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De gezondheidscrisis gelinkt aan het coronavirus 
heeft geleid tot een volledige stopzetting van de 
toeristische en culturele activiteiten in België 
en Europa als gevolg van de maatregelen1 die in 
elk land zijn genomen. Deze sectoren zijn echter 
de bron van talrijke directe en indirecte jobs en 
dragen in grote mate bij tot de ontwikkeling van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op sociaal en 
economisch vlak en tot zijn internationale positie.

Rekening houdend met de impact op de 
toeristische en culturele sectoren (hotels, musea, 
evenementen, congrescentra, toeristische 
gidsen...), heeft visit.brussels een reeks 
overlegmomenten opgezet met belanghebbenden 
en partners in deze sectoren om een herstelplan 
op te stellen door middel van een gecoördineerde 
actie in overeenstemming met hun prioritaire 
behoeften.

Het overleg werd georganiseerd rond vijf 
doelgroepen: internationale verenigingen, de 
ontmoetingssector (meetings industry), het 
nationale en internationale b2c-publiek, de 
b2b-vrijetijdssector en het Brusselse publiek. 
Er bestaat ook een samenwerking tussen visit.
brussels en hub.brussels. 

De geïdentificeerde acties zijn: 

• onmiddellijke acties; 
• acties die moeten worden opgezet op het moment   
 dat de hevigheid van de gezondheidscrisis afneemt;
• en acties op langere termijn. 

De totstandkoming van dit herstelplan gebeurde 
volgens het volgende schema:

1. Opstellen van een eerste ontwerp-actieplan door de 
diensten van visit.brussels;

2. Versturen naar de partners op basis van de 
werkgroep en op basis van de doelgroep waartoe zij 
behoren;

3. Verzamelen van voorstellen van de partners;

4. Presenteren van verschillende ideeën in virtuele 
workshops en het verzamelen van nieuwe ideeën via 
chat;

5. Versturen van een enquête met alle ideeën naar de 
partners en het stellen van prioriteiten;

6. Rangschikking van ideeën en acties op basis van de 
aanbevelingen van UNWTO in maart 2020 ;;

7. Opmaken van het herstelplan en budgettering voor 
de overheid.

1. CONTEXT
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De doelstellingen van het herstelplan zijn:

1. Een gemeenschappelijk kader bieden voor visit.
brussels en de belanghebbenden in de toeristische en 
culturele sector;

2. Samenwerken met alle partners;

3. De behoeften van de sector in kaart brengen en hulp 
bieden met de beschikbare middelen;

4. Nadenken over mogelijkheden en operaties op 
middellange en lange termijn.

Het doel van dit herstelplan is ook om flexibel te blijven bij 
de uitvoering van acties in functie van de evolutie van de 
gezondheidsmaatregelen in België en elders in de wereld. 
Toch moeten er nu al bepaalde veronderstellingen worden 
gemaakt om zo goed mogelijk te kunnen anticiperen op 
de reacties die in de komende maanden zouden kunnen 
worden gegeven.

Daarom verwacht visit.brussels dat de terugkeer van de 
bezoekers waarschijnlijk gefaseerd zal verlopen:

1. Staycation - De Brusselaars: in eerste instantie 
verwacht visit.brussels zich te zullen concentreren 
op de inwoners van Brussel die hun verplaatsingen 
geleidelijk zullen kunnen hervatten, en dan nog 
waarschijnlijk op een beperkte manier. Veel inwoners 
zullen om gezondheidsredenen of om economische 
redenen hun vakantie moeten annuleren. Een groot 
deel van de inwoners zal ook worden gesensibiliseerd 
betreffende van het belang van de steun die zij aan de 
lokale economische spelers kunnen geven. Het zal dus van 

essentieel belang zijn om een lokaal aanbod te voorzien 
voor deze doelgroep, waarbij de aandacht wordt gevestigd 
op de winkels en activiteiten in de buurt van hun huis 
die ze zullen kunnen bezoeken volgens de dan geldende 
gezondheidsmaatregelen. «Lokaal reizen» kan, net als 
«lokaal eten», gezien worden als zowel een noodzaak als 
een vrijwillig gebaar van burgerzin. 

2. Lokaal toerisme – De Belgen: in een tweede fase plant 
visit.brussels acties voor het Belgische publiek. Wanneer 
de reisbeperkingen omwille van gezondheidsredenen 
verder worden afgezwakt, kunnen de Belgen uitstapjes 
buiten hun directe omgeving overwegen. Om dezelfde 
economische en gezondheidsredenen die gelden voor de 
inwoners van Brussel, is het mogelijk dat deze Belgische 
bezoekers binnen de grenzen van ons land moeten blijven. 
Deze redenering geldt zowel voor vrijetijdstoeristen 
als voor zakelijke bezoekers en organisatoren van 
vergaderingen. Daarom zullen de boodschappen en acties 
van deze tweede fase moeten worden aangepast aan deze 
doelgroep, haar verwachtingen en de ervaringen en het 
beeld dat deze groep al van Brussel heeft.

3. Toerisme – Buitenlandse bezoekers: Tot slot plant 
visit.brussels in een derde fase het moment waarop 
het weer mogelijk zal zijn om buitenlandse bezoekers 
in Brussel te ontvangen. Naast de gezondheids-, 
economische en menselijke context zal deze fase ook 
delicaat liggen omwille van het mondiale karakter van 
deze crisis. Het is waarschijnlijk dat veel bestemmingen 
tegelijkertijd grote campagnes zullen lanceren om te 
proberen zoveel mogelijk van het in deze periode geleden 
verlies terug te verdienen. De acties en campagnes 
moeten dus zo worden opgezet dat ze ervoor zorgen 
dat Brussel zich positief kan onderscheiden van de 
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concurrentie (op een opvallende manier, door na te denken 
over de concurrentievoordelen van de bestemming, een 
specifiek doelpubliek, een uniek aanbod, pakketten tegen 
aantrekkelijke prijzen, ...). 

Bovendien sluit dit herstelplan aan op de waarden 
van visit.brussels, die onder andere respect voor 
duurzaamheid inhouden. Deze duurzaamheid vereist dat er 
rekening wordt gehouden met de 3 pijlers die vaak door de 
3 P’s worden samengevat: people (sociale duurzaamheid), 
profit (economische duurzaamheid) en planet (ecologische 
duurzaamheid).

Het eerste aspect (people) staat uiteraard centraal, 
aangezien alle gezondheidsmaatregelen die door de 
overheid worden uitgevoerd, prioriteit geven aan de 
gezondheid van de inwoners. Visit.brussels neemt daarom 
alle ontvangen berichten en gezondheidsaanbevelingen 
over.

Het tweede aspect (profit) is ook een van de pijlers van 
dit plan. Visit.brussels erkent de absolute economische 
meerwaarde van de culturele, toeristische, hotel- en 
andere sectoren. In dit document worden veel acties 
voorgesteld om de actoren die hard worden getroffen door 
de huidige situatie, zo goed mogelijk te ondersteunen.
Tot slot wordt ook de derde pijler (planet) niet vergeten. 
De milieueffecten van de acties zullen daarom worden 
geëvalueerd en systematisch in aanmerking worden 
genomen bij het maken van de keuzes. Dit aspect wordt 
niet alleen gezien als een beperking, maar ook als een bron 
van mogelijkheden: «lokaal reizen» sluit aan bij «lokaal 
eten» en bij burgeracties die zowel de regionale economie 
als het milieu ten goede komen. Zachte mobiliteit (vooral 
fietsen) is ook een mogelijk middel om bezoekers naar 

andere gebieden te lokken dan daar waar ze meestal in 
groten getale aanwezig zijn.2. 

HERSTEPLAN: 
DOELSTEL-
LINGEN



4

De verschillende geselecteerde acties worden hier 
gepresenteerd volgens de structuur die de United Nations 
World Tourism Organization (UNWTO) heeft voorgesteld in 
haar verslag met aanbevelingen voor de ondersteuning van 
de toeristische sector2. 

I. CRISISBEHEER & IMPACTBEPERKING

1. Stimulansen bieden om banen te behouden, de 
activiteit van zelfstandigen te ondersteunen en de meest 
kwetsbare groepen te beschermen

1.1 De Brusselaars aanmoedigen om de horeca in hun 
Gewest te steunen

Doelgroep: Het grote publiek
Beschrijving: Het ondersteunen van een campagne 
die de Brusselaars aanmoedigt om «vooraf te betalen» 
voor diensten in hun favoriete restaurants/hotels. Deze 
strategie verder uitbreiden door de inwoners van Brussel 
aan te moedigen om de actoren van zowel de horeca als 
de culturele sector in hun regio te steunen van zodra ze 
zich weer mogen verplaatsen.

1.2. De teams binnen de bedrijven samenhouden

Doelgroep: Lokale partners
Beschrijving: De waarde van bedrijven in onze sector 
is grotendeels gebaseerd op «het team» (d.w.z. het 
menselijk kapitaal). Ons doel is daarom de teams binnen 
de bedrijven samen te houden. Om dit te kunnen doen 
moeten we aanspraak kunnen maken op de uitbreiding 
en een verlenging van het beginsel van economische 
werkloosheid voor een langere periode dan nu is 

voorzien. Verlenging van de tijdelijke werkloosheid 
door overmacht tot in 2021 moet worden overwogen per 
bedrijf, voltijds of deeltijds over een langere periode, met 
de mogelijkheid om deeltijds en per halve dag te werken 
(zonder de noodzaak om volledige dagen te werken). 

Bovendien moet het systeem van detachering van 
werknemers op sectoraal niveau worden versoepeld. 

2. De liquide middelen van de bedrijven ondersteunen

 2.1 Forfaitaire premie voor bedrijven < 50 
voltijdsequivalenten (VTE)

Doelgroep: Ondernemingen met minder dan 50 VTE die 
hun hoofdkantoor in Brussel hebben en die actief zijn in 
een van de toegelaten activiteitensectoren (zie de lijst 
van de overeenkomstige NACE BTW-codes)
Beschrijving: Een forfaitaire premie van € 4.000 per 
vestigingseenheid in het Gewest die online kan worden 
aangevraagd.

2.2 De steunpremies voor nationale en internationale 
vzw’s uitbreiden

Doelgroep: Alle Belgische vzw’s en internationale vzw’s 
(internationale verenigingen, meetings industry, culturele 
sector, ...)
Beschrijving: Invoering van een steunpremie voor vzw’s 
en internationale vzw’s, met inbegrip van die welke niet 
btw-plichtig zijn.

I. CRISISBEHEER 
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 2.3 Noodlening door het St’art fonds

Doelgroep: Culturele sector 
Beschrijving: Noodlening voor de liquide middelen van 
bedrijven actief in de Culturele en Creatieve sector tegen 
een vast tarief (2%) tussen € 20.000 en € 100.000

 2.4 Noodfonds ter ondersteuning van culturele-, 
sportieve - en actoren uit de evenementensector

Doelgroep: Culturele sector, sportsector en 
evenementensector 
Beschrijving: Het doel is het behoud van de subsidies en 
het opzetten van een mechanisme ter compensatie van 
verliezen

2.5 Analyse van de specifieke behoeften van 
internationale verenigingen 

Doelgroep: Internationale verenigingen gevestigd in 
Brussel 
Beschrijving: Analyse van de specifieke behoeften van 
internationale verenigingen in samenwerking met de 
verschillende federaties die in de sector actief zijn. Dit is 
om verder te bekijken welke maatregelen moeten worden 
voorgesteld ter ondersteuning van de sector. 

3. De belastingen, heffingen, rechten en voorschriften 
die van invloed zijn op het vervoer en het toerisme 
herzien

 3.1 De city tax opschorten

Doelgroep: Geregistreerde toeristische accommodaties
Beschrijving: De belasting op toeristische 

accommodaties (de Citytax) is niet verschuldigd voor de 
periode van 1 januari tot en met 30 juni 2020. 
Teruggave van 6 maanden betaalde city tax uit 2019  

 3.2 Belastingvrijstelling voor taxivervoer in 2020

Doelgroep: de taxisector
Beschrijving: De Brusselse regering heeft besloten 
om de belasting op de uitbating van taxi’s of auto’s met 
chauffeur vrij te stellen. De vrijstelling geldt voor het 
belastingjaar 2020. De voorwaarden en de termijn om 
een aanvraag voor vrijstelling in te dienen zijn te vinden 
op de website van Fiscaliteit Brussels.
Ook de attracties en de venues vragen dat de regionale 
belasting op niet-residentiële oppervlakten in 2020 voor 
100% wordt opgeschort.

3.3 Annulatie voor 100% in 2020 en 50% in 2021 van de 
regionale taks op niet residentiële oppervlakten

3.4 Annulatie van de onroerende voorheffing

4. De bescherming en het vertrouwen van de consument 
verzekeren

4.1 «Hygiene & Security» label 

Doelgroep: Alle toeristische en culturele spelers in 
Brussel
Beschrijving: Het samenbrengen van goede praktijken 
voor hygiënenormen op basis van de aanbevelingen 
van de WHO én die aangepast zijn aan de verschillende 
sectoren (musea, restaurants, gidsen, hotels...), met als 
doel het personeel en de bezoekers te beschermen en 
gerust te stellen. 
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I. CRISISBEHEER 
& IMPACTBEPER-
KING

Het creëren van een gemeenschappelijk label voor de 
verschillende actoren van Toerisme en Cultuur die deze 
normen zouden volgen. Er zal ook een fonds worden 
opgericht om de verschillende locaties en organisatoren 
van evenementen voor het grote publiek te helpen bij het 
beveiligen van hun ruimtes en evenementen.

 4.2 De na te leven gezondheidsregels meedelen op de 
site en de sociale netwerken

Doelgroep: Voornamelijk b2c Vrije tijd en Cultuur 
(Brussel, nationaal en internationaal)
Beschrijving: De gezondheidsmaatregelen en 
isolatieregels die in België moeten worden nageleefd, 
overbrengen

 4.3 Het culturele erfgoed van Brussel in de verf zetten 
voor mensen die thuis moeten blijven

Doelgroep: Voornamelijk b2c Vrije tijd en Cultuur 
(Brussel, nationaal en internationaal)
Beschrijving: Het platform agenda.brussels en 
de verschillende sociale netwerken gebruiken 
om de culturele inhoud die door de inwoners in 
isolatie kan worden geraadpleegd, te benadrukken 
(promotiecampagne: «it’s closed but enter anyway», 
«Brussels museums come to you» ...).

4.4 Groepsaankoop van beschermingsmiddelen voor 
attracties en musea 

Doelgroep: Hoofdzakelijk B2C Vrije Tijd en Cultuur 
(Brusselaars, nationale en internationale toeristen).
Beschrijving: Groepsaankoop van 
beschermingsmiddelen (te beginnen met herbruikbare 

stoffen maskers) die bij heropstart ter beschikking 
worden gesteld aan attracties en musea. Indien mogelijk 
een keuze voor productie in België met verwijzing 
naar visit.brussels. Eventuele winsten zouden worden 
gedoneerd aan een vzw.

5. De verwerving van vaardigheden, met name digitale 
vaardigheden, promoten

5.1 Online cursussen voor leden van de sector delen, 
met name op digitaal gebied

Doelgroep: Lokale partners en internationale 
verenigingen
Beschrijving: Online cursussen voor leden van de 
verschillende sectoren delen, met inhoud die is 
aangepast aan de huidige context.

5.2 Een hulpfonds voor culturele en toeristische 
actoren om ze in staat te stellen bij de heropening 
zowel “touchless” diensten als - met het oog op hun 
zichtbaarheid - virtuele rondleidingen aan te bieden

Doelgroep: Culturele en toeristische actoren 
Beschrijving: Een hulpfonds aanbieden aan culturele 
en toeristische actoren om ze in staat te stellen virtuele 
rondleidingen op hun sites uit te voeren als “teaser” 
voor de heropening én om ze in staat te stellen de 
ticketverkoop online of via QR-code op te zetten om 
contact te vermijden. Dit fonds zou met name kunnen 
worden gebruikt ter ondersteuning van exploitanten 
die hun ticketverkoop moeten opzetten zonder tactiel 
contact door digitale oplossingen aan te schaffen of 
audiosystemen voor bezoekers op te zetten ( de whispers 
) waardoor gidsen op afstand met de toeristen kunnen 
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communiceren. Dit gebeurt door middel van een oproep 
tot het indienen van aanvragen met een maximum van € 
5.000 per aanvraag en 50% van het totale bedrag van de 
investering.anvraag en 50% van het totale bedrag van de 
investering.

6. Toerisme opnemen in de economische 
noodvoorzieningen op nationaal, gewestelijk en 
mondiaal niveau

 6.1 De behoeften van de sectoren terugkoppelen naar 
de gewestelijke Task Force

Doelgroep: Alle toeristische en culturele actoren in 
Brussel en de internationale verenigingen
Beschrijving: visit.brussels geeft via de opgerichte 
werkgroepen de verschillende behoeften en problemen 
van de sector door aan de gewestelijke Task Force om 
zo de sector optimaal te ondersteunen. De enquêtes 
die door de verschillende beroepsfederaties worden 
uitgevoerd, worden ook doorgegeven.

6.2 Communicatie naar de in Brussel aanwezige 
internationale organisaties 

Doelgroep: Internationale verenigingen, Meeting 
industry
Beschrijving: Steunbrief voor de internationale 
verenigingen van het Gewest gericht aan de Europese 
instellingen in samenwerking met de organisaties die de 
belangen van de verenigingssector en de organisatie van 
vergaderingen en conferenties omvatten. 

3. 
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7. Mechanismen en beheerstrategieën voor crisissen 
creëren

 7.1 Platform voor de uitwisseling van informatie over 
de situatie in specifieke sectoren

Doelgroep: Alle toeristische en culturele spelers in 
Brussel
Beschrijving: Het creëren van een platform dat een 
uitwisselingskanaal is voor informatie over hulp en de 
impact van de crisis voor de internationale verenigings-, 
hotel-, cultuur- en vrijetijdssector. Opzetten van 
een informatiesite over de verschillende genomen 
maatregelen. 

7.2 Informatie over de juridische en financiële impact van 
het uitstellen of annuleren van vergaderingen

Doelgroep: Meetings Industry, Internationale 
verenigingen
Beschrijving: Het creëren van informatie-instrumenten 
en tussenpersoon zijn voor medewerkers of deskundigen 
over de juridische en financiële aspecten in verband met 
de gevolgen van veranderende data of de voorwaarden 
voor het houden van vergaderingen die niet op de in 
2020 geplande data konden plaatsvinden. 

7.3 Raadplegings- en informatiemechanismen opzetten 
voor de internationale sector

Doelgroep: Associations internationales, Meetings 
industry
Beschrijving: Opzetten van een rechtstreeks contact 
met 1819 en hub.brussels betreffende alle economische 
maatregelen die door internationale verenigingen 

kunnen worden gebruikt. Mededeling over de genomen 
maatregelen voor de evenementensector die gevolgen 
hebben voor de organisatoren, met inbegrip van 
internationale organisaties en verenigingen. 

7.4 Mechanismen rond raadpleging en informatie voor de 
evenementensector opzetten

Doelgroep: Meetings industry, b2b- en b2c-sector
Beschrijving: Oprichting van een task force met 
verschillende federaties en de evenementensector, 
alsook overleg met de andere Gewesten. 

7.5 Overleg tussen het Gewest, de Gemeenschappen en 
de Gemeenschapscommissies over een gecoördineerd 
beleid voor gesubsidieerde culturele organisaties.
 
Doelgroep: culturele sector
Beschrijving: de gesubsidieerde culturele actoren 
in Brussel zijn voor hun activiteiten en projecten 
afhankelijk van verschillende openbare overheden, 
met name het Gewest, de Gemeenschappen en de 
Gemeenschapscommissies. Overleg tussen de bevoegde 
autoriteiten is nodig om het beleid inzake subsidies, 
werkgelegenheid en de toekenning van subsidies en 
steunmaatregelen te verfijnen.  
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II. STIMULERINGSMAATREGELEN & 
VERSNELLING VAN HET HERSTEL

8. Financiële stimulansen bieden voor investeringen in 
en voor de exploitatie van het toerisme

8.1 Steunfonds voor congressen/vergaderingen/
evenementen

Doelgroep: Meetings Industry, Internationale 
verenigingen, culturele sector
Beschrijving: Steun van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest voor de deelname van ondernemingen aan 
evenementen via de General Block Exemption Regulation 
(GBER). Op grond van deze Europese bepaling kunnen 
kmo’s die aan beurzen of congressen deelnemen, steun 
ontvangen die tot 50% van de in aanmerking komende 
kosten met een maximum van € 2 miljoen per jaar per 
onderneming kan bedragen. 
Verhoging van de middelen van het steunfonds 
en uitbreiding van de criteria om in aanmerking te 
komen, zodat niet alleen voorrang wordt gegeven aan 
verenigings- of culturele evenementen, maar ook aan 
kleinere bedrijfsevenementen die op kortere termijn 
worden georganiseerd.

8.2 Regionale steun voor deelname aan beurzen 
en salons 

Doelgroep: B2B 
Beschrijving: Het inzetten van bestaande steun (FIT, 
AWEX, hub.brussels) voor deelname aan beurzen en 
tentoonstellingen ter ondersteuning van beurzen en 
salons die in Brussel plaatsvinden.

9. Belastingen, vergoedingen en regelgeving die van 
invloed zijn op reizen en toerisme herzien

9.1 Tax Shelter Meetings

Doelgroep: Meetings Industry
Beschrijving: Opzetten van belastingvrijstellingen voor 
uitgaven - onder andere in verband met huisvesting, 
catering en toeristische en culturele activiteiten in dit 
kader - die bedrijven hebben in het kader van deelname 
aan commerciële of corporate evenementen met een 
grote economische impact (naar het voorbeeld van tax 
shelter). 100% terugvorderbare btw voor buitenlandse 
actoren, 150% belastingaftrek voor uitgaven in 
verband met meetings en evenementen voor Belgische 
en buitenlandse actoren. De evenementensector 
beschouwen als een sector die gebruik kan maken van 
een maatregel als Carry Back, die momenteel in de 
landbouwsector van toepassing is.

10. Het vergemakkelijken van reizen stimuleren

 10.1 Platform om de organisatoren van evenementen 
te helpen bij het bepalen van de ideale data voor de 
organisatie van hun evenementen

Doelgroep: B2c- en b2b-evenementenorganisatoren
Beschrijving: Het opzetten van een platform om de 
best mogelijke data voor het organiseren/uitstellen 
van de verschillende evenementen te identificeren. 
Dit zou de beschikbaarheid van grote congres- en 
evenementlocaties kunnen omvatten. Dit platform 
zou het ook mogelijk maken om een kalender van 
commerciële b2b-acties te delen ter identificatie van de 
acties die worden gehouden, uitgesteld of geannuleerd.
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10.2 De organisatie van grote evenementen in openbare 
ruimtes vergemakkelijken

Doelgroep: Meetings Industry, (Internationale 
verenigingen), Vrije tijd en Cultuur
Beschrijving: Mogelijkheid om de openbare ruimte 
en symbolische plaatsen van Brussel (Grote Markt, 
Atomium, Jubelpark, diverse parken, ...) te gebruiken voor 
culturele, verenigings- of professionele evenementen. 
Er zal aan de gemeenten van het Gewest worden 
voorgesteld om exclusieve openbare ruimten ter 
beschikking te stellen van professionals om evenementen 
te organiseren die een strategische impact kunnen 
hebben op de reputatie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Deze locaties met een hoge symbolische waarde 
die gewoonlijk vrijwel onmogelijk te huren of te gebruiken 
zijn, kunnen vaak een effectieve ondersteuning vormen 
voor de kandidaturen van b2b- en b2c-evenementen 
met een zakelijk potentieel voor Brussel. We denken 
bijvoorbeeld aan een professioneel congres of een 
bedrijfsevenement met internationale weerklank, zoals 
een live uitzending van een podium met kunstenaars 
op een Brussels plein, het geheel ondersteund door 
privékapitaal. 

10.3 De partners (met name de transportsector) op een 
lijn krijgen om te komen tot een aanbod met een unieke 
prijs-kwaliteitverhouding voor potentiële bezoekers aan 
Brussel

Doelgroep: Vrije tijd en cultuur
Beschrijving: Overeenkomst met de transportsector: 
promotie op tickets naar Brussel. Uitbreiding van 
de actie tot 2021 rond het Europees Jaar van de 
Spoorwegen, voorgesteld door de Europese Commissie. 

Het samenbrengen van partners om een uniek en 
aantrekkelijk aanbod te creëren, vooral voor de 
zomerperiode. Bijvoorbeeld: Akkoorden afsluiten met 
Brusselse parkings voor speciale tarieven (per dag 
of 2 dagen). Mogelijke deal met private partners om 
de voorverkoop in de culturele sector en de horeca te 
stimuleren vlak voor de hervatting van de activiteiten. 
Deze actie kan ook in twee fasen worden uitgevoerd, 
eerst op nationaal niveau en vervolgens op internationaal 
niveau. 
 

11. 11. Bevordering van nieuwe banen en de verwerving 
van vaardigheden, met name digitale vaardigheden

11.1 Invoering van een opleidingsaanbod en creatie van 
opleidingsproducten 

Doelgroep: Alle sectorens
Beschrijving: Versterking van het online aanbod van de 
Quality Academy. Identificatie van mogelijkheden om het 
toeristisch aanbod via virtuele middelen te verbeteren. 

12. Rekening houden met de duurzaamheid van het 
milieu bij het herstel en de wederopbouw

12.1 Campagne over netheid, duurzaamheid en groene 
ruimtes in Brussel

Doelgroep: Nationaal en internationaal publiek
Beschrijving: Integratie van de in Brussel bestaande 
elementen voor netheid en groenvoorzieningen, alsook 
een duurzame aanpak van de lokale actoren. 

3. 
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12.2 Rekening houden met de milieu-impact van het 
toerisme in Brussel en van het actieplan

Doelgroep: Alle sectoren
Beschrijving: Schatting van de impact van de 
verschillende stimuleringsmaatregelen om deze factor 
te integreren bij het prioriteren van de acties. Zoveel 
mogelijk duurzaamheidscriteria mee opnemen in de 
keuze van de aanbieders bij de verschillende fasen van 
dit plan.

13. Kennis van de markt en snel kunnen handelen om het 
vertrouwen te herstellen en de vraag te stimuleren

13.1 De commerciële plannen aanpassen aan de huidige 
context, heropleving en proactieve werving van b2b-
klanten

Doelgroep: Meetings Industry, Internationale 
Verenigingen, b2b Vrije tijd en Cultuur
Beschrijving: Permanente analyse van de situatie 
(geleidelijke openstelling van de verschillende markten) 
om de commerciële strategieën in real time aan te 
passen. Activering en heractivering van bestaande 
klanten en progressieve klantenwerving in functie 
van de evolutie van de situatie. Voorbereiding van een 
impactstudie over de betrokken sectoren. Voorbeeld: 
nationale evenementen aanduiden om de herlancering 
te initiëren of om de oprichting van nieuwe nationale 
evenementen te ondersteunen, en dan geleidelijk aan 
overgaan op meer internationale doelen.

13.2 Studie van de situatie van de dienstverleners

Doelgroep: B2c-sector, vrije tijd en cultuur

Beschrijving: Centralisatie van de enquêtes bij één 
instantie om de situatie van alle Brusselse actoren te 
kennen. 

13.3 Een monitoringsysteem opzetten en delen

Doelgroep: alle sectoren en beleidsmakers
Beschrijving: Integratie van statistische gegevens over 
de situatie in Brussel en informatie over goede praktijken 
die op andere bestemmingen zijn vastgesteld

14. Een impuls geven aan marketing en aan evenementen 
en vergaderingen

14.1 Een grote marketingcampagne lanceren om de 
bestemming weer op gang te brengen

Doelgroep: Alle doelgroepen samen naargelang de 
ontwikkeling van de situatien
Beschrijving: Een pittige campagne aan het einde van 
de quarantaineperiode creëren die een hype teweeg 
moet brengen, zoals de «call.brusselscampagne”. Deze 
campagne zal het specifieke karakter van Brussel moeten 
benadrukken en zich onderscheiden van de campagnes 
die tegelijkertijd door andere bestemmingen zullen 
worden gelanceerd. 
De campagne moet zo breed mogelijk zijn om alle 
b2c-klanten bereiken. Ze moet ook kunnen worden 
aangepast in functie van de noden van de verschillende 
sectoren (cultuur, vrije tijd, gastronomie, ...) én om hun 
belangrijkste spelers als ambassadeurs bij de campagne 
te betrekken.
Er moet een breed plan voor de uitrol worden opgesteld 
om zo de hype te creëren. Het campagne zal echter 
flexibel genoeg moeten zijn om aan te passen aan de 

3. 
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aanbevelingen van de overheid en de gezondheidszorg. 
We zullen ons dus waarschijnlijk eerst richten op een 
nationaal publiek waarna we, als de situatie het toelaat, 
de boodschap op internationaal niveau uitrollen. 
Deze campagne zal worden aangepast aan de 
verschillende doelstellingen en zal vooral worden 
verspreid via onze gebruikelijke actiekanalen zoals 
«joint venture»-campagnes met TO’s, sociale 
netwerken, consumentenbeurzen, persreizen, online 
boekingsplatformen, … 
De campagne zal eerst op nationaal niveau moeten 
worden uitgerold om de Belgen aan te moedigen om 
naar Brussel te komen, en pas daarna op internationaal 
niveau. Deze uitrol zal in overeenstemming zijn met de 
aanbevelingen van de overheid en de gezondheidszorg.
Er zou een label kunnen worden gecreëerd dat gedeeld 
kan worden door alle actoren én in de media. De 
redactionele inhoud zal via mediapartners worden 
verstrekt in de vorm van een rubriek, een uitzending, 
een podcast, een video, ... die de naam van het label 
zal dragen. Er zal voorrang worden gegeven aan de 
Belgische media om het imago van Brussel bij het 
nationale publiek te optimaliseren, omdat deze doelgroep 
in eerste instantie terug uit isolatie zullen mogen komen 
(mogelijkheid tot co-constructie op dit gebied). 
Deze campagne zal ook een drager moeten zijn voor ons 
b2b-publiek, inclusief de meetings industry.

14.2 De partners van visit.brussels voorzien van 
marketingmiddelen om hen te helpen bij hun 
communicatie

Doelgroep: Alle doelgroepen samen
Beschrijving: Medewerkers en instrumenten ter 
beschikking stellen om partners te helpen bij hun 
communicatie, hetzij via marketingstudies, hetzij via zeer 

concrete instrumenten (visueel, presentatie) om hen te 
ondersteunen bij hun communicatie, vooral digitaal. 

14.3 B2b-evenementen organiseren voor Vrije tijd en 
Meetings in België en in de verschillende prioritaire 
markten in functie van de geleidelijke heropening ervan

Doelgroep: B2b en Meeting Industry
Beschrijving: Gebruik maken van het concept van het 
«Secret Dinner» (dat bestaat uit het organiseren van een 
diner op een vreemde plaats waar men gewoonlijk niet 
eet) om attractieve acties op de verschillende markten 
op te zetten in overeenstemming met de geleidelijke 
heropening van deze markten. Het gebruik van virtuele 
presentaties moet hierbij worden overwogen. 
 
14.4 Het nationale erfgoed van musea in de verf zetten

Doelgroep: Nationaal publiek
Beschrijving: Het nationale erfgoed van musea in de 
verf zetten om een gevoel van trots onder de bevolking 
te stimuleren, gebruikmakend van onze bestaande sterke 
punten.  

 14.5 Foto- en videoreportage van de lockdown in 
Brussel

Doelgroep: Nationaal en internationaal publiek
Beschrijving: Een fotografische wandeling maken door 
Brussel tijdens de lockdown. Foto’s verzamelen van 
Brussel zoals je het op de meestal drukke plaatsen nog 
nooit zag. Het verzamen van foto’s van gebouwen waar 
iedereen op het balkon staat als het mooi weer is, foto’s 
met voorbijgangers die hun hond uitlaten, enz.  

3. 
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14.6 Het versterken van evenementen na de quarantaine

Doelgroep: Nationaal en Brussels publiek
Beschrijving: De evenementen met lokale partners 
versterken om het publiek aan te trekken en gerust 
te stellen. Deze samenwerking heeft als doel de hele 
evenementiele sector van de hoofdstad te versterken. 
Het Irisfeest lokaal uitrollen en alle 19 gemeenten 
betrekken door hen te vragen om een cultureel 
evenement te organiseren (concert, buurtfeest, 
tentoonstelling, enz.). 

De grote tafels (EAT): creëer per prioritaire wijk 
een grote tafel waar een chef een gezellige maaltijd 
(bijvoorbeeld «Sunday chicken») bereidt en de 
aanwezige gasten op een ontspannen manier bedient. De 
actie EAT!BRUSSELS stelt ons in staat om een line-up 
te maken van een tiental chefs en hen op die manier te 
ondersteunen!

Gebruik Bright 2021 om een gezamenlijk evenement voor 
te stellen voor alle Brusselse partners. 

N.B. Het opzetten van deze evenementen zal afhankelijk 
zijn van de afbouw van de quarantainemaatregelen. Het 
criterium van de toegestane capaciteit prevaleert boven 
de haalbaarheid van deze gebeurtenissen. 

14.7 Steun en solidariteit ten opzichte van het 
verzorgend personeel

Doelgroep: Nationaal en internationaal publiek 
Beschrijving: Bv.: Een straatkunstwerk creëren als 
eerbetoon aan het verplegend personeel en aan alle 
beroepen die tijdens de crisis moesten werken. Een 

«verpleger»-kostuum maken voor Manneken Pis. 12 mei 
is de Internationale Dag van de Verpleging. 
 

 14.8 Contact met TO’s en agentschappen  

Cible : B2b 
Description : Contact onderhouden met de TO/
Agentschappen op de prioritaire markten waarmee we in 
2020 actie wilden ondernemen door de geplande formule 
aan te passen als er in dat land maar beperkt wordt 
gereisd of wanneer verplaatsingen maar beperkt mogelijk 
zijn (bijvoorbeeld via webinar) 

14.9 Een sociaal platform oprichten voor ontmoetingen 
en dialoog tussen de Brusselaars en onze partners 

Doelgroep: Brussels publiek
Beschrijving: Principe van een sociaal netwerk met 
als functionaliteit live filmpjes en videoconferenties 
die het mogelijk maken de inhoud van onze partners 
te delen, podcasts te delen en live afspraken te maken 
met de inwoners van Brussel voor bijvoorbeeld quizzen, 
recepten van chef-koks, museumbezoeken met de 
curator, sportlessen gegeven door Brusselse atleten, 
gitaarlessen van Brusselse artiesten, enz.

14.10 Brussels Card tegen gereduceerde prijs
Tijdens de zomerperiode wordt de Brussels Card tegen 
een gereduceerde prijs (20 € voor 48 uur) verkocht om 
zoveel mogelijk Belgen aan te moedigen om Brussel te 
bezoeken en er te overnachten.
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15. Investeren in partnerschappen

15.1 Maximaal gebruik maken van de aanwezigheid van 
internationale verenigingen in Brussel en onze lokale 
ambassadeurs

Doelgroep: Meetings Industry, Internationale 
verenigingen
Beschrijving: Contact opnemen met onze internationale 
verenigingen en met onze lokale ambassadeurs om hun 
behoeften te definiëren, hen te ondersteunen en samen 
met hen het herstel voor te bereiden.

 15.2 Samenwerken met de sector om het herstel voor 
te bereiden

Doelgroep: Alle gecombineerde doelgroepen
Beschrijving: Regelmatige uitwisselingen organiseren 
met de sector om deze voor te bereiden op het herstel. 

15.3 Partnerschappen aangaan met andere Belgische 
of Europese Destination Management Organisations 
(DMO’s) voor gezamenlijke acties

Doelgroep: Alle doelgroepen samen
Beschrijving: Wanneer de gezondheidssituatie het 
mogelijk maakt om naar buitenlandse markten te reizen, 
een partnerschapsproject met andere (Belgische en/of 
Europese) bestemmingen overwegen.

15.4 Communicatieplatform rond de hervatting van 
culturele evenementen op agenda.brussels

Doelgroep: Vrije tijd en cultuur
Beschrijving: Een platform voor uitwisseling en 

communicatie tussen de verschillende partners creëren 
onder een gemeenschappelijk label dat voortkomt uit 
de hierboven gepresenteerde marketingcampagne om 
de communicatie rond hernemende evenementen te 
coördineren. Van ons bestaande aanbod gebruik maken 
en de communicatie eromheen versterken.

16. Het toerisme opnemen in nationale, gewestelijke 
en internationale herstelprogramma’s en 
ontwikkelingssamenwerking

3. 
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III. DE TOEKOMST VOORBEREIDEN

17. De markten, producten en diensten diversifiëren 

17.1 Internationale positionering van Brussel als 
hoofdstad van internationale verenigingen door de 
oprichting van een kenniscentrum

Doelgroep: Internationale verenigingen
Beschrijving: De herlancering en opnieuw positioneren 
van Brussel als een belangrijke bestemming voor 
internationale verenigingen via alle bestaande 
netwerken én door gebruik te maken van een digitaal 
uitwisselingsplatform en communicatiemiddelen die 
openstaan voor alle verenigingen en potentiële partners.

17.2 Ons dienstenaanbod versterken en aanpassen aan 
de nieuwe behoeften van onze prioritaire doelgroepen

Doelgroep: Alle doelgroepen samen
Beschrijving: Door middel van enquêtes, studies 
en vergaderingen in kleinere groepen aandacht 
blijven hebben voor de behoeften van onze klanten 
om ons dienstenaanbod te kunnen aanpassen. Deze 
verschillende gegevens verstrekken aan de actoren van 
de sector om hen in staat te stellen hun aanbod ook aan 
te passen.

17.3 Bestendiging en promotie van bestaande en 
ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden 

Doelgroep: Toerisme/Evenementensector/Culturele 
sector en zakelijk ecosysteem
Beschrijving: Versterking van de promotie van 
bestaande tools en initiatieven in het Brussels Gewest 

en versterking van goede praktijken voor de hele sector, 
met name op het gebied van infrastructuur, consumptie 
en partnerschappen. Nieuwe mogelijkheden creëren voor 
bedrijven op het gebied van producten en diensten, net 
zoals voor de vorming van bezoekers. 
 

18. Investeren in marktanalysesystemen en digitale 
transformatie

18.1 Steunfonds voor de investeringen in digitale 
technologie

Doelgroep: Alle sectoren 
Beschrijving: Een fonds ter ondersteuning van 
investeringen in digitale technologie voorzien voor de 
zalen, de evenementensector, de culturele wereld, ... 
Opvolging en frequent overleg met de verenigingssector 
en andere organisatoren over trends en behoeften 
in combinatie met de uitbreiding van het aantal 
dienstverleners in het Gewest. 

18.2 Het succes van het monitoringsysteem evalueren en 
nagaan of het na de crisis kan worden voortgezet

Doelgroep: Meetings Industry, Internationale 
verenigingen 
Beschrijving: Als de partners van visit.brussels het delen 
van informatie nuttig vinden, met name met betrekking 
tot de statistische monitoring, zouden deze mailings 
kunnen worden voortgezet na de huidige crisis.

19. Het beheer van het toerisme versterken op alle 
niveaus

3. 
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20. Voorbereiding op crisissen, verbetering van de 
veerkracht en ervoor zorgen dat het toerisme wordt 
opgenomen in de nationale noodmechanismen en 
-systemen

21. Investeren in menselijk kapitaal en 
talentontwikkeling
 

21.1 Lokale synergiemechanismen oprichten om het 
aanbod te stimuleren

Doelgroep: Toerisme/evenementen/cultuur en zakelijk 
ecosysteem
Beschrijving: Versterking van een kader dat Brusselse 
start-ups en actoren in verschillende sectoren 
aanmoedigt om een aanbod te creëren en de culturele, 
commerciële en dienstensector aanmoedigen om een 
ambassadeursrol te spelen voor Brussel. 

22. Duurzaam toerisme stevig op de nationale agenda 
zetten

22.1 De milieueffecten van het toerisme meten en de 
monitoring ervan opnemen in de milieuprioriteiten van 
het Gewest

Doelgroep: Toerisme/evenementen/cultuur en zakelijk 
ecosysteem
Beschrijving: In de eerste plaats de totale CO2-
voetafdruk van het toerisme in Brussel meten, evenals 
het aandeel van de verschillende onderdelen ervan 
(reizen naar de bestemming, verbruik ter plaatse, 
enz.). Ten tweede moet er een proces worden opgezet 
voor de monitoring van deze uitstoot met het oog op 
de verwerking ervan in de regionale plannen voor de 

vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

23. Op circulaire economie overstappen en zich de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s - 
Sustainable Development Goals) eigen maken

23.1 Een ambitieus actieplan definiëren voor visit.
brussels met betrekking tot duurzaamheid 

Doelgroep: Toerisme/evenementen/cultuur en zakelijk 
ecosysteem
Beschrijving: De duurzaamheid in de organisatie van 
visit.brussels versterken: deze criteria in het middelpunt 
plaatsen van de acties en de keuzes die worden gemaakt. 
Een actieplan opstellen voor de komende maanden/jaren 
om de organisatie in staat te stellen de hele sector te 
ondersteunen en de milieu- en maatschappelijke impact 
van het toerisme in Brussel te verbeteren

23.2 Positieve veranderingen voor lokale consumptie en 
circulaire economie verduurzamen

Doelgroep: Toerisme/evenementen/cultuur en zakelijk 
ecosysteem
Beschrijving: Tijdens de lockdown zijn veel 
consumptiepatronen geëvolueerd in de richting van meer 
nabijheid. Bovendien zitten veel spelers uit verschillende 
sectoren aan dezelfde tafel. Op het einde van de crisis 
een werkgroep oprichten om de positieve aspecten van 
deze gedwongen verandering in kaart te brengen om 
ze te bestendigen binnen de verschillende toeristische 
sectoren: de lokale consumptie door de Brusselaars 
aanmoedigen, samenwerking tussen de Brusselse 
actoren voor meer circulariteit, …

3. 
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23.3 Zachte verplaatsingen en fietstoerisme stimuleren

Doelgroep: Toerisme/evenementen/cultuur en zakelijk 
ecosysteem
Beschrijving: Voor de inwoners van Brussel die hun 
citytrips vervangen door een weekendje thuis, maar 
ook voor bezoekers van buitenaf, moeten alternatieve 
vervoersmodi zoals wandelen en fietsen worden 
aangemoedigd voor verplaatsingen in de vrije tijd. Deze 
verplaatsingen zullen cruciaal zijn omdat het gebruik van 
het openbaar vervoer waarschijnlijk slechts geleidelijk 
zal worden hervat.
Het zal ook des te belangrijker zijn om het fietstoerisme 
onder de aandacht te brengen omdat het vaak leidt tot 
het wegtrekken van bezoekers uit de centrale wijken en 
daardoor de concentratie in de meest bezochte gebieden 
kan verminderen.

3. 
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4. 
HERSTEPLAN: 
BUDGET

Acties Budget visit.brussels Andere instellingen
I. CRISISBEHEER EN IMPACTBEPERKING
1.      Stimulansen bieden om banen te behouden, de activiteit van zelfstandigen te ondersteunen en
de meest kwetsbare groepen te beschermen
1.1 De Brusselaars aanmoedigen om de horeca in hun Gewest te steunen x
1.2 De teams binnen de bedrijven samenhouden x
2.       De liquide middelen van de bedrijven ondersteunen
2.1 Forfaitaire premie voor bedrijven < 50 voltijdsequivalenten (VTE) x
2.2 De steunpremies voor nationale en internationale vzw's uitbreiden x
2.3 Noodlening door het St'art fonds x

2.4 Noodfonds ter ondersteuning van culturele -, sportieve- en actoren uit de evenementensector x
2.5 Analyse van de specifieke behoeften van internationale verenigingen BV
3. De belastingen, heffingen, rechten en voorschriften die van invloed zijn op het vervoer en het
toerisme herzien
3.1 De city tax opschorten x
3.2 Belastingvrijstelling voor taxivervoer in 2020 x
4.        De bescherming en het vertrouwen van de consument verzekeren
4.1 "Hygiene & Security" label 500.000 €
4.2 De na te leven gezondheidsregels meedelen op de site en de sociale netwerken 10.000 €
4.3 Het culturele erfgoed van Brussel in de verf zetten voor mensen die thuis moeten blijven 20.000 €
4.4 Groepsaankoop van beschermingsmiddelen voor attracties en musea  BV
5.        De verwerving van vaardigheden, met name digitale vaardigheden, promoten
5.1 Online cursussen voor leden van de sector delen, met name op digitaal gebied 10.000 €

5.2 Subsidies voor attracties en musea om ze in staat te stellen bij de heropening zowel "touchless" 
diensten als - met het oog op hun zichtbaarheid - virtuele rondleidingen aan te bieden 500.000 €
6.      Toerisme opnemen in de economische noodvoorzieningen op nationaal, gewestelijk en
mondiaal niveau
6.1 De behoeften van de sectoren terugkoppelen naar de gewestelijke Task Force BV
6.2 Communicatie naar de in Brussel aanwezige internationale organisaties BV
7.        Mechanismen en beheerstrategieën voor crisissen creëren
7.1 Platform voor de uitwisseling van informatie over de situatie in specifieke sectoren BV
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7.2 Informatie over de juridische en financiële impact van het uitstellen of annuleren van 
vergaderingen BV
7.3 Raadplegings- en informatiemechanismen opzetten voor de internationale sector BV
7.4 Mechanismen rond raadpleging en informatie voor de evenementensector opzetten BV
7.5 Overleg tussen het Gewest, de Gemeenschappen en de Gemeenschapscommissies over een 
gecoördineerd beleid voor de gesubsidieerde culturele organisaties BV
II. STIMULERINGSMAATREGELEN & VERSNELLING VAN HET HERSTEL
8.       Financiële stimulansen bieden voor investeringen in en exploitatie van het toerisme
8.1 Steunfonds voor congressen/vergaderingen/evenementen 1.000.000 €
8.2 Steun van het gewest voor de deelname aan beurzen en salons x

9.       Belastingen, vergoedingen en regelgeving die van invloed zijn op reizen en toerisme herzien

9.1 Tax Shelter Meetings x
10.     Het vergemakkelijken van reizen stimuleren
10.1 Platform om de organisatoren van evenementen te helpen bij het bepalen van de ideale data 
voor de organisatie van hun evenementen BV
10.2 De organisatie van grote evenementen in openbare ruimtes vergemakkelijken 100.000 €
10.3 De partners (met name de transportsector) op een lijn krijgen om te komen tot een aanbod met 
een unieke prijs-kwaliteitverhouding voor potentiële bezoekers aan Brussel 120.000 €
11.      Bevordering van nieuwe banen en de verwerving van vaardigheden, met name digitale
vaardigheden
11.1 Invoering van een opleidingsaanbod en creatie van opleidingsproducten 50.000 €

12.       Rekening houden met de duurzaamheid van het milieu bij het herstel en de wederopbouw

12.1 Campagne over netheid, duurzaamheid en groene ruimtes in Brussel 50.000 €
12.2 Rekening houden met de milieu-impact van het toerisme in Brussel en van het actieplan BV
13.      Kennis van de markt en snel kunnen handelen om het vertrouwen te herstellen en de vraag
te stimuleren
13.1 De commerciële plannen aanpassen aan de huidige context, heropleving en proactieve werving
van b2b-klanten BV
13.2 Studie van de situatie van de dienstverleners BV
13.3 Een monitoringsysteem opzetten en delen BV
14.       Een impuls geven aan marketing en aan evenementen en vergaderingen: 
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14.1 Een grote marketingcampagne lanceren om de bestemming weer op gang te brengen 1.000.000 €
14.2 De partners van visit.brussels voorzien van marketingmiddelen om hen te helpen bij hun
communicatie 100.000 €
14.3 B2b-evenementen organiseren voor Vrije tijd en Meetings in België en in de verschillende
prioritaire markten in functie van de geleidelijke heropening ervan 300.000 €
14.4 Het nationale erfgoed van musea in de verf zetten 50.000 €
14.5 Foto- en videoreportage van de lockdown in Brussel 20.000 €
14.6 Het versterken van evenementen na de quarantaine 600.000 €
14.7 Steun en solidariteit ten opzichte van het verzorgend personeel BV
14.8 Contact met TO's en agentschappen  BV
14.9 Een sociaal platform oprichten voor ontmoetingen en dialoog tussen de Brusselaars en onze
partners BV
14.10 Brussels Card tegen gereduceerde prijs 1.500.000 €
15.       Investeren in partnerschappen
15.1 Maximaal gebruik maken van de aanwezigheid van internationale verenigingen in Brussel en onze
lokale ambassadeurs BV
15.2 Samenwerken met de sector om het herstel voor te bereiden BV
15.3 Partnerschappen aangaan met andere Belgische of Europese Destination Management
Organisations (DMO's) voor gezamenlijke acties 200.000 €
15.4 Communicatieplatform rond de hervatting van culturele evenementen op agenda.brussels BV
16.      Het toerisme opnemen in nationale, regionale en internationale herstelprogramma's en
ontwikkelingssamenwerking
III. DE TOEKOMST VOORBEREIDEN
17.      De markten, producten en diensten diversifiëren 
17.1 Internationale positionering van Brussel als hoofdstad van internationale verenigingen door de
oprichting van een kenniscentrum BV
17.2 Ons dienstenaanbod versterken en aanpassen aan de nieuwe behoeften van onze prioritaire
doelgroepen 50.000 €
17.3 Bestendigen en promoten van bestaande en ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden 100.000 €
18.      Investeren in marktanalysesystemen en digitale transformatie
18.1 Steunfonds voor de investeringen in digitale technologie 500.000 €
18.2 Het succes van het monitoringsysteem evalueren en nagaan of het na de crisis kan worden
voortgezet 20.000 €
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4. 
HERSTEPLAN: 
BUDGET

19.       Het beheer van het toerisme versterken op alle niveaus
20.      Voorbereiding op crisissen, verbetering van de veerkracht en ervoor zorgen dat het toerisme
wordt opgenomen in de nationale noodmechanismen en -systemen
21.       Investeren in menselijk kapitaal en talentontwikkeling
21.1 Lokale synergiemechanismen oprichten om het aanbod te stimuleren 100.000 €
22.       Duurzaam toerisme stevig op de nationale agenda zetten
22.1 De milieueffecten van het toerisme meten en de monitoring ervan opnemen in de
milieuprioriteiten van het Gewest BV
23.      Op circulaire economie overstappen en zich de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s
- Sustainable Development Goals) eigen maken
23.1 Een ambitieus actieplan definiëren voor visit.brussels met betrekking tot duurzaamheid BV
23.2 Positieve veranderingen voor meer lokale consumptie en circulaire economie verduurzamen 50.000 €
23.3 Zachte verplaatsingen en fietstoerisme stimuleren 50.000 €
TOTAAL 7.000.000 €
Het actiebudget van visit.brussels herverdelen 2.000.000 €
Aanvullend verzoek 5.000.000 €

* BV = budget visit.brussels
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1  ETOA - COVID-19: ETOA insight, action and 
resources, versie 8.04.2020 

2  United Nations World Tourism Organization, 
Ondersteuning van de werkgelegenheid en de economie 
door middel van reizen en toerisme. Oproep tot actie om de 
sociaaleconomische gevolgen van COVID-19 af te zwakken 
en het herstel te versnellen. UNWTO, 30 maart 2020. 
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