
Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 Beleidsverklaring 2019-2024 van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering 

We verlengen de energielening aan 1% voor 

huidige doelgroepen (niet-commerciële 

rechtspersonen en coöperatieve 

vennootschappen). 

Finance.brussels zal ook gevraagd worden om 

de sociale economie-initiatieven en 

coöperatieven te blijven ondersteunen, zodat 

meer middelen vloeien naar de financiering van 

inschakelingsprojecten in de 

sociale economie, die uitgaan van lokale 

overheden en verenigingen. 

We passen de erkenningsvoorwaarden van 

SHM’s aan naar aanleiding van de wijzigingen in 

de federale vennootschapswetgeving. SHM’s 

worden coöperatieve vennootschappen. 

Daarnaast is er de sociale economie die 

tegemoet komt aan de behoeften van 

de gemeenschap. Dit model, dat ontstaan is uit 

coöperatieven, pleit voor een 

rechtvaardigere economie, die de mens 

centraal plaatst en waarvan het succes 

afgemeten wordt aan de burgerlijke, 

maatschappelijke, ecologische en 

economische vooruitgang die zij teweegbrengt. 

De werking ervan berust op 

democratische en burgergerichte regels. De 

ondersteuning en de begeleiding 

van dergelijke initiatieven en ondernemingen 

dienen versterkt te worden, 

zodat deze actoren kunnen fungeren als 

duurzame motor van de economie.   

We willen het sociaal ondernemerschap in de 

kinderopvang alle kansen blijven geven. 

Daarom schrappen we voor 1 april 2020 de 

verplichtingen om vanaf 18 plaatsen in de 

groepsopvang te moeten werken als 

vennootschap met sociaal oogmerk en enkel 

met werknemers. Wanneer een organisator van 

een groepsopvang over 2 of meer 

vestigingsplaatsen beschikt, verwachten we dat 

deze opvangvorm gebeurt met 

rechtspersoonlijkheid. 

Tegelijkertijd wil de Regering de collectieve 

energieproductie uit hernieuwbare 

bronnen bevorderen en ontwikkelen, met name 

door: 

– ondersteuning van projecten voor de 

ontwikkeling van 

energiegemeenschappen (vrijwillige groepering 

van inwoners die stroom 

afnemen van een wijkafnamepunt met het oog 

op het collectief beheer 

van het energieverbruik en de 

energieproductie); 



– ondersteuning van bestaande of nieuwe 

coöperaties voor de exploitatie 

van installaties voor de opwekking van 

elektriciteit, waarvan een deel 

van de aandelen verworven zal kunnen worden 

door iedereen die 

geïnteresseerd is in deelname aan een collectief 

project. 

Professionalisme is vanzelfsprekend en daarom 

is het inzetten op een betere scheiding en 

ontkoppeling van de landbouwer en het bedrijf 

belangrijk om zo hem/haar voldoende 

financieel te beschermen. We streven ernaar 

dat zowel nieuwe als bestaande 

landbouwbedrijven kiezen voor een 

vennootschapsvorm en informeren hen daartoe 

over de voordelen van vennootschapsvormen. 

Verder zal de Regering haar steun toezeggen 

aan participatieve en 

coöperatieve begrotingen, die het bijvoorbeeld 

mogelijk maken om initiatieven 

rond sociale cohesie te financieren of gerichte 

stedelijke aanpassingswerken uit 

te voeren. Zij zal de opkomst van dergelijke 

projecten steunen in álle wijken 

van het Gewest. 

Naar het voorbeeld van Bologna, Barcelona en 

Gent zal de Regering de 

plaatselijke besturen en de gewestelijke 

instellingen ondersteunen bij het 

doorvoeren van institutionele vernieuwingen 

die het gemakkelijker maken om 

burgerinitiatieven op te zetten of de overheid 

en de burgers te laten 

samenwerken om de transitiedoelstellingen te 

halen. Op basis van de Iris 21- 

agenda zal de regering financiële en technische 

ondersteuning ontwikkelen 

voor gemeenten die een transitiestrategie 

implementeren die met name 

gebaseerd is op de mogelijkheden van 

burgerinitiatieven 

Sociaal ondernemerschap kan helpen om de 

wachtlijsten in te korten. 

 

 


