
OPEN BRIEF 31 Maart 2021

Aan: Vlaams Minister van Economie, mevrouw H. Crevits

Cc : Mode Unie (tav lsolde Delanghe)

Unizo (tav gedelegeerd bestuurder D. Van Assche)

NSZ (tav directeur Philippe Ruelens)

Van: 30 kinderkleding-speciaalzaken (zie hierna)

KTEINHANDETAARS IN KINDERI(LEDING MET DE HANDEN IN HET HAAR

'Er gaan rampen gebeuren wanneer er niet ONMIDDEILIJK wordt ingegrepen'

Geachte mevrouw de minister,

Geachte vertegenwoordigers van de zelfstandigen,

Een groep van kleinhandelaars in kinderkleding, waaronder diverse speciaalzaken in feestkleding

voor kinderen, hebben de hoofden bij mekaar gestokenl

Na l jaar COVID-19 maatregelen en een 3d" seizoen op rij waarin wij zware kloppen te verwerken

kr'rjgen, is het voor ons niet 5 vóór 12, doch al 5 nó 12!

Wij weten heelgoed dat COVID 19 een impact heeft op vele sectoren, DOCH, er is maar 1 sector die

seizoensgebonden producten verkoopt, die na minder dan 6 maanden niets meer waard zijn, en dat

is de modesector!

Onze voorraden zijn straks niet meer te overzien, en de daaruit volgende financiële kater ook niet!

Ondertussen moeten onze leveranciers wel betaald worden, evenals onze vaste kosten, afbetalingen

van investeringen, personeel etc....

Aangezien een kleine zelfstandige een vechter is en altijd positief ingesteld, waren we vol goede

moed aan dit seizoen begonnen! Netjes op afspraak werken bij de aanvang van het seizoen om zo de

klanten voor communie- en lentefeestkleding in optimale omstandigheden te kunnen onWangen in

onze winkels! Omwille van deze maatregelen lag onze verkoop sowieso al lager dan normaal, maar

de hoop was er om wat langer in het seizoen te verkopen waardoor we toch nog een redelijke omzet

zouden kunnen realiseren.

Maar, eind januari hing al in de lucht dat er mogelijks uitstel zou komen van de communiet en begin

februariviel de beslissing bij de bisdommen dat de vormsels en nadien ook de meeste eerste

communies zouden uitgesteld worden tot najaar of zelfs volgend jaar! ln bepaalde parochies voelden

priesters zich zelfs geroepen om de brave ouders aan te manen om zeker nog geen kleding te kopen!



Deze beslíssing is b'rj de consumenten ingeslagen als een bom en heeft ogenblikkelijk onze commerce

stil gelegd! Dít was voor ons 'open ziin in lockdown-modus'!

Hierbij moet vermeld worden dat:

- we 6 tot 9 maanden op voorhand onze aankopen doen

- dit het 2d" jaar op rij is dat de communies worden uitgesteld

- we vorig jaar in het voorjaar in volle verkoop 2 maanden hebben moeten sluiten en nog een

maand in het najaar !

- alle momenten die in families samen worden gevierd (huwelijken, feestdagen, verjaardagen,

familiefeestjes, doopsels, babyborrels etc...) en waarvoor kinderen extra mooie kleertjes

krijgen, hebben al een jaar geen plaats meer. Er zijn ook geen vooruitzichten voor de

volgende maandenl
- we reeds voor tienduizenden euro's (zelfs voor sommigen onder ons ondertussen

honderdduizenden euro's) stock hebben steken!

- door de Corona-maatregelen er ook geen braderijen, tentenverkopen etc. kunnen

plaatsvinden waardoor we ook van onze oudere stocks niets kwijt kunnen!

Als klap op de vuurpijl moeten we nu ook nog vanaf 27 maart tem 25 april op afspraak werken, wat

een volgende 'openZiin in lockdown- voor ons betekent! We zien geen klanten en er zijn geen

extra steunmaatregelen voorzien.

De huidise stqunmaatreselen ziin ontoereikend en leiden er toe dat erote eroqpen detaillisten-

kinderkleding definitief verdwiinen !

Daarom trekken wij noodgedwongen aan de alarmbel.

1) Voor onze sector is het van belang dat we zo vlug mogeliik'back to normal' kunnen:

- Onze winkelgewoon open! (geen afspraken -geen lockdown)

-Geen runshoppen meer! (wij nemen onze verantwoordelijkheid en zien er op toe dat er voldoende

afstand bewaard wordt tussen de klanten en dat alle hygiëne maatregelen worden gevolgd).

2) Extra steunmaatregelen met teruqwefkende kracht tot december 2020:

=> btw verlaging van 21 Yo naat 6Yo

=> financiële steun vanaf een omzetdaling met 30%:

- 5%ovan omzet 2019 of 2020 (onbegrensd) bij daling van -30 tot -45%

-LOo/ovàn omzet 2019 of 2020 (onbegrensd) bij daling van -46Yo tot -50%

-tïYovan omzet 2OL9 of 2020 (onbegrensd) bij daling vanaf '6AYo of meer

3) Herstartlenins :

=) vàÍl 1% intrest naar OYo intrest!

Wij zijn bereid om onze problematiek verder te komen toelichten in een gesprek en hopen voor een

dringende oplossing voor onze branche.



Met dank voor uw aandacht en hopende op een snelle oplossing, verblijven wij,

Met de meeste hoogachting,

r(r
tï

A. Mariens \'
in naam en in opdracht van volgende kinder-speciaalzaken :

WINKEI LOCATIE

AMANTINE AALST

ANITA'S DENDERLEEUW

BAGATEL NINOVE

BANANA KID WILRUK

BUBBLES BUGGENHOUT

CAFMEYER KNOKKE

COMPTO]R DES ENFANTS SINT NIKLAAS

DE KINDERKORF AVELGEM

DE ZON DEERLIJK

DOETS & DOETS GENT

FASHION FORUM DENDERLEEUW

KAMELEON BALEGEM

KIDIZ DIEST

KINDERKLEDING SOPHIE KASTERLEE

KINDERKORF OUDENMRDE
KUVA LINE SINTTRUIDEN

LANOO GENK

LIANA'S KIDSFASHION WOMMELGEM
NAÏHALIE TODAY MAASEIK

PETIT CASTARD SINT KRUIS

PËTITES ETOILES NIEUWKERKEN-WAAS

PHARO IEPER

PlccoLtNl MERCHTEM

PUMIDO ïERVUREN

REBELLO HOESELï

SAAR EN SANDER WAREGEM

STARS OF TOMORROW ZANDHOVEN

TINEKE JUNIOR ROESELARE

TRICO PAUL TESÏELT

VIKTORIENTJE PUTÏE

Annex: lijst met handtekeningen zaakvoerders van hierboven vernoemde zaken!


