PERSBERICHT
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING STELT HAAR RELANCEEN HERONTWIKKELINGSPLAN VOOR

Brussel, 7 juli 2020
De Brusselse hoofdstedelijke regering heeft vandaag haar relance- en
herontwikkelingsplan voorgesteld waarmee zij een antwoord wil bieden
op de coronapandemie, die de maatschappij en het leven van de
Brusselaars, het welzijns- en gezondheidssysteem en de economie flink
door elkaar heeft geschud.
Een stuurcomité met alle ministeriële kabinetten, gecoördineerd door het kabinet
van Minister-President Rudi Vervoort, is al enkele weken bezig met de uitwerking
van dat plan. Het moet een geleidelijke en veilige heropstart van alle activiteiten
op korte, middellange en lange termijn mogelijk maken. Het is gebaseerd op een
volledige diagnose van de sociaaleconomische, territoriale en ecologische situatie
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens en na de coronacrisis.
De coronapandemie heeft de samenleving en het leven van de Brusselaar stevig
door elkaar geschud. De Brusselse regering heeft daarom een relance- en
herontwikkelingsplan klaar dat een antwoord moet bieden op de volgende
vragen:
1. Hoe kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn verbintenissen met
betrekking tot de economische, sociale en ecologische transitie verder
uitvoeren?
2. Hoe en volgens welk model kunnen we de optimale werking van het
welzijns- en gezondheidssysteem garanderen?
3. Hoe kan de ruimtelijke inrichting van het stadsgewest hertekend worden,
rekening houdend met de verschillende stadsfuncties zoals mobiliteit,
huisvesting, voorzieningen, economische activiteiten, groene ruimten en
recreatie?
Om de bovenvermelde uitdagingen aan te pakken, gaat de Brusselse regering te
werk in vier fasen, waarvan de eerste al bezig is. Zo heeft zij al bijna 500 miljoen
euro uitgetrokken voor dringende steunmaatregelen om de personen en bedrijven
die zwaar getroffen zijn door de crisis, rechtstreeks hulp te bieden.

Onlangs heeft de regering het licht op groen gezet voor de tweede fase, waarin
op korte termijn maatregelen met directe uitwerking genomen worden voor
personen en bedrijven die overheidssteun nodig hebben. Daarnaast komen er ook
dringende maatregelen om de leefomgeving van de Brusselaars tijdens de zomer
te verbeteren.
In de laatste twee fases, die nog onderzocht worden, is het de bedoeling om
zinvolle maatregelen te nemen ter ondersteuning van de koopkracht en van de
activiteiten van de openbare en private sectoren teneinde de werkgelegenheid van
de Brusselaars veilig te stellen. Daarnaast zijn ook herontwikkelingsmaatregelen
gepland die erop gericht zijn de stedelijke ontwikkelings-, productie-, consumptieen solidariteitsmodellen een nieuwe invulling te geven en zodoende veerkrachtiger
te maken. Die relance- en herontwikkelingsmaatregelen worden na het overleg
met - onder andere - de sociale partners nog verder verfijnd. Zij zullen, in
voorkomend geval samen met andere maatregelen, deel uitmaken van het plan
dat begin oktober samen met de begrotingsaanpassing moet worden ingediend.
Met dit plan versterkt de Brusselse regering de ambitie, die ze reeds vastgelegd
had in haar algemene beleidsverklaring voor 2019-2024, om een strategie uit te
tekenen waarmee zij de stad veerkrachtiger wil maken en een omschakeling van
de economie wil bewerkstelligen.
Om een coherente aanpak te waarborgen, werd het plan geïntegreerd in de
bestaande beleidsplannen, met name de strategie GO4Brussels 2030, het
Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO), het Good Move-plan en
het Lucht-, Klimaat- en Energieplan.
Tot slot heeft ook de Europese Unie een reeks maatregelen genomen naar
aanleiding van de coronapandemie. Er worden een herstelplan en een nieuw
voorstel voor een financieel kader van de EU verwacht. De Brusselse regering zal
haar plan laten aansluiten op de Europese initiatieven die bedoeld zijn om de
lidstaten te ondersteunen (o.a. Next Generation EU, de Green Deal, …). Daarnaast
zal zij ook een maximale complementariteit tussen het federale, het gewestelijke
en het lokale niveau nastreven.
“Met dit plan bereiden we een eerste antwoord voor op de vele uitdagingen die
Brussel en haar inwoners te wachten staan. De klemtoon ligt in de eerste plaats
uiteraard op het sociale aspect. De huishoudens met de laagste inkomens zijn
namelijk het grootste slachtoffer van de crisis. Maar we gaan nog een stap verder.
Zo ondersteunen we de zwaarst getroffen economische sectoren, zoals het
toerisme. De maatregelen moeten het Gewest eveneens voorbereiden op
eventuele nieuwe crisissen. Zij moeten ons in staat stellen ons aan te passen aan
de nieuwe gewoontes en ons dus veerkrachtiger maken. Het werk is nog niet af.
We volgen de evolutie van de sociale, economische en gezondheidssituatie
aandachtig op. Vandaag starten we ook met een overlegfase om ons denkwerk te
onderbouwen met nuttige input”, aldus Brussels Minister-President Rudi
Vervoort.
“Deze crisis heeft ons eens te meer laten voelen hoe belangrijk kwalitatieve
openbare ruimte is. We hebben meer plaats gemaakt voor de Brusselaars, en hen
zo laten proeven hoe Brussel meer een stad op mensenmaat kan zijn. Mensen
ontdekten de fiets, ontdekten hoe fijn en gezond het kan zijn om vaker te

wandelen in de stad. Deze zomer willen we hen met ´vakantie in Brussel’ nog
meer laten genieten van de vrijgekomen ruimte. Het relanceplan ademt dan ook
de filosofie van good move uit, door de integratie van een aantal maatregelen die
fietsen en wandelen stimuleren: betere voetpaden en fietsinfrastructuur, ruimte
maken voor initiatieven voor en door Brusselaars, en investeringen in
fietsparkings en Fietsleasing”, voegt minister voor Mobiliteit Elke Van den
Brandt toe.
“De coronacrisis heeft aangetoond hoe dringend het is om de stad beter voor te
bereiden, waardoor ze haar hele bevolking kan beschermen. Beschermen, maar
ook iedereen de mogelijkheid bieden zijn/haar plaats hier te vinden. Door de
groene overgang centraal te stellen in het herstelplan, kiest de regering resoluut
voor een stad waarvan de ontwikkeling een antwoord biedt op de uitdagingen van
het klimaat, de gezondheid en de levenskwaliteit, ongeacht de wijk waar we
wonen. Door solidariteit als eerste voorwaarde voor de relance te stellen, in het
bijzonder ten aanzien van ouderen en de meest kwetsbaren, wordt opnieuw
bevestigd dat er zonder een solidaire overgang gewoon geen sprake kan zijn van
een overgang”, zegt minister van Klimaattransitie en Leefmilieu Alain
Maron.
“Het stemt me tevreden dat we er met een evenwichtig relanceplan in zijn
geslaagd verstandig om te springen met de middelen. Op economisch vlak namen
we goede maatregelen, bijvoorbeeld om de noodlijdende hotel- en toeristische
sector efficiënt te ondersteunen en deze motor voor de hele stad opnieuw op gang
te trekken. Maar ook de zwakkeren in de samenleving kunnen op een duwtje in
de rug rekenen. Zo komt er een extra toelage in de kinderbijslag voor de laagste
inkomens”, aldus minister voor Financiën en Begroting Sven Gatz.
“De economische crisis die zich aankondigt, zou een einde moeten maken aan de
jarenlange opeenvolgende daling van de werkloosheid in Brussel. In functie van
de scenario’s zouden tot 30.000 nieuwe werkzoekenden zich bij Actiris kunnen
inschrijven. De uitdaging die voor ons ligt, is aanzienlijk, en deze mensen moeten
zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen. Hoe? Door de kwaliteit van de
begeleiding die Actiris verstrekt, te verbeteren. Door specifieke maatregelen uit
te werken om hen te helpen bij hun zoektocht naar werk, maar ook door het
opleidingsaanbod te versterken, voornamelijk in de sectoren met duurzame en
kwaliteitsvolle jobs. Deze nieuwe werkzoekenden bevinden zich per definitie
immers dicht bij de arbeidsmarkt. Een opleiding volgen zal hen de kans bieden
om een bijkomende pijl aan hun boog toe te voegen om opnieuw de weg naar een
job te vinden. Meer dan ooit zal de uitdaging erin bestaan het
tewerkstellingspercentage van de Brusselaars te verhogen”, zegt minister van
Werkgelegenheid Bernard Clerfayt.
Staatssecretaris bevoegd voor huisvesting en gelijke kansen, Nawal Ben
Hamou: “Sinds het begin van de crisis ligt mijn prioriteit bij het beschermen van
de meest kwetsbare inwoners van Brussel. Vandaag de dag zijn zij nog steeds de
eersten die, zonder twijfel, het hardst lijden onder de negatieve gevolgen van de
coronapandemie. Het relance- en herontwikkelingsbeleid dat zal worden
uitgevoerd op het gebied van huisvesting, gelijke kansen en sociale cohesie zal
daarom in de eerste plaats gericht zijn op de personen die het hardst door de crisis
worden getroffen: gezinnen die wachten op een sociale woning, eenoudergezinnen
en kinderen die het moeilijk hebben op school.”

Volgens Barbara Trachte, staatssecretaris van Economische Transitie: "Dit
herstelplan
consolideert
en
versterkt
alle
economische
en
sociale
noodmaatregelen die de regering de afgelopen maanden heeft genomen om de
Brusselse economie te ondersteunen. Ik denk bijvoorbeeld aan de
“handelshuurmaatregel” die als heeft om liquiditeiten te creëren voor de huurders.
Maar bovenal verankert dit plan het Gewest in de economische transitie door in te
zetten op milieu- en solidariteitsmaatregelen. Het herlokaliseren van de productie,
het mobiliseren van het burgerspaargeld, het renoveren van gebouwen, het
ontwikkelen van groene ruimten, ... daarin schuilt de uitdaging van een economie
ten dienste van de mens en de levenskwaliteit", aldus Barbara Trachte,
staatssecretaris voor Economische Transitie.”
“De heropleving van de economie betekent ook dat de procedures voor
stadsplanning moeten worden verbeterd. Onze prioriteit is het versnellen van de
digitalisering van de vergunningsaanvragen. Een eerste versie van het portaal zal
online worden gezet, met als doel het digitaliseren van de aanvragen die door
urban.brussels worden verwerkt. Er zal een digitaal platform voor
stedenbouwkundige informatie worden gecreëerd om het afleveren van de
vergunning door de gemeenten te versnellen. Het vergroenen van de openbare
ruimte, het creëren van ademruimte, is een prioriteit voor deze regering. Door te
voorzien in de middelen om een bod te doen voor de aankoop van de Wiels-site
en een groene ruimte aan de Materialenkaai aan te kopen, voegen we de daad bij
het woord. Het herstel zal ook afhangen van het vermogen van onze bedrijven om
te exporteren. We gaan Brussel verkopen, en de mensen in Brussel helpen te
verkopen. Want de binnenlandse consumptie zal niet voldoende zijn om de
Brusselse economie te doen herleven. We zullen daarom de individuele
ondersteuning van zowel Brusselse bedrijven als buitenlandse investeerders
versterken via hub.brussels. Er zal speciale aandacht worden besteed aan "nieuwe
exporteurs". Maar we moeten ook buitenlandse investeerders blijven
aantrekken. We zullen hen ondersteuning op maat bieden, van het voorontwerp
tot de vestiging van hun project in Brussel”, aldus Pascal Smet,
staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed, Buitenlandse Handel,
Europese- en Internationale Betrekkingen.
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Een relance- en
herontwikkelingsplan voor Brussel 1

sociaaleconomische

vanuit een duurzame en lokaal gerichte invalshoek nadenken
over een andere manier van produceren en consumeren.

ondersteunen zodat het de
de geestelijke gezondheidsnoden, kan opvangen

leefomgeving en de openbare
ruimte

deze crisis ombuigen in een kantelmoment

4

Dit Brusselse ontwerpplan beoogt een antwoord te bieden op drie kernvragen:

welzijns- en gezondheidssysteem

opmaak van een diagnose over de
sociaaleconomische, territoriale en milieutoestand naar aanleiding van de coronacrisis.

A)

De meest kwetsbare groepen steunen
moet het exitbeleid zich in de eerste plaats

richten op de kwetsbare groepen

gaat de gewestelijke
aanpak uit van een algemene en overkoepelende beleidsvisie die gericht is op alle
groepen en sectoren

B)

De sociale en economische gevolgen van de crisis bestrijden
heuse terugval van de economische bedrijvigheid.

5

toerisme, de bouw, de groot- en kleinhandel en
kwetsbare werknemers

beroepsmobiliteit en omscholing
gezondheids- en psychosociale risico’s
te
noodzakelijke doelstellingen om de omschakeling
te maken naar een milieuvriendelijkere en duurzamere economie niet met elkaar in

het bedrijfsleven ondersteunen, zodat een meer rechtvaardige en

economisch model met baten op sociaal en milieuvlak – met andere woorden een

op sociaal, economisch
om

de belangrijkste uitdagingen op het vlak van
ruimtelijke ordening op elkaar af te stemmen

6

algemene beleidsverklaring voor 2019-2024
strategie uit te tekenen om de stad

Het relance- en herontwikkelingsplan zal dus steunen op de prioriteiten van de
algemene beleidsverklaring
integreren in de bestaande beleidsplannen
strategie
GO4Brussels 2030, het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO), het
Good Move-plan en het Lucht-, Klimaat- en Energieplan

bijdragen
tot het herstel, en tegelijk onze beleidsvisie voor het Gewest te versterken.

coherente maatregelen op korte, middellange en lange termijn

de maatregelen afstemmen op de doelstellingen van de verschillende
beleidsplannen

7

vijf transversale doelstellingen
billijk en inclusief

de strijd tegen de klimaatverandering en voor meer biodiversiteit, rechtstreeks
of onrechtstreeks helpen verwezenlijken;
de maatregelen moeten jobs helpen behouden en / of duurzame jobs
helpen creëren

reële lokale Brusselse economie, en dan in het
bijzonder aan projecten die de omschakeling helpen maken naar een

het Gewest weerbaarder te maken

overlegproces met de sociale partners dat aan de
basis ligt van de Strategie Go4Brussels 2030, maar ook met de ad hoc adviesraden

8

De dringende steunmaatregelen

Kortetermijnmaatregelen

Herstelmaatregelen

Herontwikkelingsmaatregelen

waaraan
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Maatregelen op korte termijn per
strategische pijler

Steun aan ondernemers
Liquide middelen creëren voor huurders door in te werken op de
handelshuurovereenkomsten

spaargelden van de burger

industrie

Handelaars en lokale handelsdynamiek ondersteunen in de context van het
herstel en de economische herontwikkeling

10

Steunmaatregel voor het hotelwezen
Herstelplan voor de toerismesector in Brussel, gecoördineerd door visit.brussels

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De uitvoer bevorderen en investeerders aantrekken naar het Brussels
Gewest
Versterkte begeleiding van nieuwe exporteurs

Gepersonaliseerde begeleiding van exporteurs

Intensievere begeleiding van investeerders

11

Werk en opleiding
Een kwaliteitsvolle begeleiding bieden, zowel aan de werkzoekenden als aan de

Een “Rebound Fund” invoeren

De bestaande tewerkstellingsmaatregelen verder ontwikkelen:

de sociale zekerheid
Het opleidingsaanbod versterken:

Brussels programma voor onderwijs en kinderopvang
Schoolverzuim bij de Brusselse jongeren bestrijden

Transversale maatregelen
Bestrijding van geweld tegen vrouwen - drie pijlers van maatregelen:

Ouderenbeleid

12

Personen met een handicap
gedragsstoornissen vertonen
20 nieuwe plaatsen in de respijtzorg voor kinderen en voor volwassenen

Kinderarmoede
Toekenning van een verhoogde schoolpremie voor kinderen die aanspraak kunnen
maken op sociale toeslagen

Sociale verbondenheid en burgerschap

Ondersteuning van de overheidsdiensten en de professionelen uit de sector
Uitwerken van een gewestelijk beleid voor het beheer van gezondheidsrisico’s dat

Digitalisering van de aanvragen voor het verkrijgen van stedenbouwkundige

De openbare ruimte teruggeven aan de Brusselaars

13

Voorzieningen
Financiering van gemeentelijke sportvoorzieningen in de buurt Sanering van de Materialenkaai

bijkomende woningen
nieuwbouw, aankoop van nieuwe woningen op bestelling)

Mobiliteit
Het gloednieuw gewestelijk mobiliteitsplan Good Move

Fietsinvesteringen

Leefmilieu
De middelen voorzien om een bod te doen voor de aankoop van de Wiels-site om er

14

PLAN DE RELANCE ET DE REDÉPLOIEMENT DE LA RÉGION
DE BRUXELLES-CAPITALE FACE À LA CRISE DU COVID19
RELANCE- EN HERONTWIKKELINGSPLAN VOOR HET
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST IN HET LICHT
VAN DE COVID-19-CRISIS

Impact van de Covid-19-pandemie
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
• Een
• 30%

, met
en 46%
overbruggingsrecht + gezondheids- en psychosociale risico’s
welzijns- en gezondheidssysteem is onder een bijzonder zware druk komen te staan

: de horeca, de

Gouvernement bruxellois
depuis le début de la crise
plusieurs mesures de
budget total de près de 500 millions d’euros
410€/habitant
8% du budget des dépenses régionales.

Trois enjeux
centraux
1

Soutenir les publics les plus fragilisés

2

Contrer les conséquences sociales et
économiques de la crise

3

Changements de comportements et
résilience face aux crises futures

Relance, herontwikkeling en
een beleidsvisie voor het Gewest
algemene
beleidsverklaring voor 2019-2024 om een strategie uit te tekenen om de stad
van de economie te bewerkstelligen.

1
2

coherente maatregelen op korte, middellange en lange termijn

bestaande strategische planningsinstrumenten, meer

3

transversaux
1

équitables et inclusives

2
3
4
5

préserver les emplois
et/ou créer des emplois durables

à l’économie réelle et locale bruxelloise
réponse à un besoin
crises sociales, économiques,
sanitaires et environnementales
prévenir

Een plan uitgewerkt
in overleg
Het plan met zijn verschillende maatregelen wordt onderworpen
aan het overleg ad hoc op grond van de drie pijlers:

de sociale partners van de Strategie GO4Brussels 2030
de adviesraden ad hoc
de Gewestelijke
Ontwikkelingscommissie (GOC) en de Raad voor het Leefmilieu

Tijdschema van de maatregelen
en werkzaamheden
1

500 miljoen euro dringende
steunmaatregelen

2

Kortetermijnmaatregelen

3

Herstelmaatregelen

4

Herontwikkelingsmaatregelen

Budget
1
2 tranches de 200 millions d’euros
d’euros
1 tranche de 30 millions d’euros
396 millions d’euros

Budget
2

Relancemaatregelen: 2 fasen

Eerste fase: dringende maatregelen die de komende weken
gelanceerd moeten worden
120 miljoen euro

september besproken worden ter gelegenheid van de aanpassing van

L’impact budgétaire
de la crise du COVID-19
125 millions de
80 à 100 millions de moindres
80 millions de

dans
via les

463 millions de mesures directes
120 millions de mesures de relance
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Axe 1

TRANSITION
& EMPLOI

Axe 3

Pijler 2
GEZONDHEIDSBELEID

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL &
ENVIRONNEMENT

Pijler 1

SOCIAALECONOMISCHE
TRANSITIE & WERK

Steun aan ondernemers
Liquide middelen
Een

Handelaars en lokale handelsdynamiek ondersteunen

L’emploi, principal
L’enjeu : augmenter le taux d’emploi des Bruxellois

1

accompagnement de qualité

2

« Fonds Rebond »

3

Développer les mesures existantes de mise à l’emploi

4

Axe 2
ET DE SANTÉ

emplois locaux et améliorer la qualité

8 millions du budget primes énergie
accompagnement des candidats rénovateurs

aan een rechtvaardigere en
solidairdere maatschappij
instrument voor het beheer van de
gezondheidsrisico’s
Sociale en milieugerelateerde ongelijkheid
Hulplijnen en opvangstructuren
een waardige plaats voor onze ouderen

Les personnes en
20 places
dépendance
20 nouvelles places de répit
en Centres d’Hébergement

Sociale verbondenheid
en burgerschap
verenigingen voor
schoolondersteuning
digitale kloof

grande

Pijler 3

TERRITORIALE
ONTWIKKELING
& LEEFMILIEU

Publieke ruimte teruggeven aan de Brusselaar

cyclables
Rendre l’espace public aux Bruxellois

Logement
sociaux.
15 millions en 2020 et 20 millions
en 2021

1
2
3

L’achat de logements neufs sur commande

Gelijke Kansen
1
300.000 euro

2

Cohésion sociale
1
nouveaux besoins du secteur

2

d’Internet
d’internet

Stedenbouw - Erfgoed:
Digitaliseren, vergroenen,
de stad opnieuw uitvinden
stedenbouwkundige vergunning en de behandeling ervan
Digitalisering van de aanvragen voor het verkrijgen

Vereenvoudiging van de procedures

Commerce extérieur :
Inciter les Bruxellois à

1

Aide aux nouveaux exportateurs

2

Accompagnement personnalisé aux exportateurs

3
4

Axe 1

PANDEMIE CORONAVIRUS – COVID 19
STEUNMAATREGELEN
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Alle activiteitensectoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn zwaar getroffen door de
crisis ten gevolge van de verspreiding van het COVID-19 virus en de maatregelen die door de
NVR genomen werden.
Om hen te hulp te komen, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist
door te voeren voor een
Dit bedrag stemt overeen met een gemiddelde uitgave van
.

.
en

Het gaat om volgende maatregelen:
(schatting)
500.000

Gewestelijke waarborgen op bankleningen
BHG
Ondersteuning van bedrijven in moeilijkheden

200.000
BHG
2.000.000

Bewarende maatregelen in het kader van economische
expansiesteun voor bedrijven uit sectoren die het meest
getroffen werden door de coronacrisis
Vervroegde vastlegging en vereffening expansiesteun voor
om het even welke activiteitensector
Compensatie van de bedrijven die getroffen werden door de
bewarende maatregelen van de federale overheid om de
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan – éénmalige
premie (€4000)
Uitbreiding sectoren toekenning forfaitaire unieke premie
(€4000)
Recapitalisatie finance&invest.brusses

BHG

5.200.000
BHG
96.000.000
BHG

10.912.000
BHG
26.400.000
BHG

Gedelegeerde opdracht aan Brussels Finance&Invest voor
kredietverleningen aan horecabedrijven

(schatting)
39.900.000
BHG
250.000

Opdracht gedelegeerd aan de GIMB – horecasector – luik
werkingskosten
Toekennen ondersteuningspremie aan bedrijven die niet
moesten sluiten
Gedelegeerde opdracht CityDev ‘Fablabs’ voor aanmaak
beschermingsmateriaal
Het privéspaargeld mobiliseren door middel van een “proxilening”
Toekenning van micro-kaskredieten voor zelfstandigen en
zko’s
Ondersteuning van microkredietinstellingen
Ondersteuning van coöperaties en van SMART

101.826.000
BHG
300.000
BHG
1.000.000
BHG
125.000
BHG
500.000
BHG
2.000.000
BHG
200.000

Ondersteuning van ondernemingen actief in de
stadslandbouw (€3000)

BHG

Opschorting van de boetes voor de lage-emissiezone in het
kader van de Covid-19-pandemie

BHG

Ondersteuning parking.brussels - personeelskosten

1.029.000
BHG
10.430.000

Ondersteuningsmaatregelen voor dienstenchequebedrijven
en hun werknemers

BHG

384.000
Toegang tot economische steun van sociale
inschakelingsbedrijven volgens hun sector

BHG

43.900
Ondersteuning dierenasielen en manèges
asielen en maneges
Steunpremie van 214,68 € voor privé-huurders met een
bescheiden inkomen die een inkomensverlies lijden als
gevolg van de coronacrisis

BHG

17.804.000
BHG
600.000

Financiële steun aan de Brusselse gemeenten om het
aanbod van diensten voor sociale cohesie te versterken
voor de doelgroepen die het meest verzwakt zijn door de
crisis.

GGCVGC

Vrijstelling van de gewestelijke belasting op de exploitatie
van taxi’s of van voertuigen met chauffeur
Vrijstelling van de betaling van de gewestelijke belasting op
toeristische logies (city tax)
Verlenging van de betalingstermijn voor de onroerende
voorheffing omwille van de door COVID-19 veroorzaakte
gezondheidscrisis

(schatting)
1.500.000
BHG
BHG

BHG

Verlenging van de termijnen die gelden voor de
registratierechten

BHG

Nultarief voor hypothecaire mandaten die geactiveerd
worden tot hypotheek

BHG

Verlenging van de betalingstermijn voor de
verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling

BHG

Verlenging van het verbod op afsluiting water en energie
Uitbreiding van de voorwaarden voor toegang tot het
beschermde klantenstatuut en het sociale energietarief

13.400.000

BHG
BHG

Ondersteuning van de sector van hernieuwbare energie
door de herziening van de coëfficiënten voor de toekenning
van groenestroomcertificaten voor zonnepanelen uit te
stellen tot januari 2021

BHG

Dringende opvang van 100 dakloze transmigranten die in
het Maximiliaanpark verblijven – COVID19

BHG

2.882.000

BHG

4.773.000

Toekenning forfaitaire premie Taxi's

10.000.000
Aankoop mondmaskers en beschermingsmateriaal, BPS

BHG

Compenserende maatregelen voor Brusselse niethandelssectoren relevant voor GGC

GGCVGC

15.990.000

Compenserende maatregelen voor Brusselse niethandelssectoren relevant voor COCOF-VGC

GGCVGC

13.696.000

Aankoop mondmaskers GGC – interne klanten admin

GGC

10.000.000

Aankoop beschermingsmateriaal + contact tracing +
opzetten van structuren voor het in quarantaine plaatsen

GGC

20.500.000

GGC

(schatting)
267.000

GGC

160.000

GGC

480.000

GGC

120.000

GGC

10.000

Bijkomende maatregelen, CCF-VGC

CCFVGC

1.205.000

Ondersteuning werking van de lokale besturen (OCMW's),
COCOM

GGC

30.000.000

BHG

1.200.000

BHG

30.000

BHG

35.000

BHG

1.900.000

CCF

5.000.000

CCFVGC

7.997.000

BHG

2.000.000

BHG

2.700.000

BHG

5.000.000

BHG

779.925

Palliative zorgen
Opzetten van een callcenter dat doorverwijst naar het
centrum dat instaat voor de spreiding over de Brusselse
ziekenhuizen
Steun voor de voedselhulpsector
Ambulancecentrale
Luisterlijn RH/RVT

Net Brussel - Social distancing - tijdelijke aanwervingen
Steun aan fietskoerierdiensten
Steun voor operatoren van autodelen
Eenmalige gewestelijke sectorpremie van 2000 euro voor
alle organisaties uit de culturele en creatieve sector
Noodfonds voor de culturele sector
Bijkomende dotatie COCOF, VGC (strijd tegen het afhaken
op school van leerlingen met moeilijkheden in de COCOFscholen, personen met een handicap, programma op BX1 la guingette, beroepsopleiding, ...)
Opleiding bouwsector
Relanceplan voor de werkgelegenheid - directe
ondersteuning
Relanceplan voor het toerisme (visit)
Bijkomende uitgaven van het Centrum voor Informatica van
het Brussels Gewest (CIBG) en IT-Coördinatie (GOB) in het
kader van COVID-19
Een compensatiepremie tot vergoeding van de erkende
sociale ondernemingen die getroffen zijn door de dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken
Voorziening contactonderzoek

174.000
BHG

12.500.000

Voorziening beschermingsmateriaal
Voorziening behoud maatregelen daklozen

BHG: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
GGC: Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
VGC: Vlaamse Gemeenschapscommissie
CCF: Franse Gemeenschapscommissie

(schatting)
7.200.000
13.998.000

