
 

  

  

 

  

PERSBERICHT 

Brussel, 30 januari 2023 

visit.brussels Awards 2023: lancering oproep tot kandidaatstelling  

De oproep tot kandidaatstelling voor de visit.brussels Awards 2023 werd gelanceerd. De 

Awards zijn een gelegenheid om creatieve Brusselse initiatieven te belonen die in 2022 

hebben bijgedragen tot de uitstraling van Brussel en haar inwoners in België en 

daarbuiten.  

Al meer dan 10 jaar bekronen de visit.brussels Awards enkele Brusselse culturele en 
toeristische initiatieven die de hoofdstad doen schitteren op nationaal en internationaal vlak. 
De winnaars worden gekozen door het grote publiek en door een jury bestaande uit 
professionals uit de toeristische sector en de pers.   
 
Nieuwe categorieën  
 
Dit jaar worden twee nieuwe categorieën geïntroduceerd die de essentie van 'smart tourism' 
illustreren: innovatie, inclusiviteit, toegankelijkheid enzovoort. Daarnaast beloont de nieuwe 

'Public Vote'-prijs het initiatief met de meeste publieksstemmen.  

Nieuw dit jaar:  

• Digital Innovation  

• Best Nightlife Experience 

• Public Vote  

Brusselse realisaties, projecten, acties of concepten kunnen worden ingeschreven voor 

een van de volgende zes categorieën: 

• Brussels On Stage   
Deze prijs beloont het initiatief dat, door zijn bestaansreden en bestaan, een sterke bijdrage 
leverde aan de internationale uitstraling van Brussel.  
Voorbeeld: een origineel initiatief dat over onze grenzen heen van zich heeft laten horen.   
  

• Sustainable Initiative   
Deze prijs beloont het initiatief dat de beste inspanningen heeft geleverd om zijn milieu-
impact te verminderen door anders te gaan werken.    



 

  

  

 

Voorbeelden : 'zero waste'-initiatieven, bedrijven die uitsluitend een beroep doen op 
Brusselse ethische fietskoeriers enzovoort.  
  

• Co-creation  
Deze prijs bekroont het beste initiatief dat het resultaat is van samenwerking tussen 
verschillende partners.   
Voorbeelden : acties georganiseerd door meerdere musea, integratie van concepten of 
werken van andere musea, gezamenlijke creatie van producten door meerdere lokale 
bedrijven als steun voor de sector enzovoort.  
  

• Audacious New Project  
Deze prijs erkent een vernieuwend(e) en gedurfd(e) concept of locatie.    
Voorbeelden : opening van een nieuw concept, aanbod, restaurant, een tentoonstelling met 
een originele insteek enzovoort.  
  

• Digital Innovation  
Deze prijs bekroont een innovatief en inclusief digitaal project dat toegankelijk is voor alle 
bezoekers.   
Voorbeeld: een originele applicatie die nuttig is voor bezoekers van de hoofdstad.  
   

• Best Nightlife Experience  
Deze prijs, gesteund door de Nachtraad van Brussel, bekroont een vernieuwend en origineel 
initiatief dat het Brusselse nachtleven heeft uitgedragen in België en daarbuiten.   
 
Public Vote  
Deze prijs wordt toegekend aan het initiatief dat in alle categorieën de meeste stemmen kreeg 
via een online publieksstemming, los van de keuze van de jury.   
 
Selectieprocedure 
In een eerste fase kiest het publiek de vijf beste projecten binnen elke categorie. Vervolgens 
kiest een jury, bestaande uit leden van de verschillende beroepsverenigingen uit de 
toeristische sector en de pers, uit de finalisten de winnaars van de editie 2023. De winnaars 
worden bekendgemaakt en nemen hun prijs in ontvangst tijdens de visit.brussels Awards 
Ceremony op 19 oktober 2023, uiteraard met inachtneming van de geldende 
gezondheidsmaatregelen.   
 
Belangrijke data:  



 

  

  

 

22 februari 2023 (middernacht): deadline voor kandidaatstelling  
27 maart 2023:  begin publieksstemming  
17 april 2023 (middernacht): afsluiting publieksstemming  
20 april 2023: bekendmaking van de vijf genomineerden per categorie die door het publiek 
werden verkozen, met uitzondering van de uitslag van de 'Public Vote'-categorie, die tijdens 
de ceremonie wordt bekendgemaakt.  
19 oktober 2023: prijsuitreiking van de visit.brussels Awards  
 

Meer info en inschrijvingen via www.awards.brussels 

 
 
Perscontact: Noémie Wibail, n.wibail@visit.brussels - +32 490 49 43 84 


