
   

 

 

 

In welke gevallen kan ik een subsidie aanvragen? 

Elke handelaarsvereniging of -vzw die een commerciële animatie, zoals een braderij, een brocante 

of eindejaarsverlichting, wil organiseren, kan een subsidie aanvragen bij de Schepen van 

Economische zaken. Het doel van deze subsidie is het bevorderen en/of verbeteren van de 

economische dynamiek van een Koophandelswijk. Deze subsidies kunnen eveneens aangewend 

worden voor projecten die in relatie staan met Tewerkstelling, de digitale aanwezigheid van 

handelszaken, duurzame alimentatie, ‘zachte’ logistiek, het reduceren van afval en circulaire 

economieën. 

 

Bij wie kan ik terecht? 

De cel Commerciële Animatie van de Stad Brussel ontvangt alle aanvragen en zal vervolgens de 

administratieve procedure opstarten: Animations.Eco.Animaties@brucity.be of Zaterdagplein,1 - 

1000 Brussel. Een standaard aanvraagformulier is beschikbaar en stelt u in staat om alle projecten in 

één jaarlijkse aanvraag te groeperen  

De vzw Ondernemen.brucity kan u bijstaan bij de vormgeving van uw project.  

De Aanvragen worden gevalideerd door de Schepen van Economische Zaken. Voor de meer 

gewichtigere of innovatievere projecten kan een bijeenkomst met het kabinet van de Schepen 

worden georganiseerd 

 

Hoe verloopt de toekenning van een subsidie? 

 

 

Wanneer zal ik de toegekende bedragen ontvangen? 

Het is mogelijk om een voorschot te vragen vóór de aanvang van het project, om financiële 

moeilijkheden voor uw organisatie te vermijden. Dit voorschot bedraagt over het algemeen 50% van 

het subsidiebedrag, behalve in uitzonderingsgevallen. 

De vereniging formaliseert haar 
aanvraag via het formulier aan de 
cel Commerciële Animatie voor 30 

juni

De Schepen van 
Economische zaken 
geeft een positief 

advies

De cel Commerciële 
Animatie vraagt het 

akkoord van het 
College en de 

Gemeenteraad

De Schepen 
bevestigt de 

toekenning van de 
subsidie per brief 

(mits akkoord van de 
toezichthoudende overheid)

Ongeveer 1,5 maand 

EEN SUBSIDIE VAN DE STAD BRUSSEL VOOR 

COMMERCIELE ANIMATIES: HOE WERKT HET?
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Na de voltooiing van het project kan u een aanvraag doen om de rest van de subsidie te storten (met 

aftrek van het eventuele voorschot).  

 

 

 

Wat gebeurt er als mijn project uiteindelijk niet doorgaat? 

Er wordt aangeraden om de stopzetting van het project zo snel mogelijk te melden aan de Cel 

Commerciële Animatie, zodat andere verenigingen kunnen genieten van de subsidies die u niet meer 

nodig heeft.  

 

  

 

 

 

OPGELET: een laattijdige terugbetaling van de reeds betaalde sommen kan uw toekomstige 

subsidieaanvragen blokkeren. 

 

 

De Stad Brussel dankt u voor uw inzet voor de Brusselse handel en wenst u veel succes 

met uw commerciële animatieprojecten! 

De vereniging bezorgt de Cel 
Commerciële Animatie een vraag 

tot betaling met bijlagen.

De cel Commerciële 
Animatie start de 

financiële vastlegging

Het Departement 
Financiën controleert, 

raadpleegt het 
College, en stort het 

voorschot

De vereniging bezorgt de cel 
Commerciële Animatie een vraag 
tot betaling met bijlagen voor 31 

maart van het volgende jaar.

De cel Commerciële 
Animatie start de 

financiële vastlegging

Het Departement 
Financiën controleert, 

raadpleegt het 
College en stort het 

resterend saldo

2 cas 

de 

figure 
De Cel 

Commerciële 

Animatie zal de 

reeds betaalde 

sommen 

terugvorderen. 

De Cel 

Commerciële 

Animatie annuleert 

de toekenning van 

de subsidie. 

Ongeveer 1,5 maand 

Ongeveer 1,5 maand 

2 

mogelijk

heden  


