
 

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet zich van een 
Industrieplan 

Brussel, 18 januari 2019 - Vijftig jaar geleden was Brussel de meest geïndustrialiseerde stad van 
België, waar ruim 166.000 mensen werkzaam waren in de verwerkende industrie. Nu is het tijd om 
de industrie 4.0 te herbekijken. Om die reden keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
donderdag een industrieplan goed waarin de industriële sector geherdefinieerd wordt. Het bestaat 
uit 106 voorgestelde maatregelen om de industrie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te doen 
heropleven. 

De voorbije jaren is er veel industrie weggetrokken uit Brussel. De vraag welke plaats industrie mag 
innemen in de stad, verkeersopstopping, de luchtkwaliteit en problemen om gekwalificeerd 
personeel te vinden ... Het zijn allemaal factoren die ervoor zorgden dat de verwerkende industrie 
wegtrok uit ons gewest. 

Het door alle Brusselse ministers goedgekeurde Industrieplan vormt een visie en/of methode om de 
Brusselse industrie nieuw leven in te blazen. Daarom was het belangrijk de hedendaagse industrie te 
definiëren. Naast de agro-voedingssector en de verwerkende industrie, vinden we er ook de 
bouwsector, e-gezondheidssector en de creatieve en culturele industrieën in terug. Die sectoren 
werden opgenomen in het industrieplan omdat ze goederen produceren, met inbegrip van 
immateriële goederen. 

In het plan worden ook vier hoofduitdagingen bepaald voor de herstructurering van de industrie in 
de stedelijke omgeving: 

- Gekwalificeerde arbeidskrachten 
- Mobiliteit 
- Ontwikkelingsruimtes 
- Een stimulerende context 

Om die uitdagingen aan te pakken en de industrie te verankeren in de stad van de toekomst bevat 
het Industrieplan 106 voorgestelde maatregelen. Hieronder enkele voorbeelden: 

- De zichtbaarheid en waardering van de industriële beroepen  verbeteren 
- De uitwisseling tussen hogescholen en de vijf sectoren uit het Industrieplan bevorderen 
- Op positieve wijze het beeld van ‘Brussel, de productieve stad’ overbrengen 
- De overstapparkeerterreinen omvormen tot heuse multimodale hubs 
- Oplaadinfrastructuren voorzien in het gewest, voor de nieuwe soorten aandrijvingen (CNG, 

elektrisch, waterstof) 
- In elke onderneming een mobiliteitsplan uitwerken 
- De bestaande industriële zones beschermen, door wijzigingen in het bodemgebruik te 

voorkomen 
- De omvorming van lege kantoorruimtes in productieve ruimtes faciliteren 
- Het industrieplan koppelen aan de andere plannen die elders bestaan  
- Het professionaliseren van de stedenbouwkundige operatoren op het gebied van industriële 

activiteiten 

Dit industrieplan is een toekomstvisie. Het is aan de volgende regering om ermee aan de slag te gaan 
en te bepalen welke maatregelen moeten worden geïmplementeerd om de toekomst van de 
industrie in ons gewest te bepalen. 


