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Vooraf
De financiële stimuli voor de export zijn essentieel voor de gewestelijke strategie gericht op het
ondersteunen van de internationale ontwikkeling van de Brusselse bedrijven. Daarbij spelen de
Belgische Kamers van Koophandel (BKK's) en Belgische Business Clubs (BBC's) in het buitenland een
belangrijke rol.
Flanders Investment & Trade (FIT), in 2015, en het « Agence wallonne à l'exportation et aux
investissements étrangers » (AWEX), in 2021, hebben besloten om uit het systeem van cofinanciering
van de BKK's en BBC's, dat tot dan tussen de federale Staat en de drie Gewesten was opgezet, te
stappen en om een eigen systeem van financiering van deze BKK's en BBC's (voor het AWEX), en van
ondernemingen en beroepsverenigingen (voor FIT) op te zetten.
Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dient dus in een op zich zelf staand financieringssysteem te
voorzien aan de hand van de bepalingen in een nieuw subsidiebesluit, teneinde de BKK's en BBC's te
ondersteunen in activiteiten ter internationalisering van de Brusselse economie.
Het onderhavige ontwerpbesluit strekt er derhalve toe gerichte financiële ondersteuning te bieden
aan Belgische Kamers van Koophandel en Business Clubs die in het buitenland of in België gevestigde
ondernemingen vertegenwoordigen en die als hoofddoel hebben de handels- en economische
betrekkingen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest enerzijds en een ander land of een regio van
een ander land anderzijds te optimaliseren.
Concreet strekt de subsidie ertoe de door de Kamers georganiseerde activiteiten ter bevordering van
de export van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen, alsook de acties om buitenlandse
investeerders aan te trekken. De steun wordt verleend onder de voorwaarden van de de minimisverordening.
Om in aanmerking te komen voor een subsidie, dienen de BKK's en BBC's met hub.brussels een
samenwerkingsovereenkomst aan te gaan, waarvan het model in bijlage 1 van het ontwerpbesluit is
opgenomen. Bovendien moeten de BKK's en BBC's een (niet-bindend) advies van hub.brussels
bijvoegen met betrekking tot de acties waarvoor steun aan Brussel Economie en Werkgelegenheid
(BEW) wordt aangevraagd. BEW controleert dan of het dossier volledig is en analyseert deze aanvraag.
Deze financiële steun bestaat uit een forfaitaire premie van 1.000 euro, waarbij het bedrag van de
subsidie niet hoger mag zijn dan het bedrag van de uitgaven die daadwerkelijk zijn gedaan in verband
met de acties waarin in het projectformulier is voorzien. De begunstigde kan slechts één premie per
kalenderjaar ontvangen.
Tot slot worden in het ontwerpbesluit de uitgaven verduidelijkt die voor de toekenning van deze
premie in aanmerking komen.

Advies
Brupartners neemt akte van de doelstellingen van het onderhavige besluit en formuleert de volgende
opmerkingen :
Op basis van het ontwerpbesluit merkt Brupartners op dat de organisaties die in aanmerking komen
« Kamers van Koophandel of voor ondernemingen representatieve Business Clubs zijn, gevestigd in het
buitenland of in België, die als voornaamste doel hebben het optimaliseren van de economische en
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handelsbetrekkingen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest enerzijds en een ander land of een
regio uit een ander land anderzijds ». Voorheen werd deze steun aan de Belgische bilaterale Kamers
van Koophandel verleend. Concreet zijn de bilaterale Kamers bedoeld om de handelsbetrekkingen te
bevorderen tussen Belgische ondernemingen en derde landen, met een zetel in België of in het derde
land, of in beide. Zij zijn geaccrediteerd door Belgian Chambers, de Federatie van Belgische Kamers
van Koophandel. Om voor deze accreditatie in aanmerking te komen, moeten zij aantonen dat zij aan
een aantal strenge criteria voldoen.
Brupartners acht het wenselijk dat dit toelaatbaarheidscriterium, dat tot de Belgische bilaterale
Kamers is beperkt, gehandhaafd zou blijven. Dit zou het mogelijk maken steun te verlenen aan dit
netwerk van Belgische bilaterale Kamers, die activiteiten ontwikkelen ter bevordering van de
handelsbetrekkingen van Belgische ondernemingen met en in het betrokken land, en die initiatieven
nemen om België en zijn Gewesten te promoten, met name als een plaats om te investeren. Zij
ontwikkelen ook bijkomende diensten bij deze die door de handelsattachés met een zeer beperkt
budget worden aangeboden. Indien de steun tot buitenlandse Kamers van Koophandel in België of
Business Clubs wordt uitgebreid, zouden immers organisaties worden gesubsidieerd die onder meer
tot doel hebben buitenlandse ondernemingen aan te moedigen om naar België uit te voeren, wat niet
echt het nagestreefde doel is. De uitbreiding van de hulp zou ook kunnen leiden tot de ondersteuning
van organisaties die bepaalde fundamentele criteria van beheer en onafhankelijkheid niet in acht
nemen.
Aangezien het aantal door Belgian Chambers geaccrediteerde bilaterale Kamers 33 bedraagt1, geeft
Brupartners bovendien aan dat het forfaitaire bedrag zou kunnen worden verhoogd (tot maximaal
3.000 euro per Kamer), zodat het voorziene budget zou kunnen worden opgebruikt.
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https://belgianchambers.be/nl/kamers-van-koophandel/belgie/#chambers
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