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Vooraf 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gemachtigd om kaders voor de toekenning van financiële 

stimulansen voor de export te creëren. Deze stimulansen vormen een essentieel onderdeel van de 

strategie van het Gewest ten dienste van de internationale ontwikkeling van Brusselse 

ondernemingen.  

Een ordonnantie en een besluit1 organiseren momenteel het stelsel van steunmaatregelen ter 

bevordering van de buitenlandse handel.  

Na drie jaar tenuitvoerlegging van het besluit van 19 juli 2017 diende de balans te worden opgemaakt 

teneinde de instrumenten die ter beschikking van de Brusselse ondernemingen worden gesteld, te 

verbeteren. Ingevolge de analyse door Brussel Economie en Werkgelegenheid en werkvergaderingen 

met hub.brussels, beoogt dit ontwerpbesluit :  

 De subsidies aan de huidige behoeften van de ondernemingen aan te passen ; 

 De exportbevordering en de aantrekkelijkheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 

termen van buitenlandse investeringen te versterken. 

Naast vormverbeteringen aan de bestaande tekst, stelt de tekst derhalve wijzigingen aan de volgende 

steunmaatregelen voor : 

 Subsidies voor handelsprospectiereizen naar het buitenland ; 

 Subsidies voor deelname aan beurzen in het buitenland ; 

 Subsidies voor deelname aan virtuele beurzen ; 

 Subsidies voor het beroep op diensten van externe consultancy voor de exportstrategie van 

de onderneming ; 

 Subsidies voor de aanwerving in het kader van een specifiek project voor export. 

Advies 
Brupartners is verheugd dat de instrumenten werden bijgewerkt om zo beter aan de behoeften van 

de Brusselse ondernemingen te beantwoorden.  

Brupartners dringt erop aan dat er bij de verwerking van de subsidieaanvragen een filter zou worden 

toegepast om na te gaan of de ondernemingen hun sociale, fiscale en milieuverplichtingen nakomen. 

De Regering heeft aangegeven dat zij ernaar streeft dat in 2030 enkel economische voorbeeldmodellen 

nog van gewestelijke overheidssteun zouden kunnen genieten. Brupartners vindt dit beginsel echter 

te exclusief. Het waarborgt immers geen toegang tot het overheidsaanbod en de overheidssteun aan 

ondernemingen in omvorming of in overgang, die in de zogenaamde « klassieke » of « niet-

exemplarische » sectoren werkzaam zijn, maar die niettemin niet « minder essentieel » zijn voor het 

sociaaleconomische weefsel van Brussel. Aangezien het begrip « economische voorbeeldmodellen » 

echter nog nauwkeurig moet worden gedefinieerd, verzoekt Brupartners de Regering om een definitie 

van het concept op te stellen en ervoor te zorgen dat de sociale partners worden geraadpleegd. 

                                                 
1  De ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest gewijzigd door de ordonnantie van 8 september 1994, en het besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2017 houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994. 
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Volgens Brupartners zou elke vorm van subsidie stelselmatig aan regelmatige evaluaties ex post 

moeten worden onderworpen, in het licht van de verschillende doelstellingen die met de subsidies 

worden nagestreefd. In dat geval zou het ontwerpbesluit dus moeten voorzien dat er met regelmatige 

tussenpozen een balans van de impact van de steunmaatregelen zou worden opgemaakt, zowel om 

deze impact te beoordelen op het vlak van uitvoer en tewerkstelling (zowel kwantitatief als 

kwalitatief), als wat betreft de doelstellingen inzake klimaatovergang en duurzaamheid van de 

economische activiteit. 

Brupartners moedigt de Regering aan om voor elk type subsidie na te gaan of het passend is om een 

aan tewerkstelling gelinkt criterium in aanmerking te nemen als voorwaarde voor de toekenning en de 

evaluatie ex post van de doeltreffendheid van de subsidie, en zo niet, om uiteen te zetten waarom het 

in aanmerking nemen van een dergelijk criterium haar niet opportuun lijkt.  

 

* 
* * 

 


