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Vooraf 
De maatregel « burgerspaargeld » maakt op volwaardige wijze deel uit van de gedeelde prioriteiten 

van de Strategie Go4Brussels 2030 en van het Relance- en Herontwikkelingsplan voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, en omvat twee luiken:  

1. De versterking van de waarborg die in het kader van de Proxi-lening wordt toegekend aan 

projecten die op sociaal en milieuvlak tot voorbeeld strekken 

Voor deze projecten bedraagt het eenmalige belastingkrediet, toepasbaar op het hoofdbedrag dat in 

de loop van de belastbare periode definitief verloren gaat, 50 % in plaats van 30 %. 

Een project is voorbeeldig op sociaal vlak wanneer het in aanzienlijke mate bijdraagt tot een van de 
volgende doelstellingen:  

- een voldoende hoge levensstandaard voor de categorieën van personen die kwetsbaarder 

zijn of bijzondere behoeften hebben; 

- de ontwikkeling van kwaliteitsvolle tewerkstelling; 

- de ontwikkeling van sociaal en democratisch ondernemerschap; 

- een meer inclusieve samenleving. 

Een project is voorbeeldig op milieuvlak als het tot doel heeft bij te dragen tot: 

- ofwel een rationeler gebruik van hulpbronnen; 

- ofwel de verbetering van de milieu-impact; 

- ofwel de aanpassing aan de klimaatveranderingen. 

Om als voorbeeldig beschouwd te worden, mag het project geen significante schade toebrengen aan 
een van de hierboven vermelde doelstellingen, en evenmin tot gevolg hebben dat het 
werkgelegenheidspeil in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afneemt. 

Het voorontwerp laat aan de Regering de mogelijkheid om de criteria te preciseren voor de 
voorbeeldige projecten op sociaal en milieuvlak, evenals het ogenblik, de modaliteiten en de 
voorwaarden van de evaluatie van de voorbeeldigheid van een project. Het voorontwerp geeft aan 
de Regering bovendien de mogelijkheid om de erkenningen, labels, enz. toe te kennen, zodat een 
project als voorbeeldig beschouwd kan worden.   

2. De invoering van een pakket maatregelen die tot doel heeft de spaargelden van de burgers bij 

kredietcoöperatieven te mobiliseren 

Dit instrument streeft ernaar, particulieren aan te moedigen om aandelen te verwerven in 

coöperatieven die gespecialiseerd zijn in de toekenning van beroepskredieten aan ondernemingen 

met een maatschappelijk meerwaarde, via de toekenning van een belastingkrediet. Dit 

belastingkrediet wordt gedurende vijf opeenvolgende belastbare periodes toegekend, te rekenen 

vanaf de periode waarin het aandeel door de coöperant werd verworven. De rentevoet van het 

belastingkrediet voor het coöperantenaandeel wordt vastgesteld op 4 % van de inbreng tijdens de 

eerste 3 jaren en op 2,5 % van de inbreng tijdens de laatste 2 jaren.  

Om in aanmerking te komen, moeten de kredietcoöperatieven aan verschillende voorwaarden 
voldoen :  
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- de coöperatieve is erkend als ‘sociale en democratische onderneming’ in de zin van de 

ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de 

sociale ondernemingen; 

- de coöperatieve kan aantonen dat haar kapitaal elk jaar gedurende minstens 6 maanden 

voor 70 % wordt gemobiliseerd in kredieten aan ondernemingen of kapitaaldeelnames in 

ondernemingen; 

- een publieke Europese, federale of gewestelijke waarborg dekt tenminste 30 percent van het 

totaalbedrag aan kredieten en deelnames of de coöperatieve staat in voor een 

gelijkwaardige waarborg;   

- de coöperatieve kan aantonen dat de waarde van de aandelen die hun houders in staat 

stellen tijdens de lopende belastbare periode het belastingkrediet te genieten, zoals in dit 

hoofdstuk voorzien, de totale waarde van de kredieten en deelnames van deze coöperatieve 

in de loop van hetzelfde jaar niet overschrijdt, ten opzichte van ondernemingen die over een 

vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikken. 

Op basis van de hierboven vermelde voorwaarden zal een erkenningsprocedure worden ingevoerd 
waarvan de voorwaarden in een besluit zullen worden opgenomen. De erkenning zal door Brussel 
Economie en Werkgelegenheid worden toegekend. 

Om een belastingvoordeel te kunnen genieten, moet de coöperant minstens 100 euro per 
coöperatieve investeren. Het belastingvoordeel wordt overigens begrensd tot een totale investering 
van 100.000 euro. De coöperant moet zijn inbreng bovendien gedurende tenminste 60 maanden 
behouden.   

Advies 

1. Algemene beschouwingen 

Brupartners verwelkomt de vorderingen die zijn gemaakt in dit dossier dat tegemoet komt aan de 

noden inzake financiering en liquiditeiten voor de ondernemers, meer bepaald voor de startende 

ondernemers. Deze nood laat zich nog meer gevoelen in crisistijden.   

Brupartners stelt bovendien vast dat een aantal opmerkingen, die hij in het kader van zijn  Bijdrage 

van 11 februari 2021 over de mobilisatie van het spaargeld van de burgers had gemaakt, in de 

nieuwe versie van het voorontwerp van ordonnantie in aanmerking zijn genomen. Hij herhaalt zijn 

tevredenheid over de reactie van de Regering in dit opzicht in de nota aan de Regering, wat het 

vervolg van de werkzaamheden in aanzienlijke mate zal vergemakkelijken. Hij wenst evenwel op 

bepaalde opmerkingen terug te komen en wil enkele bijkomende bijzondere beschouwingen 

formuleren. 

2. Versterking van de proxi-lening 

2.1 Investeringscomité 

Brupartners verheugt zich erover dat de Regering van bestaande structuren wil uitgaan in het kader 

van de oprichting van het Investeringscomité en hierbij de sociale gesprekspartners wenst te 
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betrekken omwille van hun expertise inzake werkgelegenheid. Hij vraagt om te worden geraadpleegd 

over het toekomstig ontwerp van besluit dat dit Investeringscomité zal oprichten en zijn 

samenstelling en de modaliteiten voor het onderzoek van de projecten zal bepalen. Brupartners 

behoudt zich het recht voor om in dit kader met name terug te komen op de noodzaak om een 

methode te bepalen om de criteria inzake behoud en kwaliteit van de werkgelegenheid te 

beoordelen, evenals op zijn vraag om in de documenten, die aan het Investeringscomité worden 

overgemaakt, de contactgegevens van de vakbondsafgevaardigden van de onderneming op te 

nemen indien de syndicale vertegenwoordiging is verzekerd. 

2.2 Voorbeeldigheid op sociaal en milieuvlak 

Brupartners stelt vast dat men het begrip van voorbeeldigheid definieert terwijl hierover nog 

besprekingen moeten plaatsvinden in het kader van de Gewestelijke Strategie voor Economische 

Transitie (GSET). Hij verwondert zich hierover en vraagt dat er in het kader van de Strategische 

coördinatie van de GSET nog een bespreking met de sociale gesprekspartners zal kunnen doorgaan. 

Hij gaat ervan uit dat de besprekingen, die in het kader van de GSET zullen worden gevoerd, zullen 

toelaten om de criteria te bepalen die in het ministerieel besluit, dat in de ordonnantie wordt 

vermeld, zullen worden gebruikt.   

3. Burgerspaargeld 

3.1 Erkenning van de coöperatieve vennootschappen 

Brupartners vraagt om te worden geraadpleegd over het ontwerp van besluit dat de voorwaarden 

voor de organisatie van de toekomstige erkenning van de coöperatieve vennootschappen zal 

bepalen. In dit stadium beperkt hij zich ertoe om te herinneren aan het bestaan van 

erkenningsprocedures op andere beleidsniveaus waarvan men zou moeten uitgaan teneinde een 

vermenigvuldiging van deze procedures te vermijden. 

* 
* * 

 


