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Op 14 maart vond de eerste voltallige vergadering van het Brussels Commerce Forum plaats. 

Dit stuurorgaan werd in het leven geroepen op vraag van minister van Economie Didier 

Gosuin om alle federale en gewestelijke instellingen voor de bevordering en bescherming 

van de kleinhandel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijeen te brengen en te 

coördineren.  

 

Bij deze vergadering zitten de volgende organisaties rond de tafel: UCM, Unizo, Comeos, Beci, 

het Syndicaat der Zelfstandigen (SDZ), het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ), de 

Beweging van Zelfstandigen (IZEO), de Brusselse horecafederatie, de UPHTC (Hospitality, 

Tourism, Commerce), de BRA (Belgian Restaurant Association), de BHA (Belgian Hotel 

Association) en de LVZ (Liberale Vakbond voor de Zelfstandigen). 

 

Aansluitend op de grote opdrachten van het Beheerscontract van Atrium.Brussels – dat de rol 

heeft de organisatie ervan te beheren – moet het Brussels Commerce Forum een 

representatieve pool vormen van de actoren uit de Brusselse handel.  

 

Een unicum in Brussel 

 

"Dit initiatief – het eerste in zijn soort – zal het met name toelaten eenvoudiger projecten te 

ontwikkelen onder een gemeenschappelijke noemer: met het oog op samenhang en 

doeltreffendheid vormt het bevorderen van transversaliteit in ons handelsbeleid een prioritaire 

uitdaging", verklaart minister van Economie en Tewerkstelling Didier Gosuin.  

 

Volgens Arnaud Texier, CEO van Atrium.Brussels, zal “het Brussels Commerce Forum – dat 

uiteraard op vrijwillige basis en onbezoldigd bijeenkomt – het eveneens mogelijk maken om 

de vragen en bezorgdheden van alle handelsactoren op schaal van het Gewest terug te 

koppelen naar de minister van Economie." 

 

Kringloopeconomie en omvorming tot voetgangerszone 

 

Tijdens zijn eerste voltallige vergadering bepaalde het Brussels Commerce Forum al de vier 

grote thema's die zullen worden aangesneden in 2017. Naast de kringloopeconomie en de 

online aanwezigheid van Brusselse handelszaken, zijn er de omvorming tot voetgangerszone 

van de handelsstraten en de uitwerking van het schema voor handelsontwikkeling, die al 

lopende is bij Atrium. 


