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WOORD VAN 
DE 
VOORZITTER 

OndernemenBrussel is een prachtig instrument om het economisch beleid van de Stad Brussel 
te ondersteunen.  

In 2020 gaf de vereniging haar activiteiten een meer permanent karakter met de aanwerving van 
eigen medewerkers die belast zijn met de uitvoering van de strategie van de Stad Brussel ter 
ondersteuning van de handelszaken.  

Maar het jaar 2020 stond vooral in het teken van de coronapandemie die zware gevolgen had 
voor de Brusselse economie. Een economie die het hoofd moest bieden aan de opeenvolgende 
lockdowns en heropeningsmaatregelen die het jaar hebben gekenmerkt. OndernemenBrussel 
heeft zijn actieterrein behendig herschikt om handelaars en economische actoren tijdens de 
crisis ten volle te ondersteunen. 

Daarvoor heeft de vereniging met name het steun- en economisch herstelplan zoals vastgelegd 
door de Stad Brussel grotendeels uitgevoerd. 

En het resultaat van dit formidabele werk, dat werd verricht door een gepassioneerd team ten 
dienste van de economische actoren, presenteren we u in dit rapport.  

Fabian MAINGAIN, 
voorzitter



VISIE 

MISSIES

• Door middel van begeleiding, ondersteuning en promotie, participeert 
OndernemenBrussel aan de ontwikkeling van de stad, de commerciële 
dynamiek, het ondernemersklimaat en de animatie en aantrekkelijkheid van 
onze handelswijken. De vereniging helpt een kwalitatief economisch weefsel op 
te bouwen om een antwoord te bieden op de behoeftes van de inwoners en de 
economische actoren van Brussel.

De activiteiten van de vereniging zijn onderverdeeld in 3 missies: 

• De toegang tot gemeentelijke of privé-eigendommen bevorderen voor 
handelszaken die zich volledig inschrijven in het door de Stad Brussel 
goedgekeurde gemeentelijk ontwikkelingsplan, en hen helpen bij hun 
ontwikkelingsstrategie dankzij gegevens over bezoekersstromen, inwoners of 
bestaande handelszaken per categorie, die kunnen worden geraadpleegd op 
het WOC (Web observatorium voor handel); 

• Deze handelszaken helpen en begeleiden bij hun administratieve procedures, 
zowel bij hun installatie als voor hun activiteiten (door te zorgen voor 
contacten met verschillende diensten van de administraties Economische 
Zaken en Stedenbouw); 

• Promoten van de handelswijken en de commerciële activiteiten die op het 
publieke domein plaatsvinden (beurzen, markten, braderijen, foodtrucks enz.) 
door het organiseren van evenementen en animaties, door deze te promoten 
via sociale netwerken, via multimediale communicatiecampagnes, 
verspreiding van publicaties enz.



BEHEER  
van de vzw 

Beheersorgaan

BAND MET DE STAD 
Vzw van de Stad opgericht 
in 2014 



BEHEER  
van de vzw 

Nieuw 
administratief 

en HR-kader 

In 2020 verwelkomde Ondernemen Brussel nieuwe medewerkers om de missies van de vereniging ter 
ondersteuning van handelaars te versterken. 

Het team:  

+ Muriel Vandenhouten kwam tijdelijk helpen bij de uitvoering van het herstelplan. 

Deze verbintenissen maakten verschillende en uiteenlopende administratieve stappen noodzakelijk: 

• Aankoop van kantooruitrusting 
• Aankoop van informaticamateriaal  
• Diverse HR-procedures 
• Verzekeringen ...



PROMOTIE  
EN COMMERCIËLE REVITALISERING



Versterking en 
creatie van 
evenementen 

Boekenbeurs 
6 - 8 maart

• Twee minibussen met 20 zitplaatsen zorgden voor een gratis verbinding met de site 
van Thurn en Taxis, het station Brussel-Noord en de Sint-Katarinawijk gedurende de 
drie dagen van de Boekenbeurs. 

• Een twintigtal restaurants van de Sint-Katarinawijk sloot zich bij het evenement aan 
door een ‘Boekenbeurs-menu’ aan te bieden. Elke middag en avond boden deze 
restaurants, te herkennen aan een speciale affiche, een formule aan die voordeliger 
was dan een menu à la carte. De pendeldiensten reden van vrijdag 6 maart tot 
zondag 8 maart, tussen 10.30 en 18.30 u. Deze actie maakt deel uit van de strategie 
om openluchtevenementen in het hart van de stad te bevorderen en zo een nieuw 
publiek aan te trekken. 

• De zondag voor de Boekenbeurs werd een boekenjacht georganiseerd in de wijk 
Centrum, met bijzondere aandacht voor de Unesco-zone.



Versterking en 
creatie van 
evenementen 

Uptown 
Design 
16 - 27 
september

De luxeboetieks aan de Waterloolaan en de Naamsestraat tonen in hun etalages creaties 
van Belgische en buitenlandse kunstenaars en ontwerpers.  

Dankzij onze steun kon vzw Uptown Design een gespecialiseerd persbureau inhuren dat in 
de NL en FR pers communiceerde over het evenement, de ontwerpers en de winkels. 

We ondersteunden ook de installatie van evenementenborden langs de boulevard.



Versterking en 
creatie van 
evenementen 

Stadscentrum 
stripbestemmin
g

Bij de herinrichting van het centrum ontstond een promenade die een verbinding vormt tussen de 
stripwinkels. In 2019 hebben we een speciaal plan en een website gecreëerd om bestemmingswinkelen 
aan te moedigen. 

In 2020 schreven we in samenwerking met de Rossel-groep (Le Soir) een wedstrijd uit waarmee men bij 
de winkels langs het parcours 3 stripboeken kon winnen ter waarde van € 50. 

Deelnemende handelszaken: Maison de la BD, Little Nemo, Le Dépôt, Brüsel, Multi BD, Moule à 
Gaufres, Slumberland, Dong Co, Tropismes, Utopia. 

Bij elke aankoop vanaf € 50 geven de winkeliers winkeltassen weg in het thema ‘Stadscentrum 
stripbestemming’.



Begeleiding van 
werven

Bouwwerven zijn bijzonder ingrijpend voor handelaars. 
We nemen samen met de cel Handel deel aan de werfvergaderingen en we 
bieden bekleding aan voor de omheiningen, en animaties tijdens de 
werken. 

Werf Spoormakers, Duquesnoy:  
● bekleding van de omheiningen (toegankelijke winkels en QR-code 

naar de Werken-website van de Stad). 
● thematische versiering van de etalages rond het thema Valentijnsdag.  
● aanmoedigen van de oprichting van een handelaarsgemeenschap die 

samenwerkt en met onze hulp de werffasen zo goed mogelijk 
doorkomt.



Promotie van 
ambulante 
handelszaken

• Het jaar 2020 was een jaar ZONDER markten.  
• De cel Handel organiseerde echter wel animaties tijdens enkele korte 

activiteitenperiodes, met name tijdens de internationale campagne ‘Ik 
hou van mijn markt’. Hiervoor hebben we gepersonaliseerde jute 
zakken en tasjes gemaakt. 



Allerlei
Informatie per telefoon en 

e-mail

Verspreiding van brochures 
over de handelslabels 

onder de winnaars

Vergaderingen, werksessies 
en reflectie

Digitale assistentie bij 
Ascom Antiekmarkt, Grote 

Markt en De Wand

Opname van korte video’s 
over de ‘multimodale 

bereikbaarheid’ van de 
Vijfhoek vanuit de nabije 

rand

Organisatie van een 
opleidingssessie over het 

onthaal van Chinese klanten: 
Toerisme een kans voor uw 

handelszaak

Logo-ontwerp voor Ascom
Opstellen en verzenden 

van de nieuwsbrief naar de 
handelaars

Start van een studie naar 
de doorstroming en een 

voorstel voor 
bewegwijzering naar de 

Vijfhoek

I shop on First Sundays: 
onderhoud van de 

communicatie en officiële 
opening Nieuwstraat 

Sablon Design Market: 
ondersteuning 

bewegwijzering en 
perscampagne

Lichtversieringen van de 
etalages voor de 

eindejaarsfeesten.



COMMERCIËLE AANTREKKELIJKHEID



Commerciële 
aantrekkelijkheid 

Vestigingsbegeleiding

We rollen de rode loper uit voor toekomstige of bestaande bedrijven in de Stad Brussel 

• Informatie over gemeentelijke of gewestelijke premies en subsidies 

• Coaching en doorverwijzing naar ondersteunende structuren (Lokaal economieloket, 
Hub.brussels, JobYourself, federaties / UCM, FedHoreca, SNI enz. private structuren 
/ StartLab by Solvay, Ichec enz.) 

• Hulp bij het vinden van handelspanden (contacten met eigenaars, 
vastgoedbeheerders, makelaars, enz.) 

• Administratieve ondersteuning van dossiers (stedenbouw van de Stad / beschikbare 
stedenbouwkundige informatie, stedenbouwkundige archieven, gewestelijke 
stedenbouw / Urban, bestemmingswijziging, regularisatie, informatie over 
procedures, enz.) 

Onze instrumenten: 

- We vertegenwoordigen de Stad Brussel op nationale en internationale 
detailhandelbeurzen (Mapic, SPRYG enz.) 

- We hebben een mailing opgezet Projecten op zoek naar locaties waar alle 
ondernemersprojecten maandelijks worden voorgesteld aan eigenaars en partners 

- We hebben degelijke partnerschappen opgezet met ondersteunende structuren 
(overeenkomsten, geplande ontmoetingen, enz.) en we werken in vertrouwen 
samen met makelaars 

- Op dagelijkse basis werken we samen  met het stadsbestuur (stedenbouw, handel, 
wegen, enz.) om bedrijven de juiste informatie te bezorgen



Enkele cijfers: 

• We matchen ons netwerk van 40 multi-eigenaars met de 65 nieuwe projecten die zich 
tussen mei en december 2020 wilden vestigen 

• Elke maand begeleidt Ondernemen gemiddeld 14 ondernemers 

• 3/4 van deze ondernemingen zijn nieuwe projecten die zich in de Stad Brussel willen 
vestigen. Het andere kwart zijn handelaars of ondernemingen die reeds gevestigd zijn en 
die steun nodig hebben bij de administratieve opvolging van hun dossier 

• 100% van de dossiers werden binnen een week opgevolgd betreffende gevraagde 
s tedenbouwkund ige in fo rmat ie , te vo lgen admin i s t ra t i eve p rocedures 
(bestemmingswijziging, regularisatie, vergunningsaanvraag, opvolging brandweer, enz.) 

• Het raadgevend comité behandelde in 2020 99 dossiers van Ondernemen, de 
dienst Handel, de dienst Stedenbouw en de bevoegde schepenen, om de initiatiefnemers 
van projecten die een bestemmingswijziging vroegen (van kleinhandel naar horeca) zo goed 
mogelijk te begeleiden 

Het doel van Ondernemen is om de ondernemers te begeleiden naar de juiste lokalen om hun 
activiteit te ontplooien, en hen te begeleiden met betrouwbare en realistische informatie zodat ze 
de juiste beslissingen kunnen nemen.  

We steunen alle profielen die bijdragen aan de economische dynamiek, van de kleine buurtslager 
tot een grote keten die zich in de Nieuwstraat vestigt.

Commerciële 
aantrekkelijkheid



BEGELEIDING VAN 
HANDELSVERENIGINGEN



Begeleiding van 
handelsverenigingen

Met de aanwerving van een nieuwe medewerkster die verantwoordelijk is voor de relaties 
met de verenigingen, was het ook de bedoeling om een ronde te maken langs de 
handelsverenigingen. Dit was vanwege de gezondheidssituatie helaas niet mogelijk.  

Er waren echter wel regelmatig uitwisselingen per telefoon en per e-mail, en waar mogelijk 
ook persoonlijk. Deze bevoorrechte contacten waren bijzonder waardevol tijdens de 
gezondheidscrisis om feedback te krijgen over de situatie en de eventuele moeilijkheden 
waarmee alle handelswijken werden geconfronteerd.  

Een niet-complete lijst van de types ondersteuning die Ondernemen Brussel verleent aan 
handelsverenigingen: 

• algemene inlichtingen 
• hulp bij administratieve procedures 
• ondersteuning bij de uitvoering van projecten en evenementen 
• hulp bij de oprichting van een nieuwe vereniging 
• communicatieondersteuning 
• doorverwijzing naar de juiste diensten of partners



BEHEER VAN DE COVIDCRISIS

OPLEIDING EN INFORMATIE - ECONOMISCHE 
ONDERSTEUNING - KASSTEUN



Beheer van 
de covidcrisis 

Website: 
commercelocal.
brussels

• Tijdens de lockdown hebben we de website commercelocal.brussels gecreëerd, die alle 
winkels vermeldt die mochten openen, wijk per wijk, maar ook de winkels die zich 
georganiseerd hadden om leveringen aan te bieden.  

• De site werd voortdurend aangepast om zo een etalage voor de lokale handel in Brussel te 
worden, zonder er een handelsgids van te maken. Op de website wordt het verhaal verteld van 
het leven in de handelswijken, er staat een lijst op met handelszaken die aan huis leveren (dat is 
ook lokale handel), er wordt promotie gemaakt rond de toegankelijkheid van alle wijken, er 
komen bekende winkeliers aan het woord (korte video’s) en internetgebruikers worden er 
uitgenodigd om deel te nemen aan de actie BXL-cadeaubon. 

• De lokale handel in Brussel promoten, dat betekent ook onze bestemmingswinkels promoten, 
winkels die ervoor zorgen dat men naar Brussel wil komen, omdat ze synoniem zijn met 
knowhow, erfgoed, originaliteit, diversiteit en kwaliteit, en omdat ze een ervaring op 
mensenmaat bieden, verre van het dictaat van Amazon.  

• In juni 2021 telde de site 62.014 bezoekers voor 271.238 bezoeken.  
• De krant ‘La DH’ verkoos onze site tot beste gemeentelijk initiatief tijdens de covidcrisis.



Beheer van 
de covidcrisis 

Informatie voor 
handelaars

We onderhielden een permanente relatie met de handelaars door hen te informeren over 
alle steunmaatregelen die op gemeentelijk, gewestelijk en federaal niveau beschikbaar 
zijn. 

• 13 maart:  Aankondiging van de coronamaatregelen voor de horeca  
• 17 maart: Informatie van 1819 
• 21 maart: FAQ coronavirus 
• 24 maart: Uitnodiging voor het webinar tijdelijke werkloosheid van Beci 
• 26 maart: Uitnodiging voor een online verkooptraining 
• 27 maart: Kashulp: gemeentelijke maatregelen 
• 31 maart: Uitnodiging aan de voorzitters van verenigingen om een lijst op te stellen van de handelszaken die leveringen organiseren om 

deze op commercelocal.brussels te vermelden 
• 2 april: 1819, formulier eenmalige premie 
• 7 april: Uitnodiging aan handelaars om zich te laten vermelden op commercelocal.brussels 
• 8 april: Aanvraagformulier voor de eenmalige coronapremie 
• 17 april: Aankondiging van aanvullende gewestelijke steun 
• 27 april: Aankondiging van de federale heropeningsmaatregelen 
• 5 mei: Restart pack, verdeling 
• 6 mei: webinar 
• 13 mei: Heropening van de contactberoepen 
• 15 mei: Handelshuren Stad Brussel 
• 19 mei: Terrasuitbreidingen 
• 26 mei: late opening afhaalmaaltijden en levering 
• 3 juni: Restart pack horeca 
• 5 juni: Heropening horeca 
• 9 juni: Gewestelijke compensatiepremie 
• 11 juni: Particuliere handelshuurovereenkomsten 
• 14 juli: Opleiding sociale netwerken 
• 23 juli: PCard+ Brussels 
• 29 juli: Nieuwe coronamaatregelen 
• 10 september: Terrassenpremie 
• 23 september: Projectoproep economisch herstel 
• 30 september: Uitnodiging opleiding sociale netwerken 
• 15 oktober: Coronasluiting cafés 
• 16 oktober: Uitnodiging webinar COM 
• 21 oktober: Premie € 2000 
• 27 oktober: Covidmaatregelen: 
• 4 november: Eindejaarsverlichting van winkeletalages  
• 6 november: Horeca, maatregelen afhaalmaaltijden 
• 9 november: Herinnering uitnodiging COM 
• 10 november: Premie € 2000 
• 17 november: BXL-cadeaubon 
• 19 november: BXL-cadeaubon uitnodiging webinar om in te schrijven 
• 30 november: Uitnodiging snelcursus e-commerce

https://us16.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1182433
https://us16.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1188669


Beheer van 
de covidcrisis 

Informatie voor 
handelaars

Gemiddeld wordt  47,1% van onze nieuwsbrieven geopend, dat is 17% meer dan het 
gemiddelde op de institutionele markt



Beheer van 
de covidcrisis 

Digitale 
opleidingen

https://www.youtube.com/channel/UClJ7kMzXC2bfX66Y3LmXwgw 

Webinar heropening: Heropeningsmaatregelen 
84 ingeschrevenen  

Sociale netwerken en digitale marketing: een uitblinker worden in communicatie 
143 ingeschreven handelaars 

E-commerce en webshop 
 69 ingeschrevenen voor het webinar 
 13 individuele begeleidingen 
Analyse van de juridische instrumenten voor ondernemingen in moeilijkheden (PGR) 
40 ingeschrevenen 

Behoeftenonderzoek in uitvoering.



Beheer van 
de covidcrisis 

Promotie van lokale 
bestemmingswinkels

Promotiecampagne: La Belle escapade 
Type: advertorial  
Thema’s: 

Atelierwinkels 
Traditionele handelszaken 
De Marollen 
De Europese Wijk 
Brussel Le Zoute 
Echappée Belle



Beheer van 
de covidcrisis 

Promotie van lokale 
bestemmingswinkels

• Kombini-campagne: Nos commerçants sont formidables! 
Partnerschap met BX1 
Campagne op sociale netwerken 



Beheer van 
de covidcrisis 

Overkoepelende 
communicatiestrategie

   Overkoepelende communicatie
• De dalende trend in het aantal bezoekers accentueerde zich nog veel 

sterker sinds de gezondheidscrisis door de COVID-19-besmettingen. 
De provinciesteden hebben zich ontwikkeld: mensen ervaren deze als 
toegankelijker, ze profiteren steeds meer van door burgers opgestarte 
bottom-up initiatieven voor hun gemeente, stad of dorp, en de notie 
van lokale handel in combinatie met een toenemend regionalisme is 
door COVID-19 versterkt. 

• Toch is Brussel een uiterst rijke stad wat de diversiteit van haar aanbod 
betreft. Winkelen in Brussel gaat gepaard met vele andere 
ontdekkingen.  

• We hebben besloten de uitwerking van een overkoepelende 
communicatiestrategie toe te vertrouwen aan een gespecialiseerd 
bureau, met als doel meer bezoekers naar Brussel te lokken, 
regelmatige en herhaalde bezoeken aan te moedigen en de 
bestedingen tijdens de bezoeken te verhogen. Het doelpubliek zijn de 
inwoners van de 3 gewesten, en impliciet ook mensen uit het 
buitenland. De gekozen strategie is ‘optie B’, en deze zal in 2021 via 
een grootschalige campagne worden uitgevoerd.



Beheer van de 
covidcrisis 

Commerciële 
activatie 
21 juli

FOTOWEDSTRIJD in samenwerking met de krant La Capitale. Ter gelegenheid van de 
feestelijkheden op 21 juli tooide Brussels zich in de Belgische kleuren. 

De deelnemers konden prijzen winnen in de handelszaken van de Stad Brussel.



Beheer van de 
covidcrisis 

Commerciële 
activatie

• Reflectie, hulp bij de installatie en promotie van een origamiparcours van Charles 
Kaisin in het historisch centrum. 

• Reflectie en hulp bij de installatie van The Grid (Jean-Paul Lespagnard) in de 
Koninklijke galerijen en het Ilot Sacré. Speelse installatie over het thema ‘social 
distancing’, met kunstenaarsinterventies rond het thema. 

In het kielzog van de revitaliseringsacties die in 2019 in het Ilot Sacré werden opgestart, 
moedigden we systematisch de uitbreiding aan van alle animaties van de Koninklijke 
galerijen naar deze historische wijk met een sterk aantrekkingspotentieel.



Beheer van 
de covidcrisis 

Restart pack

Lancering van een restart pack om handelaars zich te helpen uitrusten voor de heropening na 
de lockdown. 
Deze packs waren uitsluitend gericht op bedrijven in de Stad Brussel die hun activiteiten 
heropenden en maximaal 10 VTE in dienst hadden en, in een tweede fase, op hotels en 
restaurants die hun activiteiten pas later konden hervatten. 

De pakketten werden uitgedeeld tijdens permanenties op het stadhuis en in het gemeentehuis 
van Laken, en vervolgens op afspraak in onze kantoren. Het pack bevat:  

• maskers 
• gel 
• stickers om een veilige afstand te verzekeren 
• posters met uitleg over de gezondheidsvoorschriften  
• een niet-complete lijst van leveranciers 



Beheer van 
de covidcrisis 

Steun voor 
openluchtmarkten

• De openluchtmarkten konden volgens een strikt protocol weer open 
tijdens een korte daling in de covidcurve. 

• Om aan de maatregelen in verband met veilige afstanden te voldoen, 
creëerden we specifieke bewegwijzering.



Beheer van 
de covidcrisis 

Steun voor 
economische 
herstelprojecten

• Op initiatief van de Schepen van Economische Zaken heeft de stad Brussel een 
oproep tot het indienen van projecten gedaan voor een bedrag van € 500.000, ter 
ondersteuning van projecten die gericht zijn op economisch herstel en de 
revitalisering van handelswijken.  

• In deze context was Ondernemen Brussel verantwoordeli jk voor de 
informatieverstrekking en ondersteuning voor potentiële initiatiefnemers van 
projecten. Zowel wat betreft de reflectie, het ontwerp en de administratieve 
procedures.   

• Vervolgens begeleidt Ondernemen Brussel een aantal van de winnaars om hen te 
helpen het commerciële revitaliseringsproject zo goed mogelijk uit te voeren.



Beheer van 
de covidcrisis 

BXL-cadeaubon

• Om de lokale handelaars te steunen die hard werden getroffen door de 
gezondheidscrisis, heeft de Stad Brussel een lokale consumptiecheque gelanceerd 
waarmee klanten gratis 20% extra aankoopwaarde krijgen. 

• Ondernemen Brussel beheerde het volledige project om deze actie snel te kunnen 
organiseren: zoeken van een dienstverlener, betaling, informatie aan de winkeliers, 
promotie van de actie, enz. 

• Ondernemen Brussel bood individuele en gepersonaliseerde ondersteuning voor elke 
vraag of bijvoorbeeld hulp bij de inschrijving. 

• Communicatiecampagne: samenwerking met 11 FR en NL media om de cadeaubonnen te 
promoten tijdens de eindejaarsfeesten + media-aankopen op Facebook en Instagram. In 
totaal waren er 126 Instagram-acties (10 posts, 115 stories en 1 Reel) van 17 december 
tot 30 december 2020. 

• Het initiatief BXL-cadeaubon werd verkozen tot beste Brussels initiatief ter ondersteuning 
van de lokale handel door de lezers en internetbezoekers van de krant ‘La DH’, in het 
kader van de actie "J'aime ma Commune" die op 19 november van start ging.  

• Perscampagne in 2 golven: een eerste leasinggolf om de handelaars aan te moedigen 
zich in te schrijven, een tweede B2C-golf, met een return van 26 publicaties in de 
algemene en de lifestylepers. 
Rossel (Le Soir, Sud Info, Immovlan, Gocar, Rendez-vous, Out, Cinenews, Vacancesweb): 
20K keer bekeken op Bxl en 20K keer bekeken op BW 

Roularta (Knack, Knack Weekend, Feeling, Libelle, Libelle Mama, Libelle Lekker, Flair, 
Sportvoetbal Magazine, Knack Focus, Plus Magazine, Trends, Moneytalk, Kanaal Z, Inside 
Beleggen, Trends Top, Steps, De Zondag, Grafisch Nieuws, Datanews, Go Starters, KW, 
Fashionista, Steps Communie, Steps Loving You, Immovlan, Gocar, Elle, Marie Claire, Fifty 
& Me, L’Officiel, Actief Wonen en Het Laatste Nieuws): 250K keer bekeken 

VRT: Radio 2: 9.071 luisteraars bereikt 

RTL (Bel RTL, Contact): 10K luisteraars bereikt + 25K internetgebruikers 

Bruzz en BX1



Beheer van de 
covidcrisis

We hebben de Zuidfoor-campagne voorbereid en een covid-bewegwijzering gerealiseerd. 
De foor werd helaas op het laatste moment afgelast wegens een toename van het aantal 
covid-gevallen.  

Na de afgelasting kreeg Ondernemen Brussel de opdracht om de kermiskramers 
schadeloos te stellen. Het compensatiebedrag werd bepaald op basis van de oppervlakte 
van de standplaatsen.  

In totaal werd € 499.995 toegekend aan 119 kermiskramers.
Financiële  
ondersteuning  
van de 
kermiskramers



Beheer van de 
covidcrisis 

Terrassenpremie

Wegens de sanitaire maatregelen die een minimumafstand tussen de tafels voorschrijven 
heeft de Stad Brussel tijdelijke terrasuitbreidingen toegestaan, zodat de handelaars hun 
capaciteit zoveel mogelijk kunnen behouden.  

In sommige gevallen brengen deze uitbreidingen aanzienlijke uitgaven met zich mee, 
zowel voor de beveiliging van terrassen op parkeerplaatsen bijvoorbeeld, als voor de 
aankoop van extra materiaal.  

In deze context kreeg Ondernemen Brussel de opdracht om, onder bepaalde 
voorwaarden, een onkostenvergoeding toe te kennen van maximaal € 2.000. 

In 2020 werden in totaal 68 subsidies toegekend voor een totaalbedrag van € 104.423,74.


