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Coronavirus - Brusselse regering maakt nu al 300
miljoen euro vrij voor economische maatregelen
BRUSSEL 16/04 19:33 (BELGA)
De Brusselse regering heeft donderdag beslist om haar economische steunmaatregelen
verder uit te breiden. Onder meer immobiliënkantoren, krantenwinkels, kleine zelfstandigen
zoals tandartsen en kinesisten, maar ook taxichauffeurs en stadslandbouwers kunnen nu
rekenen op financiële hulp. In totaal bedraagt het Brusselse budget van de
steunmaatregelen nu 300 miljoen euro.
De eenmalige premie van 4.000 euro wordt beschikbaar voor een grotere doelgroep.
Voortaan maken ook uitbaters van krantenwinkels, carwashes, videoverhuurwinkels en
immobiliënkantoren aanspraak op deze premie. De Brusselse regering besliste ook dat
taxichauffeurs en de verhuur van wagens met chauffeur, waar Uberchauffeurs onder vallen,
3.000 euro hulp kunnen aanvragen. Dat is goed voor een inspanning v an 4,5 miljoen euro.
Daarnaast zorgt het gewest voor wat ademruimte voor ondernemers en micro-bedrijven met
maximaal vijf voltijdse equivalenten door hen een compensatiepremie van 2.000 euro toe te
kennen. Zelfstandigen zoals bijvoorbeeld tandartsen en kinesisten kunnen hier ook een
beroep op doen. Hoe die compensatiepremie precies toegekend zal worden, wordt
momenteel nog bepaald.
De Brusselse regering verlengt verder de huidige termijn van twee maanden voor betaling
van de verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling met twee maanden. Op die
manier wordt er wat meer zuurstof gecreëerd voor de Brusselaars en de Brusselse bedrijven.
De verlenging van de betalingstermijn tot vier maanden geldt voor de aanslagbiljetten die
verstuurd worden tot en met 30 september 2020.
De opzegtermijn voor private huurders en studenten die huren worden versoepeld. Voor
woninghuurovereenkomsten wordt de opzegtermijn met ingang van 16 maart opgeschort
zolang de federale overheid de burgers verplicht om thuis te blijven en voor
studentenhuurovereenkomsten en kortlopende huurovereenkomsten voor een
studentenwoning wordt de opzegtermijn verkort tot een maand.
Er wordt bovendien aan een besluit gewerkt om de meest kwetsbare huurders die
inkomensverlies lijden, te ondersteunen en te helpen, zodat zij hun huur kunnen betalen. Het
verbod om de gas- en elektriciteitstoevoer af te sluiten, werd ook verlengd tot en met 30 juni
2020. De opschorting van de stedenbouwkundige termijnen, openbare onderzoeken en
overlegcommissies wordt dan weer verlengd tot 16 mei 2020.
Op vlak van mobiliteit bekijkt het gewest of er in samenwerking met de Brusselse gemeenten
tijdelijk een aantal autoluwe straten, woonerven en tijdelijke fietsstraten ingesteld kunnen
worden waar de maximale snelheid 20 kilometer per uur bedraagt. Het is de bedoeling om
tijdens deze verkeersluwe tijden de fietsers en voetgangers voorrang te geven op wagens.

