
BESCHRIJVING VAN DE COMPETENTIES, DE ORGANISATIE EN DE WERKING  
VAN DE VZW BRUSSELS MAJOR EVENTS 

 
 
De vzw Brussels Major Events, afgekort BME, is een gemeentelijke vzw waarvan de algemene 
vergadering en de raad van bestuur voor meer dan de helft zijn samengesteld uit leden van de 
gemeenteraad van de Stad Brussel of uit leden voorgedragen door deze gemeenteraad. De vzw wordt 
voorgezeten door de Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen van de Stad Brussel. 
Deze laatste, evenals de Directeur en de Deputy Director van de vzw, zijn op individuele basis 
verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer. 
 
BME is in maart 2012 opgericht. De vzw is verantwoordelijk voor het beheer van de inhoud en de 
organisatie van grote evenementen die plaatsvinden op het grondgebied van de Stad Brussel, 
voornamelijk in de openbare ruimte. Het maatschappelijke doel van de vereniging bestaat erin actief 
bij te dragen aan de ontwikkeling, de promotie, de accentuering en de uitstraling van de Stad, zowel 
op nationale als op internationale schaal, door in al haar acties sociale, stedelijke, sportieve en 
economische dimensies te integreren. De vzw komt tegemoet aan de vraag van de Stad Brussel, als 
organisator, medeorganisator of facilitator, door haar deskundigheid ten dienste te stellen van private 
of publieke actoren. 
 
De belangrijkste evenementen die BME in goede banen leidt, zijn onder andere Winterpret en Winter 
Pop, Brussels By Lights, BXL NY (nieuwjaarsfestiviteiten), BXL TOUR, Vaux Hall Summer, Vuurwerk 
in Laken, Hello Summer en Summer Pop en het Feest van de Federatie Wallonië-Brussel. 
 
Naast de bovengenoemde bestuursorganen is de organisatie en werking van BME verdeeld over zes 
cellen: 
 

- De Cel Communicatie houdt zich bezig met alle aspecten die verband houden met externe 
communicatie, public relations, persconferenties, reclame, grafische vormgeving, websites en 
sociale netwerken. 
 

- De Cel Programmatie is verantwoordelijk voor het concept van de evenementen en de 
artistieke programmatie in het kader daarvan. 
 

- De Cel Productie is verantwoordelijk voor de technische en logistieke aspecten van alle 
evenementen, met inbegrip van het verkrijgen van de vereiste vergunningen en de montage 
en demontage op het terrein, het voorraadbeheer en alle aspecten van de beveiliging van de 
evenementen. 
 

- De Cel Exploitatie van BME organiseert de plaatsing en verzekert het beheer van de 
exploitaties van BME op de evenementenlocaties (bars, ijspiste, infopunten enz.), bepaalt de 
nood aan ‘extra’ personeel op de evenementen (jobstudenten, vrijwilligers, OBD enz.) en 
beheert het personeel op het terrein. Ze is ook verantwoordelijk voor de merchandising.  
 

- De Cel Eco-Verantwoordelijkheid bestudeert en controleert de tenuitvoerlegging van de 
verschillende mogelijkheden om duurzaamheid te integreren in de door BME georganiseerde 
evenementen, en wel op drie vlakken: milieu, maatschappij en economie. 
 

- De Cel Administratie verenigt de transversale diensten: algemene administratie, HR-beheer, 
begrotingen, financiën en boekhouding en juridische dienst. 

 
 
 
Maatschappelijke zetel : Stadhuis, Grote Markt - 1000 Brussel 
 
Kantoren : 51, Magdalenasteenweg - 1000 Brussel 
 
Ondernemingsnummer : 0843.724.212 
 
RPR : Franstalige Ondernemingsrechtbank Brussels 
 
Info@bmeo.be 
https://www.brusselsmajorevents.be 


