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De Kamer van de Middenstand van het Brussels Gewest lanceert 
zijn Barometer voor economische vooruitzichten. 

 
Als grootste economische speler en belangrijkste werkgever van het Brussels 
Gewest vertegenwoordigen zelfstandigen en kleine ondernemingen (winkels, 
horeca, vrije beroepen …) ruim 100.000 actieve mensen. 
 
Voor de eerste keer geeft de Kamer van de Middenstand van de ESRBHG 
(Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) hen de 
mogelijkheid hun mening te geven over de Brusselse economische situatie en hun 
ondervinding te delen over de gezondheid en de toekomstperspectieven van hun 
bedrijf. 
 
Deze halfjaarlijkse barometer, gerealiseerd door het instituut Dedicated voor de 
Kamer van de Middenstand, met de steun van Brussels Minister van Economie 
Didier Gosuin, ondervraagt ondernemers over de gezondheid van hun bedrijf, hun 
investeringsplannen, het engagement van hun personeel, hun informatica-uitrusting, 
de ligging van hun business (omgeving, mobiliteit, werken …), hun zakencijfer, enz. 
Om de 6 maanden worden ook vragen over de actualiteit gesteld. De eerste editie 
zal daarbij focussen op de toegankelijkheid van openbare aanbestedigen voor 
KMO’s en zelfstandigen in het Brussels Gewest. 
 



Op de nieuwe site www.barometervoorzelfstandigen.brussels kunnen 
deelnemers de vragen beantwoorden en de resultaten van de vorige onderzoeken 
bekijken. 
 
De Kamer van de Middenstand verenigt de tien organisaties die de Brusselse 
middenstand vertegenwoordigen: “Het is de eerst keer dat Brusselse zelfstandigen 
en KMO’s de gelegenheid krijgen om te laten weten hoe zij de Brusselse 
economische situatie ervaren. De tool die we lanceren is dus tegelijk een manier om 
het ondernemersklimaat in Brussel te monitoren.” 
 
De Brusselse minister van Economie en de Kamer van de Middenstand lanceren 
vandaag een oproep tot alle Brusselse ondernemers: “Laat je stem horen en 
maak enkele minuten vrij om de barometer te beantwoorden. Zo’n tool kan maar 
behoorlijk functioneren als er zoveel mogelijk Brusselse ondernemers de vragenlijst 
invullen.” 
 
Didier Gosuin voeg hieraan toe: “Door de Barometer voor zelfstandigen en KMO’s 
zullen de Brusselse overheid en de openbare instellingen de behoeften en de 
verwachtingen van de ondernemers beter kennen, zodat ze beter tegemoet kunnen 
komen aan hun bezorgdheden. Met deze tool gaan we leren wat bij de ondernemers 
leeft en wat hun noden zijn om zo betere beslissingen te nemen.” 
 
De eerste golf sluit af eind september. De tweede barometer van de Kamer van de 
Middenstand wordt in december gelanceerd. 
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