans op vertragingen
en congestie is hoog, omdat veel logistieke
spelers eveneens maatregelen nemen of
zelf impact ondervinden van de crisis.
5) Douaneregelingen
Door goederen meteen na aankomst in te
klaren, kiest u het zekere voor het onzekere
met de toepassing van de tarieven of de
maatregelen die op dat moment van kracht
zijn. Mocht u toch voor een verrassing staan,
kunnen de goederen eventueel onder
entrepot worden geplaatst met het oog op
een latere oplossing, zoals een wederuitvoer.
Goederen in entrepot houden als anticipatie
op een normalisering van de handel is
mogelijk, maar brengt vaak beheers- en
opslagkosten met zich mee.

Vervolg sancties
tegen Rusland
3) Individuen en entiteiten
877 individuen waaronder 30 oligarchen
krijgen een reisbeperking opgelegd. Daarnaast
worden de assets van die individuen en 62 entiteiten bevroren en mogen er geen fondsen aan
hen worden verstrekt. Die maatregelen worden
elke zes maanden vernieuwd en gelden tot
15 september 2022.
4) Diplomatieke maatregelen
De ‘EU-Rusland’-tops worden opgeschort en
diplomaten en zakenlui kunnen niet langer
genieten van visafaciliterende maatregelen.

6) Restrictie economische samenwerking
Rusland kan niet langer lenen via de Europese
Bank voor Reconstructie en Ontwikkeling
en de Europese Investeringsbank. De EU
behandelt – samen met de ander G7-landen
– Rusland ook niet meer als een meest
begunstigde natie (MFN) in het kader van
de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dat
wil zeggen dat het niet meer geniet van
zijn voordelen als W TO-lid. Bovendien
kunnen Russische bedrijven zich niet langer
inschrijven op openbare aanbestedingen in
Europa. Ook worden zij uitgesloten van alle
financiële steun uit Europa.

5) Mediarestricties
De omroepactiviteiten van Sputnik en Russia
Today, m.n. Russische staatsmedia, en hun
dochterondernemingen zijn verboden.

Oekraïne wordt ook wel de graanschuur van Europa genoemd © Shutterstock
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KREDIETVERZEKERAAR
CREDENDO LEGT UIT WELKE
STAPPEN ZIJ HEEFT GEZET
Gezien de zeer sterke en plotselinge verhoging
van het landenrisico van Rusland, Wit-Rusland
– een belangrijke bondgenoot van Rusland
vanwaaruit de aanval op Kiev plaatsvond – en
Oekraïne, heeft Credendo die landen in de
politieke-risicoclassificatie voor de korte en
middellange termijn in categorie 7 ingedeeld,
het hoogste risico. Het verhoogde landenrisico
van Rusland en Wit-Rusland is hoofdzakelijk
te wijten aan de sancties – die onder meer de
externe reserves van Rusland moeten bevriezen
en de toegang tot SWIFT voor bepaalde banken
moeten blokkeren – en aan het risico van een
aanscherping van die sancties.
De gevolgen van de oorlog stoppen niet aan
de grenzen. De landen van de voormalige
Sovjet-Unie worden het sterkst getroffen door
de crisis, aangezien Rusland voor de meesten
onder hen (vooral voor Wit-Rusland, Kirgizië
en Armenië) een belangrijke handelspartner
is, maar ook omdat aan veel landen geld
wordt overgemaakt door burgers die in het
buitenland werken. Daarnaast zullen ook de
landen die veel Russische toeristen ontvangen
de gevolgen ondervinden. Dat is onder meer
het geval voor Turkije – een economie die al
verzwakt is door een zeer snel toenemende
inflatie en een sterke waardevermindering van
zijn munt – en voor Egypte, dat ook getroffen is
door een sterke toename van de graanprijzen.
Doordat Rusland een belangrijke exporteur
is van grondstoffen zoals aardolie en gas,
bepaalde metalen (zoals koper en aluminium) en graan (net zoals Oekraïne), zijn
de grondstoffenprijzen omhooggeschoten,
met ernstige gevolgen voor de landen die
grondstoffen importeren en sectoren die
afhankelijk zijn van grondstoffen zoals de
staalindustrie. De forse stijging van de prijzen
voor kalium, dat vooral in Wit-Rusland en
Rusland geproduceerd wordt, heeft ook een
impact op de mestindustrie. Ook andere
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sectoren zijn getroffen, zoals de productie
van halfgeleiders, want Oekraïne is een
belangrijke producent van neongas, en de
auto-industrie, waarvoor vele onderdelen in
Oekraïne gemaakt worden. De landen die
grondstoffen exporteren zullen daarentegen
profiteren van de prijsstijgingen.
De volgende weken zijn van essentieel belang
voor de productie van graan en maïs in
Oekraïne. Als er in Oekraïne niet gezaaid kan
worden, dreigen de graanprijzen nog verder
te stijgen. Dat brengt sociale onrust en inflatie
met zich mee terwijl deze laatste reeds hoog
was voor de inval in Oekraïne. En zorgt voor
bijkomende druk op de overheidsfinanciën,
die al sterk achteruitgegaan waren door twee
jaar COVID-19. Twee jaar na de uitbraak van
de pandemie staat de wereldwijde economie
dus opnieuw onder druk. De omvang van de
economische crisis zal afhangen van de duur
en de geografische reikwijdte van het conflict.
Politieke en aanverwante risico’s op
middellange termijn (maart 2022)

LOW RISK

HIGH RISK

B r o n : w w w. c r e d e n d o . c o m > l a n d e n r i s i c o ’ s >
wereldoverzicht

Sancties tegen Wit-Rusland
In augustus 2020 legde de EU Wit-Rusland al
sancties op naar aanleiding van de frauduleuze
presidentsverkiezingen. Met de in totaal vijf
sanctiepakketten die ze al had opgelegd,
worden 183 personen en 26 entiteiten
geviseerd. Als aanleiding van de huidige
betrokkenheid van Wit-Rusland in de oorlog in
Oekraïne, heeft de EU Wit-Rusland bijkomende
sancties opgelegd.
1)

Financiële sancties

• Verbod op transacties met de Wit-Russische
centrale bank;
• SWIFT-verbod voor drie Wit-Russische
banken;
• Verbod op levering van bankbiljetten in
euro aan Wit-Rusland;
• Verbod op notering en verlenen van diensten
gelinkt aan aandelen van Wit-Russische staatsentiteiten op EU-handelsplatforms (met ingang van
12 april 2022);
• Verbod op het aanvaarden van deposito's
van meer dan 100.000 euro van Wit-Russische onderdanen;
• Verbod op het aanhouden van rekeningen
van Wit-Russische klanten door de centrale
effectenbewaarinstellingen van de EU;
• Verbod op verkoop van effecten in euro aan
Wit-Russische klanten.
2)	Individuele en economische sancties
tegen 22 personen
Zij ondervinden dezelfde problemen als de
Russische geviseerde individuen en entiteiten.
3)

Handelsbeperkingen

• Beperking op handel in goederen die worden
gebruikt voor de productie of vervaardiging
van:
- Tabaksproducten;
- Minerale brandstoffen;
- B itumineuze stoffen en gasvormige
koolwaterstofproducten;

- Ijzer- en staalproducten en rubberproducten.
• Beperkingen op de uitvoer van ‘dual use’goederen en -technologie en bepaalde
geavanceerde goederen en technologie die
zouden kunnen bijdragen tot de ontwikkeling
van Wit-Rusland op militair, technologisch,
defensie- en veiligheidsgebied, alsook
beperkingen op de verlening van daarmee
verband houdende diensten.
4)

WTO-toetredingsproces opgeschort

De EU besloot om het toetredingsproces
van Wit-Rusland tot de WTO voorlopig op te
schorten.
5)	Verbod Wit-Russische schepen in
Europese havens en transportbedrijven
op Europese wegen

WAT BETEKENEN AL
DIE SANCTIES NU IN DE
PRAKTIJK? ONZEKERHEID
TROEF!
Vanwege de nooit geziene omvang van
de sancties en de snelheid waarmee
ze evolueren, is het moeilijk voor de
bedrijven om concreet de gevolgen in
te schatten of zich aan te passen aan
de veranderde omstandigheden. Daarnaast volgen verschillende pakketten
aan sancties elkaar op, waardoor ze
elkaar als het ware inhalen. Bovendien
hebben de sancties niet enkel rechtstreeks impact, maar zijn er al heel
veel onrechtstreekse gevolgen, met
een impact op bijvoorbeeld de energieprijzen, brandstofprijzen, enz. Het
VBO ijvert daarom voor een centraal
aanspreekpunt waarbij bedrijven
terecht kunnen met al hun vragen en
waar ze richtlijnen en een FAQ terugvinden. Het VBO organiseerde ook
een webinar over het onderwerp, met
vier experten in de materie. U kunt het
webinar herbekijken op www.vbo.be.

- Kaliumchloride (‘potas’)-producten;
- Houtproducten;
- Cementproducten;
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RUSSISCHE TEGENMAATREGELEN

© Belga image

HET KREMLIN
SLAAT TERUG MET
TEGENMAATREGELEN
Na de goedkeuring van de westerse sancties heeft Rusland de eerste tegenmaatregelen uitgevaardigd en aangekondigd, die nu al rechtstreekse of onrechtstreekse
gevolgen hebben voor onze economie.
Als onderdeel van haar economische, financiële en politieke sancties, sloot de
EU – net zoals de andere westerse bondgenoten – haar luchtruim af voor alle
Russische vliegtuigen. Als reactie hierop sloot ook Rusland zijn luchtruim voor alle
luchtvaartmaatschappijen uit 36 landen, waaronder België. Maar daar bleef het
niet bij. Het Kremlin nam een hele reeks tegenmaatregelen als vergelding op de
westerse sancties.
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De Russische regering keurde een lijst goed van
alle ‘onvriendelijke landen’ die sancties tegen
Rusland instelden of zich daarbij hebben aangesloten. Net zoals alle landen van de Europese
Unie, staat ook België op die lijst.

dan vreemde valuta storten op die speciale
rekening en in tussentijd zamelt de Gazprombank namens de koper roebels in.

• De EU-lidstaten

• Noorwegen

De Russische president Poetin kondigde ook
aan dat Rusland beslag kan leggen op de activa
van buitenlandse bedrijven die zich uit Rusland
terugtrekken, zogezegd om lokale leveranciers
en werknemers te beschermen. Veel westerse
bedrijven beslisten om hun activiteiten in
Rusland op te schorten of stop te zetten.

• Albanië
• Andorra

• NoordMacedonië

OCTROOIVRIJSTELLING

• Australië

• Zuid-Korea

• Canada

• San Marino

• Gibraltar

• Singapore

• Japan

• Zwitserland

• Liechtenstein

• Taiwan

• IJsland

• Verenigd
Koninkrijk

DE RUSSISCHE LIJST VAN
‘ONVRIENDELIJKE LANDEN’

• Micronesië
• Monaco
• Montenegro

• Oekraïne
• VS

• Nieuw-Zeeland
Elk Russisch bedrijf dat wil samenwerken
met personen of bedrijven op die lijst heeft
daarvoor de toestemming van de regeringscommissie nodig. Bovendien worden er beperkingen opgelegd om vreemde valuta naar het
buitenland over te maken. Zo zullen de Russische staat, bedrijven en burgers hun schulden
aan de landen op de lijst alleen in roebels – de
Russische munteenheid die sinds het begin
van de oorlog sterk gedevalueerd is – kunnen
vereffenen, moeten exporteurs 80% van hun
vreemde valuta vanaf 1 januari 2022 verkopen
en mag contant geld in vreemde valuta met
een waarde van 10.000 Amerikaanse dollar het
land niet meer uit.
Bovendien ondertekende president Poetin
op 31 maart een decreet van toepassing
op betalingen voor de levering van aardgas
die na 1 april worden verricht. Zo moeten
buitenlandse kopers bij de invoer van aardgas
gebruik maken van speciale rekeningen bij de
Gazprombank. De buitenlandse koper moet

De Russische regering keurde bovendien
een decreet goed dat plaatselijke bedrijven
en particulieren toestaat om octrooien uit
‘onvriendelijke landen’ te gebruiken zonder
de toestemming van de octrooihouder en
zonder er rechten op te betalen.

EXPORTBAN
Rusland voerde tegelijk een exportverbod uit
op meer dan 200 producten. De uitvoer van
die goederen is tijdelijk verboden naar alle
landen, met uitzondering van de lidstaten van
de Euraziatische Economische Unie, Abchazië
en Zuid-Ossetië. Bovendien beperkt het decreet
tijdelijk de uitvoer van bepaalde soorten hout
uit Rusland naar ‘onvriendelijke landen’. Dat
besluit is tot het einde van 2022 van kracht.

EXPORTVERBOD
RUSSISCHE PRODUCTEN
Het exportverbod geldt voor de
volgende categorieën van Russische
producten:
• Technologie;
• Telecommunicatie;
• Medische apparatuur;
• Voertuigen;
• Landbouwmachines;
• Elektrische apparatuur.
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ASSOCIATIEAKKOORD OEKRAÏNE

Bron: European Commission

DE GEOPOLITIEKE AGENDA
VAN DE EU
HOE HOUDT DE EU HAAR BUURLANDEN
– INCLUSIEF OEKRAÏNE – TE VRIEND?
Wie denkt dat de banden tussen de
EU en Oekraïne slechts recent werden
aangehaald, omdat de EU haar steun
wil betuigen aan het Oekraïense volk
ten tijde van oorlog, heeft het fout. De
EU en Oekraïne hadden voor de oorlog
al goede relaties en bekrachtigden
dat met een officieel akkoord.
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OEKRAÏNE KOOS
VOOR HET WESTEN
Sinds 2016 bestaat er tussen de EU en Oekraïne
een uitgebreide vrijhandelszone (DCFTA)
als onderdeel van het associatieakkoord dat
beiden ondertekenden in 2014. In datzelfde
jaar annexeerde Rusland de Krim waarna de
EU sancties oplegde aan Rusland. Het sluiten
van dit associatieakkoord en het begin van dat
conflict zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar
verbonden.

Het associatieakkoord is het belangrijkste
instrument om Oekraïne en de EU nader tot
elkaar te brengen: het bevordert diepere politieke en economische banden en respect voor
gemeenschappelijke waarden. Dat kadert in het
nabuurschapsbeleid van de EU, waarbij ze poogt
om goede relaties te onderhouden met buurlanden. De EU sloot gelijkaardige akkoorden
met Moldavië en Georgië. Voor Oekraïne is dit
symbolisch heel belangrijk, want impliciet koos
het land hiermee de kant van het Westen…
maar stuitte tegelijk Rusland tegen de borst.

nauwgezet opgevolgd en de EU kan beslissen
dat de omzetting niet voldoet en vervolgens
de markttoegang opschorten voor de desbetreffende diensten. Er wordt dus strikte
‘conditionaliteit’ gehanteerd.
Het akkoord laat geen vrij verkeer van personen
en werknemers toe, noch kunnen we spreken
van een douane-unie. Er zijn wel douanefacilitering en -samenwerking voorzien.

GRADUELE INTEGRATIE
IN INTERNE MARKT
De EU en Oekraïne hebben dus nauwe
economische banden. Ondanks het feit dat de
oorlog de wederzijdse handel beknot, willen
we schetsen hoe sterk beide markten met
elkaar zijn verstrengeld. De DCFTA beoogt
per slot van rekening de graduele integratie
van Oekraïne in de Europese interne markt.
In ruil voor die toegang en integratie moet
Oekraïne voldoen aan de EU-regelgeving.
Onder meer inzake voedselveiligheid, technische voorschriften, overheidsopdrachten,
mededingingsbeleid, intellectuele- en andere
eigendomsrechten en de energiemarkt.
Terwijl de EU onmiddellijk haar handelstarieven
verlaagde, mocht Oekraïne dat gradueel doen.
Voor bepaalde landbouwproducten gelden
nog tariefcontingenten. Ook voor de grootste
exportproducten van Oekraïne – bepaalde landbouw- en metaalproducten – zijn nog bepaalde
beperkingen van toepassing met als achterliggend doel Oekraïne geen concurrentievoordeel
te bieden.

VRIJ VERKEER VAN DIENSTEN,
NIET VAN PERSONEN
Oekraïne heeft volgens het akkoord bijna
onbeperkt vrij verkeer van diensten. Opnieuw
moet het land daarvoor aan de vele EUregels voldoen. Zo moet het automatisch
EU-wetgeving met betrekking tot diensten
omzetten in de eigen wetgeving. Dat wordt

WAT BETEKENT HET
ASSOCIATIEAKKOORD
CONCREET VOOR BEDRIJVEN?
• Gemakkelijker en betaalbaarder in- en
uitvoeren van en naar Oekraïne;
• Afschaffing van de meeste tarieven
voor handel in goederen (EU: 98,1% Oekraïne: 99,1%);
• Efficiënter douaneverkeer;
• Harmonisatie wetgeving, normen en
conformiteitsbeoordelingsprocedures
tussen Oekraïne en de EU. Fabrikanten
moeten slechts aan één reeks eisen
voldoen om hun producten zowel in de
EU als in Oekraïne te kunnen verhandelen;
• Harmonisatie sanitaire en fytosanitaire
maatregelen (SPS);
• Bescherming intellectuele-eigendomsrechten;
• Handel in diensten: opzetten van een
business, grensoverschrijdende dienstverlening en tijdelijke verblijven zijn
mogelijk in tal van sectoren;
• Toegang tot openbare aanbestedingen.
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De DCFTA zorgde dat de EU en Oekraïne sterker naar elkaar toegroeiden. Dat uit zich nu ook tijdens het conflict.
Bron: Europees Parlement, © EU 2022

MET ALLE GEVOLGEN VAN DIEN …
De initiële ondertekening van de DCFTA,
voorzien voor maart 2012, werd stopgezet
door de toenmalige Oekraïense president
Yanukovych die onder Russische druk inbond.
Daarop volgden de grote, zogenaamde
Euromaidanprotesten en de ‘revolutie van
de waardigheid’ waarna een regeringswissel
plaatsvond en Yanukovych Rusland om hulp
vroeg. Het was meteen ook aanleiding tot
de annexering van de Krim in 2014 met alle
gevolgen van dien. De EU nam sancties tegen
Rusland en Europa werd geraakt door zware
tegenmaatregelen. Het huidige conflict is
in die context een verdere escalatie van de
toenmalige spanning.
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Ook langs EU-zijde liep niet alles van een leien
dakje. Zo werd in Nederland de ratificatie
van het akkoord tegengehouden door een
negatief referendum (april 2016). Uiteindelijk
kon het akkoord alsnog in zijn totaliteit
worden geratificeerd op 30  mei  2017, maar
inclusief een bindende verklaring dat het
akkoord Oekraïne niet het statuut geeft van
kandidaat-lidstaat en er geen militaire hulp en
extra middelen naar Oekraïne gaan.

"ACHTER EUROPA’S
NABUURSCHAPSBELEID SCHUILEN
OOK GEOPOLITIEKE
DOELEN"

VRIENDSCHAP OF GEOPOLITIEK?
Achter Europa’s nabuurschapsbeleid schuilen
ook geopolitieke doelen. Zo streeft Europa
naar een sterke periferie naast Rusland,
gealigneerd met onze waarden en normen.
De Oekraïense markt is immers niet van
dermate significant belang voor de EU. Naast
de handelsdoelstellingen zijn de ‘culturele’
afspiegeling en een tegenwicht vormen tegen
Rusland zeer belangrijk. Door Oekraïne heel
wat wetgeving te laten kopiëren delen beide
handelsblokken immers niet enkel dezelfde
goederen, maar worden Europese normen en
waarden getransplanteerd in de Oekraïense
maatschappij. Het is precies dat dat Rusland
tegen de borst stuitte.

Bron: European Commission
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STEUNMAATREGELEN

STEUNMAATREGELEN
BELGISCHE BEDRIJVEN
HELPEN EN GEHOLPEN WORDEN
Veel bedrijven ondervonden snel hinder door de oorlog in Oekraïne. De inval
van Rusland duwde de energie- en grondstofprijzen fors omhoog (en dat
op een moment van torenhoge inflatie door de boomende energieprijzen).
De in- of uitvoer van ondernemingen die handelen met Rusland, Oekraïne en
Wit-Rusland of ter plaatse actief zijn, werd vrijwel onmiddellijk verstoord.
En in tal van sectoren waren de effecten van de economische sancties tegen
Rusland en Wit-Rusland snel voelbaar.
Om al die getroffen bedrijven te ondersteunen,
voerde de federale regering vanaf 1 april tot
30 juni 2022 een stelsel van tijdelijke werkloosheid in wegens ‘overmacht ingevolge de oorlog
in Oekraïne’. Met dezelfde modaliteiten als de
tijdelijke werkloosheid wegens ‘overmacht door
COVID-19’ die afliep op 31 maart 2022. Ook
voerde de federale regering vanaf 1 april een
crisisoverbruggingsrecht in voor zelfstandigen
die direct getroffen worden door de oorlog in
Oekraïne en daardoor zijn omzet met minstens
40 procent ziet dalen ten opzichte van dezelfde
maand in 2019.
Op 10 maart lanceerde de Europese Commissie
een raadpleging bij de lidstaten over een
ontwerpvoorstel voor een tijdelijke crisisondersteuning van de economie, door gebruik
te maken van de flexibiliteit van het Europese
staatsteuninstrumentarium. Dat voorstel werd
gepubliceerd op 23  maart en zou de lidstaten
de mogelijkheid bieden om tijdelijke liquiditeitssteun te verlenen aan ondernemingen,
bijvoorbeeld in de vorm van garanties en
gesubsidieerde leningen. Of om steun te bieden
die de extra kosten door de uitzonderlijk hoge
gas- en elektriciteitsprijzen helpt op te vangen.
Ook op regionaal niveau bestuderen de
verschillende regeringen de mogelijkheid tot
steunmaatregelen voor de bedrijven.
U vindt een up-to-date overzicht van alle
steunmaatregelen op www.vbo.be

HET VBO IJVERDE
VOOR EN
VERKREEG DE
VERLENGING VAN
HET STELSEL
VAN TIJDELIJKE
WERKLOOSHEID
OEKRAÏNERS OP DE VLUCHT
KRIJGEN BESCHERMING IN
EUROPA
De Europese lidstaten activeerden een
crisismechanisme dat kan worden ingezet
bij een massale toestroom van vluchtelingen. Oekraïense vluchtelingen kunnen
hierop een beroep doen en zo een apart
statuut van tijdelijke bescherming krijgen,
zonder de asielprocedure te moeten
doorlopen. Dankzij dat statuut krijgen
Oekraïners op de vlucht recht op verblijf,
werk, onderwijs en alle vormen van steun.

WAT VRAAGT HET VBO?
Gezien de negatieve macro-economische
gevolgen van deze crisis voor de Belgische
economie pleitte het VBO reeds bij de
autoriteiten voor steunmaatregelen voor het
bedrijfsleven. Het ijvert voor een gemengde
aanpak die verschillende maatregelen op
korte, middellange en lange termijn combineert. Het VBO bracht de volgende zes
aandachtspunten naar voren:
1. Budgettaire maatregelen om de energiefactuur van bedrijven te verlagen (waarbij
ervoor moet worden gezorgd dat die maatregelen niet leiden tot hogere belastingen
of nieuwe kosten voor bedrijven);
2. Ondersteuning van bedrijven die moeilijkheden ondervinden bij het aanbrengen van
grondstoffen (door zich flexibel op te stellen
ten aanzien van alternatieve bevoorrading
en etiketteringsverplichtingen);

HUMANITAIRE HULP BIEDEN
De humanitaire crisis bracht de afgelopen
weken een ongeziene stroom aan solidariteit
teweeg. De meest doeltreffende manier om
hulp te bieden, is via een financiële gift. Het
Consortium 12-12 (1212.be) coördineert de
inzamelingsactie bij het grote publiek, de
overheden en de privésector. De Oekraïense
ambassade in België zamelt, met de hulp
van de Stad Brussel en Brussels Expo, allerlei
goederen in. Op hun Facebookpagina (facebook.com/UkrainianEmbassyBelgium) leest
u welke goederen ze zoeken en waar die
kunnen worden geleverd.
Ook zette de Europese Commissie, als onderdeel van haar campagne ‘Stand Up For Ukraine',
een nieuw systeem op om de levering van
grootschalige donaties van de private sector
van vitale goederen, zoals geneesmiddelen,
vaccins, medische uitrusting, tenten, bedden en
nooddekens te coördineren.

3. G oedkeuring van aanvullende sociale
maatregelen (zoals uitstel van betaling
van diverse bijdragen en een inhoudelijke
discussie om de automatische indexering
van de lonen te vertragen);
4. Een standstill voor regelgeving (d.w.z. geen
nieuwe lasten of verplichtingen invoeren)
en flexibel zijn bij het nakomen van diverse
bestaande verplichtingen;
5. Voorstander van een Europese aanpak
en coördinatie (om het level playing field
binnen de interne markt te handhaven, met
name wat staatssteun betreft);
6. E en ‘single point of contact’ binnen de
autoriteiten oprichten om een optimale
informatiestroom te garanderen en talrijke
vragen van bedrijven te centraliseren.

De Commissie staat in rechtstreeks contact
met de Oekraïense autoriteiten voor civiele
bescherming en die van de buurlanden
en ontvangt voortdurend updates over
d e d r i n g e n d b e n o d i g d e g o e d e r e n te r
plaatse. Private organisaties die willen
d o n e r e n , w o r d e n v e r zo c h t v i a e - m a i l
contact op te nemen met de Europese Unie:
ECHO-private-donations@ec.europa.eu
#plekvrij - Sinds de inval van Rusland zijn
miljoenen Oekraïners op de vlucht. Onze overheden stellen alles in het werk om voldoende
opvangcapaciteit te voorzien, maar er is nood
aan externe opvanglocaties. De website
info-ukraine.be legt uit hoe particulieren en
bedrijven huisvesting kunnen aanbieden en
bevat nuttige links naar de initiatieven van de
federale, regionale en lokale overheden.
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HET COMPETENTIECENTRUM

HET COMPETENTIECENTRUM
EUROPA & INTERNATIONAAL
Het competentiecentrum (CC) Europa &
Internationaal van het VBO verzorgt de
redactionele inhoud van deze nieuwe Focus
International Trade, dat eens per semester
verschijnt.
Twee redenen voor deze publicatie: vooreerst
omdat de internationale handel cruciaal
is voor onze heel open economie met zijn
kleine en grote ondernemingen. Daarnaast
wordt die economische werkelijkheid te vaak
onderbelicht, en bovendien onvoldoende
objectief bekeken, waardoor bestuurders en
ondernemers er weinig greep op hebben.

HET TEAM
Olivier Joris
Executive Manager

Benoit Monteyne
Adviseur

Sofie Declerck
Attaché
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Het VBO speelt een actieve rol in diverse
facetten van de internationale handel.
Op zijn agenda staan onder andere:
• Het permanent waken over de goede
werking van de interne Europese
markt;
• De follow-up van de Europese
handelspolitiek;
• De promotie van vrijhandelsakkoorden
bij ondernemingen;
• De opvolging van de handelsspanningen en hun impact;
• Het beschermen van de investeringen
van onze ondernemingen in het
buitenland, en omgekeerd, van de
buitenlandse investeringen in ons land;
• En de organisatie van tal van activiteiten
inzake economische diplomatie,
waaronder de actieve deelname aan
staatsbezoeken en economische
missies.
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Het VBO, dé stem van de ondernemingen in
België, staat – via een 40-tal lid-bedrijfsfederaties – voor meer dan 50.000 kleine,
middelgrote en grote ondernemingen die
75% van de tewerkstelling in de private
sector voor hun rekening nemen. Onze
leden zorgen voor 80% van de export en
creëren 2/3 van de toegevoegde waarde in
ons land. Als enige overkoepelende
interprofessionele werkgeversorganisatie
vertegenwoordigen we ondernemingen uit
de drie gewesten van ons land.

Lees onze recentste publicaties
op onze website

WWW.VBO.BE

