
Het nieuw internationaal project voor een conventiecentrum in 
Brussel slachtoffer van de gezondheidscrisis  

 
Brussel staat als congresstad wereldwijd op de tweede en Europees op de 
eerste plaats. De MICE-sector is een economische sector die strategisch zeer 
belangrijk is voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en waar 20.000 jobs van 
afhangen. 
 
Vanaf 2007 had het Plan voor Internationale Ontwikkeling (PIO) dezelfde 
ambitie als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de MICE-sector. 
 
De Stad Brussel heeft altijd het zakelijk toerisme gesteund en meer bepaald de 
beurzen en congressen via Brussels Expo. 
 
De overheden hebben in die context de cvba NEO volmacht gegeven om een 
ambitieus project te ontwikkelen met internationale reikwijdte: een 
conventiecentrum dat tot 5.000 deelnemers kan ontvangen. 
 
Gezien de vanzelfsprekende onzekerheden op de MICE-sector door de 
wereldwijde gezondheidscrisis, hebben de overheden die betrokken zijn bij het 
project NEO 2, namelijk de Stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
de cvba NEO helaas een punt moeten zetten achter de ontwikkeling van het 
project van het conventiecentrum en het hotel aan de Heizel. 
 
Noch het hotel, noch het conventiecentrum konden aangepast worden aan de 
toekomstige noden van de sector, die hard en structureel getroffen werd door 
de gezondheidscrisis. Het was onmogelijk voor de overheden om het project te 
wijzigen volgens de regels van openbare aanbestedingen en het zou onredelijk 
geweest zijn, om dit ambitieus en kwaliteitsvol project onvoldoende te 
gebruiken. Het project zou niet enkel onproductief geweest zijn voor de 
overheden, maar ook voor de privéontwikkelaars die zich geëngageerd hebben 
om een hotel van 250 kamers op de site uit te bouwen. 
 
“We zijn ervan overtuigd dat Brussel als internationale hoofdstad nog een 
belangrijke rol te spelen heeft. We moeten onze MICE-strategie samen met 
alle verschillende actoren herdefiniëren”, zegt Philippe Close, burgemeester 
van Brussel. 
 



We danken in het bijzonder onze consortiumpartner CFE /Cofinimmo, met wie 
we nauw hebben gewerkt, voor de hoge kwaliteit van deze samenwerking en 
van het project. 
 
 


