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Persbericht
Met ‘Shifting Economy’ zet de Brusselse regering de koers uit naar een
koolstofvrije economie
Koolstofneutraliteit tegen 2050. De economische activiteit herlokaliseren. Kwaliteitsvolle jobs
voor de Brusselaars behouden en creëren. Ongelijkheden verminderen. Brussel staat voor grote
uitdagingen op sociaal, milieu- en werkgelegenheidsgebied. In die context, die door de
verschillende crisissen wordt geaccentueerd, heeft de Brusselse regering op voorstel van Barbara
Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, een proces van economisch transitie in
gang gezet om haar economische doelstellingen en haar klimaatdoelstellingen op elkaar af te
stemmen. Een rechtvaardige transitie die ook bedoeld is om de tewerkstellingsgraad te stimuleren:
lokale en zinvolle werkgelegenheid. Die gewestelijke strategie, die vanaf het begin van de
legislatuur is opgestart, is uitgewerkt in het kader van de Go4Brussels-strategie. Ze is samen met
tal van actoren van het Brusselse ecosysteem - waaronder de sociale partners - opgesteld en op
31 maart door de Brusselse regering goedgekeurd en bij de Europese Commissie ingediend als
onderdeel van de Brusselse bijdrage aan het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht. De
strategie heeft nu een naam: ‘Shifting Economy’. Ze is vandaag bij Greenbizz aan de pers
voorgesteld.

Er is een sleutelrol weggelegd voor de economische actoren van het Gewest om de verschillende
uitdagingen waarmee Brussel wordt geconfronteerd aan te gaan. Het economische weefsel staat
immers centraal in de maatschappelijke vraagstukken van deze eeuw, en de economische activiteit is
een vector van oplossingen en innovatie.
Het is in die zin dat de Brusselse regering vanaf 2019 heeft beslist zich in te zetten voor de
economische transitie door geleidelijk al haar economische beleidsinstrumenten te heroriënteren. Er
zijn drie tijdshorizonten vastgesteld als richtpunt:
2024: meer economische steun voor ondernemingen die op milieu- of sociaal gebied een
voorbeeldfunctie vervullen, of die al bij een economisch transitieproces betrokken zijn;
2030: heroriëntering van alle economische instrumenten van het Gewest zodat ze toegespitst worden
op het ondersteunen van ondernemingen die op sociaal en ecologisch vlak een voorbeeld willen
stellen;
2050: koolstofneutraliteit van de economische activiteiten.

Om deze echte ‘shift’ te realiseren, heeft de Brusselse regering samengewerkt met de stuwende
krachten van het Gewest (ondernemingen, vakbonden, verenigingen, administraties enz.) om Brussel
op de internationale kaart van de economische transitie in de groep van koplopers te plaatsen. Het zijn
allemaal nieuwe kansen en nieuw te veroveren markten voor de Brusselse ondernemingen.
Deze economische transitie, die in Brussel ‘Shifting Economy’ wordt genoemd, krijgt nu vorm in een
strategie die gericht is op een paradigmaverschuiving om een welvarende, lokale, duurzame en
veerkrachtige economie die tegemoetkomt aan de behoeften van inwoners en ondernemers te
ontwikkelen. Ze beoogt een economie waarbij minder grondstoffen en minder fossiele brandstoffen
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worden gebruikt, kwaliteitsbanen worden gecreëerd en werknemers worden gerespecteerd, maar die
ook minder afhankelijk is van de buitenwereld en van internationale crisissen.
Met de hulp van Leefmilieu Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, hub.brussels, Innoviris,
finance&invest.brussels, citydev.brussels en de Haven van Brussel, en in samenwerking met de
privésector en de sociale partners, zijn in totaal 224 acties en maatregelen ingevoerd, of zullen nog
worden ingevoerd tussen nu en 2030, om ondernemingen te begeleiden in hun inspanningen om een
voorbeeld op milieu- en sociaal vlak te zijn. Enkele van die acties zijn:
-

de instrumenten voor financiering, begeleiding en huisvesting van ondernemingen
omschakelen ten gunste van ondernemingen die een transitieproces zijn gestart;
onderzoek, ontwikkeling en innovatie inzetten ten dienste van de economische transitie;
overheidsopdrachten heroriënteren (13,4% van het Brusselse BBP);
democratische en solidaire bedrijfsmodellen, zoals coöperaties, bevorderen;
een transitiefonds oprichten om bedrijfsinvesteringen in de transitie (productieketens enz.) te
financieren;
enz.

Met ‘Shifting Economy’ zal de kernactiviteit van de verschillende publieke spelers van het Brusselse
ecosysteem veranderen.
Deze transitiestrategie gaat ook gepaard met een professionalisering van de economische
instrumenten van het Gewest, zodat het Gewest een voedingsbodem kan zijn voor de ondernemers van
vandaag en morgen. De eerste stappen zijn al gezet: herkapitalisatie van finance&invest.brussels voor
een bedrag van 130 miljoen euro, creatie van de Proxi-lening, keuze van prioritaire sectoren (bouw,
voeding, mobiliteit, culturele en creatieve industrie, gezondheid) enz.
Naast het bieden van een concurrentievoordeel voor de ondernemingen en het creëren van
ecologische en sociale waarde voor de Brusselaars, beantwoordt ‘Shifting Economy’ aan de
verbintenissen die België is aangegaan in het kader van de Europese Green Deal, die streeft naar
economische welvaart en tegelijkertijd wil bijdragen tot het behoud van een leefbare wereld voor de
toekomstige generaties en het verwezenlijken van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de
Verenigde Naties.
Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: "De vaststelling is duidelijk: we
moeten ons consumptie- en productiegedrag veranderen. Met ‘Shifting Economy’ kiest de Brusselse
regering voor een ambitieuze economische transitiestrategie en zet ze een koers uit: de economie
koolstofvrij maken tegen 2050. Alle economische actoren van het Gewest worden aangesproken om
dat doel te bereiken. Dankzij meer dan 200 concrete maatregelen en door alle gewestelijke
economische instrumenten geleidelijk te heroriënteren naar voorbeeldige ondernemingen op milieuen sociaal vlak, geeft de Brusselse regering zichzelf de middelen om die ambitie waar te maken.”
Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: “De Brusselse
transitiestrategie heeft tot doel het Brusselse economische weefsel op duurzame wijze te ontwikkelen.
Die economische ontwikkeling is geen einddoel op zich. Onze doelstelling is kwaliteitsbanen te creëren
in het kader van een model dat de rechten van werknemers respecteert.”
Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie: “Sinds 2009 ijvert Leefmilieu Brussel met de
allianties werkgelegenheid-leefmilieu voor de economische transitie. Dankzij het werk van Barbara
Trachte, met deze nieuwe strategie, zetten voortaan alle betrokken Brusselse administraties hun
schouders onder deze economische strategie die in de klimaat- en sociale doelstellingen wordt
verankerd. De strategie voor economische transitie biedt ons nieuwe instrumenten om daartoe te
komen: circulaire economie, korte ketens, herstelbaarheid, alternatieve mobiliteit, isolatie van
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gebouwen enz. Een kans om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen die we met de ondernemers
van Brussel aangrijpen voor een levendig en leefbaar Gewest, dat zorg draagt voor het klimaat, zijn
inwoners en zijn werknemers.”
Pascal Smet, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel: “De woorden ‘economische transitie’
klinken misschien even vaag als de ‘ecoconstructie’ vroeger. Maar ze zijn enorm belangrijk. Met de
gewestelijke strategie voor economische transitie gaan we innoveren. Door de eersten te zijn en door
ervaringen te bundelen, kunnen we ons internationaal profileren en als model dienen. Met de
ecoconstructie en de passiefnormen voor gebouwen is Brussel die weg jaren geleden al ingeslagen.
We gaan hetzelfde doen met de economische transitie. Door onze innovatieve bedrijven in het
buitenland tijdens onze economische missies op te waarderen. Door het internationale karakter van
ons gewest te benutten om nieuwe tendensen op te sporen en door onze neo-exporteurs te
ondersteunen. Net zoals voor de ecoconstructie en de passiefbouw wordt de transitie een
doorslaggevende factor in de economische wereld. Door dit keerpunt in te zetten, stellen we zowel onze
concurrentiekracht als die van onze ondernemingen veilig”.

Het volledige document van de gewestelijke strategie voor economische transitie of ‘Shifting
Economy’ kan worden gedownload van de projectwebsite: www.shiftingeconomy.brussels
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Persdossier
1. SHIFTING ECONOMY IN GROTE LIJNEN
De Gewestelijke Strategie voor Economische Transitie 2022-2030 of ‘Shifting Economy’ is een
ambitieuze economische strategie van het Brussels Gewest die op een duurzame manier een antwoord
wil bieden op de grote ecologische en sociale uitdagingen waarmee onze maatschappij, en meer
specifiek het Gewest en zijn inwoners, te maken krijgen. Hoe zorgen we ervoor dat de economische
ontwikkeling van het Gewest een sociale bodem en een ecologisch plafond respecteert? Dat zijn de
uitdagingen.
De doelstelling om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn noopt ons tot ingrijpende veranderingen in de
manier waarop wij produceren, consumeren, ons verplaatsen en wonen in de stad. Het is de
verantwoordelijkheid van de overheden om een koers uit te stippelen naar die dwingende
klimaatdoelstelling en de transitie te begeleiden, aan te moedigen en te versterken om onze
rechtstreekse en onrechtstreekse uitstoot drastisch te verminderen. De ondernemingen zijn natuurlijk
belangrijke partners aangezien ze waarde en welvaart creëren voor Brussel maar ook omdat ze
innovatieve oplossingen dragen.
Ook de sociale uitdagingen vereisen meer dan ooit een proactief optreden van de overheid: de toegang
tot een degelijke levensstandaard, tot kwaliteitsvol werk en een opleiding voor beroepen met toekomst,
tot water en energie, voedsel van goede kwaliteit, geschikte huisvesting, gezondheidszorg en
onderwijs, zijn allemaal onderdelen van het sociale weefsel waardoor we kunnen ‘samenleven’. Ook
hier, in deze positieve en emanciperende visie, is een essentiële rol weggelegd voor de economische
actoren, want zij staan aan de basis van ontwikkelingsmodellen die sociale vooruitgang en
kwaliteitsvolle werkgelegenheid met zich meebrengen.
Gezien de klimatologische en sociale urgentie is het vandaag dus cruciaal om op middellange (2030)
en lange (2050) termijn een duidelijke koers te bepalen om de economische actoren voldoende
voorspelbaarheid te bieden voor de ontwikkeling van hun project. Door zijn beleid af te stemmen op de
klimatologische, ecologische en sociale doelstellingen, zal het Gewest de economische transitie
1
centraal stellen in zijn Go4Brussels-strategie en zijn middelen geleidelijk aan toespitsen op
ondernemingen die een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde aanpak hanteren.
Shifting Economy rolt maar liefst 224 maatregelen2 uit aan de hand van 7 hefbomen en economische
instrumenten. Het Brussels Gewest zorgt voor de aansturing:
o
o
o
o

Financiering voor ondernemingen
Begeleiding voor ondernemingen
Huisvesting voor ondernemingen
Overheidsopdrachten

1

De Strategie werd op de sociale top van januari 2020 goedgekeurd en stelde de volgende prioritaire
doelstellingen vast voor het Brussels Gewest: de voorwaarden creëren voor de economische transitie om bij te
dragen tot de gewestelijke klimaatdoelstellingen; de zko’s en kmo’s ondersteunen, met inbegrip van de industrie,
de ambachten, de buurtwinkels en het sociaal en democratisch ondernemerschap; een onderzoeks- en
innovatiebeleid op gang brengen dat bevorderlijk is voor de economische, sociale, solidaire en klimaattransitie;
en de economie ondersteunen in belangrijke domeinen die kwaliteitsvolle jobs creëren voor de Brusselaars.
2

De strategie en de verschillende maatregelen zullen halfjaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd worden.
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o
o
o

Beleid ter ondersteuning van OOI
Ondersteuning voor sociaal en democratisch ondernemerschap en dan met name de
coöperatieve vorm
Ontwikkeling van een gunstig ecosysteem voor ondernemerschap

Deze maatregelen bouwen ook verder op 4 transversale beleidslijnen:
o Toegang tot afvalstromen, lokale productie en logistiek
o Handel
o Internationale handel
o Digitalisering
En ze focussen op 6 prioritaire sectoren:
o Voeding (Good Food)
o Hulpbronnen en afval (HABP)
o Bouw (Renolution)
o Culturele en creatieve sectoren
o Mobiliteit (Good Move)
o Gezondheid
De strategie Shifting Economy wordt aangestuurd door 4 administraties (Leefmilieu Brussel, Brussel
Economie en Werkgelegenheid, Hub.brussels, Innoviris), in samenwerking met andere publieke
actoren die onmisbaar zijn voor de uitvoering, zoals Finance&Invest.brussels, Citydev, de Haven van
Brussel, Brussel Mobiliteit, Perspective.brussels, Net Brussel, Actiris, view.brussels, de gemeenten ...

2. BEKNOPTE DEFINITIE
Samengevat kunnen we de economische transitie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest definiëren
als een geleidelijke transformatie in brede zin3 van de Brusselse economische activiteiten4 om bij te
dragen aan lokale en wereldwijde sociale en ecologische uitdagingen, evenals het creëren en
behouden van kwaliteitsvolle jobs voor de Brusselaars. Om deze transformatie mogelijk te maken, zal
de economische ondersteuning (financiering, begeleiding, huisvesting, overheidsopdrachten enz.)
worden geheroriënteerd, zodat de economische activiteit opnieuw territoriaal wordt verankerd en een
maatschappelijk doel heeft.

3. FOCUS OP EEN AANTAL ECONOMISCHE
INSTRUMENTEN5
BEGELEIDING
Het Brussels Gewest telt ongeveer 22.000 ondernemingen, zelfstandigen buiten beschouwing gelaten.
Dankzij de ervaringen uit het verleden is de economische transitie al gedeeltelijk verankerd in het

3

Dat kan gaan van de invoering van milieubeheer tot fundamentele veranderingen in economische modellen.
Met inbegrip van Brusselse onderaannemers en leveranciers.
5
De 224 maatregelen worden allemaal geïdentificeerd aan de hand van een acroniem dat verwijst naar het
domein van de overheidsmaatregel (bv. ‘ACCOMP’ voor ‘accompagnement’ of begeleiding enz.) en waarbij een
nummer hoort.
4
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Brusselse economische weefsel: 6.131 ondernemingen vervullen een voorbeeldfunctie of zijn bezig
6
met een economische transitie, wat neerkomt op ad minima 28% van het totaal .
De doelstelling van het Gewest is alle Brusselse ondernemingen die dat wensen in staat stellen om
mee te stappen in de economische transitie en de economische modellen die zowel qua rentabiliteit als
qua voorbeeldigheid hun nut bewezen hebben promoten.
Daartoe moeten we de eerstelijnsondersteuning versterken, namelijk alle publieke en private
ondersteuningsactoren, om hen in staat te stellen de ondernemingen die een transitie doormaken te
informeren, wegwijs te maken en te begeleiden. Dat systeem wordt gecoördineerd door hub.brussels,
het Brussels agentschap voor bedrijfsondersteuning, en omvat financiële steun, opleidingen, vorming
van netwerken en de terbeschikkingstelling van technische ondersteuning (ACCOMP6).
De 1819-website zal alle verschillende aangeboden diensten en evenementen bevatten op het vlak van
milieubeheer, verandering van economisch model, en het doorvoeren van principes van participatief
bestuur in ondernemingen. Het wordt een unieke en volledige toegangspoort voor ondernemingen
op hun weg naar transitie. Om Brusselse ondernemers te helpen hun weg te vinden in het
begeleidingsaanbod, zal hub.brussels accountmanagers aanstellen die hun eerste aanspreekpunt
zullen zijn (ACCOMP17).
De exporterende ondernemingen van het Brussels Gewest hebben er alle belang bij hun transitieinspanningen bekend te maken als ze gaan prospecteren op buitenlandse markten. Het is de bedoeling
om promotie te voeren rond thema’s inzake economische transitie (biologische/duurzame voeding,
ecologisch bouwen, cleantech, digitalisering met impact ...) om Brussel als een pionier op de Europese
kaart te zetten, de Brusselse knowhow te exporteren en nieuwe markten te veroveren ten voordele van
het Gewest (COMINT10).

FINANCIERING
De gewestelijke subsidies voor de economische actoren ondersteunen in hun geheel ongeveer 7.000
Brusselse ondernemingen voor een bedrag van ongeveer 200 miljoen euro per jaar. In het kader van de
gewestelijke strategie voor economische transitie gaan Brussel Economie en Werkgelegenheid,
finance&Invest.brussels en Innoviris hun financiële instrumenten aanvullen, aanpassen en
heroriënteren om de transitie in Brussel voor te bereiden, vooruit te helpen en geloofwaardig te maken
(FINA4).
finance&invest.brussels, de financiële tak van het Gewest, werd al geherkapitaliseerd voor een bedrag
van 130 miljoen euro. Die verdriedubbeling van het kapitaal ging gepaard met de aanname van twee
belangrijke documenten: een investeringsstrategie die prioritaire sectoren bepaalt voor het
economisch beleid van het Gewest en een ‘sustainable impact framework’, die van de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en de Europese taxonomie een Brusselse realiteit maken.
De volgende doelstellingen ervan zijn de oprichting van een Transitiefonds en de hervorming van
Brucircle (gewestelijk fonds voor ondernemingen in de circulaire economie) met als doel het
gewestelijk financieringsaanbod aan te vullen en economische projecten en ondernemingen met

6

Die cijfers zijn een schatting op basis van de gegevens van instrumenten voor overheidsfinanciering, -steun of
-erkenning voor de circulaire economie.
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impact te begeleiden bij hun opschaling. Dat Transitiefonds wordt daarvoor gevoed door het
klimaatfonds (FINA4).
Het begrip progressiviteit vormt de kern van de economische transitie. Vanaf 2024 kunnen
ondernemingen die ervoor gekozen hebben een economisch transitieproces op gang te brengen of die
op sociaal of milieuvlak al voorbeeldig zijn meer economische steun krijgen. Tegen 2030 zullen de
economische premies en de subsidies voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (OOI) toegespitst zijn
op voorbeeldige ondernemingen of projecten. Daarvoor zullen objectieve criteria en analyseroosters
toegepast worden. Zo zullen de criteria voor ecologische en sociale voorbeeldigheid opgenomen
worden in de voorwaarden voor steun en subsidies voor ondernemingen van Brussel Economie en
Werkgelegenheid en Innoviris. Dat geldt ook voor steun en subsidies in het kader van
projectoproepen (FINA5).

INNOVATIE
Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (OOI) is natuurlijk ook een onmisbaar instrument om in te spelen
op de huidige ecologische en maatschappelijke uitdagingen. Om de ecologische en solidaire transitie
van het Gewest tot stand te brengen, moeten we immers anders gaan denken en gaan handelen, nieuwe
oplossingen en productielogica's verkennen en uitproberen en nieuwe economische modellen
ontwikkelen. De nieuwe technologieën maken dus deel uit van de oplossing om een antwoord te bieden
op de sociale en ecologische uitdagingen.
Om die uitdagingen aan te gaan, stelt het Gewest voor om voor de ondernemingen innovatietrajecten
(Innovation Journey) te ontwikkelen rond prioritaire thema’s: digitalisering, circulaire economie en
sociale innovatie. Innoviris, het gewestelijk instituut voor de financiering en ondersteuning van
onderzoek en innovatie, zal die innovatietrajecten ontwikkelen om innovatie te stimuleren, net als de
creatie van economische activiteiten die het vanuit ecologisch en sociaal oogpunt goed doen, van bij
de ideevorming tot de commercialisering ervan.
Innovatie staat ook centraal in de problematiek van de valorisatie van de lokale hulpbronnen. Net als
het hout uit het Zoniënwoud kunnen andere lokale hulpbronnen duurzaam worden omgezet in
grondstoffen. De economische actoren zullen aangemoedigd worden om te innoveren in het gebruik
van afvalstromen van lokale hulpbronnen, met name door de oproep van Innoviris voor projecten voor
‘stedelijk afval’ (AMAT2).
Terwijl de digitalisering een essentiële voorwaarde is voor de ondernemingen van vandaag en morgen,
is het Gewest van plan een versnelling hoger te schakelen en in Brussel een excellentiepool te
ontwikkelen om de nieuwe technologieën ten dienste te stellen van de economische transitie. Zo
kunnen de projecten die expertise vergen, met name op het gebied van artificiële intelligentie, High
Performance Computing of cybersecurity, rekenen op de hulp van de Brusselse European Digital
Innovation Hub (EDIH), met een test before invest-dienst, advies over financiering en internationale
expertise. De follow-up van het EDIH-project zal worden uitgevoerd door het volledige publieke
innovatie-ecosysteem, namelijk Innoviris, hub.brussels en finance&invest.brussels (DIGI7).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Overheidsopdrachten (13,2% van het gewestelijk bbp) kunnen een uiterst belangrijke rol spelen als
strategisch instrument van het overheidsbeleid om de maatschappelijke, economische en ecologische
doelstellingen van de transitie te verwezenlijken en de gewestelijke economische ontwikkeling te
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ondersteunen. Qua grootte-orde vertegenwoordigen de Brusselse overheden 118.942 werknemers en
16,8% van de totale werkgelegenheid in het Gewest.
Door in te zetten op duurzame en innovatieve overheidsopdrachten begeleidt Leefmilieu Brussel
overheden in hun proces richting ecologische en sociale voorbeeldigheid opdat duurzame
economische modellen de norm zouden worden.
De coördinatie ‘duurzame, innovatieve en pro-kmo-overheidsopdrachten’, bestaande uit Leefmilieu
Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, Innoviris en Actiris, wil relevante technische,
juridische en economische ondersteuning bieden die ten goede komt aan alle overheidsinkopers via
een facilitator van Leefmilieu Brussel voor DOO’s, via Innoviris voor IOO’s, via Brussel Economie en
Werkgelegenheid voor KMO+-OO’s en via Actiris voor de sociale clausules (MPDI4).

Onder leiding van het Observatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten werken
antiwerkgroepen
met
vertegenwoordigers
van
de
sectorale
sociale
partners
socialedumpingclausules uit die in de gewestelijke overheidsopdrachten moeten worden opgenomen.
Daarmee willen ze zich verzetten tegen socialedumpingpraktijken in bepaalde sectoren zoals de
schoonmaak, bouw enz. (MPDI6).

HUISVESTING
Het wordt voor een ondernemer of een onderneming steeds moeilijker om een plaats of een site te
vinden om zijn of haar economische activiteit te ontwikkelen. Naast het feit dat Brussel een bijzonder
dichtbevolkt gewest is, zijn vooral economische en productieve activiteiten onderhevig aan de druk op
de grond en de prijzen, die de toegankelijkheid van grond voor economische actoren in het gedrang
brengt. Dit onthaal van ondernemingen wordt geformaliseerd door de terbeschikkingstelling van
terreinen, de verhuur van gebouwen of huisvesting door gewestelijke publieke verhuurders.
Vanuit de optiek om binnen het Gewest een economisch weefsel te behouden en te ontwikkelen, met
name voor productie, zetten CityDev, de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor gronden voor
economische doeleinden, en de Haven van Brussel zich in om vestigings- en onthaaloplossingen te
ontwikkelen die aangepast zijn aan de levenscyclus van de onderneming in transitie.
De economische transitie zal worden geïntegreerd in de strategische instrumenten van de instanties
die instaan voor de ondersteuning van ondernemingen binnen het Gewest. Zo zal dankzij het nieuwe
beheerscontract van Citydev een steunmechanisme ingevoerd worden dat in de eerste plaats bedoeld
is voor voorbeeldige ondernemingen op sociaal of milieuvlak door de canons en huurprijzen te
differentiëren (FINA2).
Citydev zal een plan voor het behoud en de ontwikkeling van productielocaties opstellen om de
diversificatie van het aanbod en de locatietypes voor productieve activiteiten te versterken. Zo zullen
er acties ondernomen worden om tegen 2025 5 nieuwe zko/kmo-parken te ontwikkelen die met name
bestaan uit ambachtelijke werkplaatsen en productieruimtes die volledig geïntegreerd zijn in het
stedelijk weefsel (PROD5).
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Perscontacten
Voor staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte
Nicolas Roelens
woordvoerder
0485 89 83 95
nroelens@gov.brussels

Voor minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi
Vervoort
Zeynep Balci
Woordvoerster
0498 81 65 14
zbalci@gov.brussels

Voor minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve
Democratie Alain Maron
Simon Vandamme
Woordvoerder
0479 66 03 23
svandamme@gov.brussels

Voor staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pascal Smet
Marc Debont
Woordvoerder
0473 98 08 75
mdebont@gov.brussels

Leefmilieu Brussel
Pascale Hourman,
Woordvoerder
phourman@environnement.brussels
0490 52 37 89
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Leefmilieu Brussel is de administratie voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Als openbare dienst heeft het als opdracht de studie, de opvolging, het beheer en het
leveren van expertise op het gebied van lucht, natuur, water, bodem, afval, lawaai en circulaire
economie. De administratie geeft milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving ervan en
ontwikkelt haar activiteiten op het gebied van ecologisch bouwen. Leefmilieu Brussel stuurt ook het
regionale Lucht-Klimaat-Energie plan.

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Cécile Myster,
Communicatie Coördinator
cmyster@sprb.brussels
0491 86 64 00

Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft als doel een duurzame economie en werkgelegenheid
te ontwikkelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is een van de acht besturen van de
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
We moedigen duurzame economische ontwikkeling aan, rekening houdend met de specifieke
eigenschappen van het Brusselse economische weefsel. We bieden steun aan de actoren die in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkgelegenheid creëren.

HUB.BRUSSELS
Florence Ortmans
Persvoorlichter
fortmans@hub.brussels
0494 57 62 80

hub.brussels is het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven. Het
ondersteunt en ziet toe op de ontwikkeling en de internationalisering van Brusselse ondernemingen
en handelszaken en het aantrekken van buitenlandse investeringen naar Brussel en doet dit gratis.
hub.brussels richt zich vastberaden op de toekomst en de economische transitie en biedt een brede
waaier van innovatieve en inspirerende concepten, zowel voor de projecten voor de stad en haar
gebruikers als in de begeleiding aan de ondernemingen. Aan die ondernemingen biedt het
Agentschap coaching op maat, netwerkmogelijkheden, gratis tools en een erkende expertise om zo
hun autonomie te versterken, hun beslissingen te vergemakkelijken en succesvol te zijn in Brussel
en daarbuiten.
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INNOVIRIS
Sophie Messens
Communication Advisor
smessens@innoviris.brussels
0495 53 53 46

Innoviris is de publieke organisatie die onderzoek en innovatie financiert en begeleidt in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Brusselse regio kent enorme maatschappelijke uitdagingen
rond mobiliteit, gezondheid, klimaat, sociale cohesie en economische transitie. We ondersteune
kleine en grote bedrijven, onderzoekscentra en non-profit sector in de ontwikkeling van creatieve
oplossingen voor de regio van morgen, voor het welzijn en welvaart van elke Brusselaar.

Een digitale versie van dit persdossier is beschikbaar op de website:
shiftingeconomy.brussels
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