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Advies inzake het 

ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de 

samenstelling en de werking van de Adviesraad voor sociaal 

ondernemerschap 

17 december 2018 

Vooraf 
Net zoals de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) en het 

Beheerscomité van Actiris, werd het Overlegplatform van de Sociale Economie (hierna « het 

Platform ») door de Regering verzocht om zijn advies inzake het bovenvermelde ontwerpbesluit te 

formuleren. Dit ontwerpbesluit geeft uitvoering aan de ordonnantie betreffende de erkenning en 

ondersteuning van sociale ondernemingen. 

Op 26 september 2017 heeft het Platform zijn advies inzake het voorontwerp van ordonnantie 

uitgebracht. 

Het doel van dit ontwerpbesluit is om de samenstelling en de werking van de Adviesraad voor sociaal 

ondernemerschap (ARSO) (hoofdstuk 6 van de ordonnantie betreffende de erkenning en 

ondersteuning van sociale ondernemingen) te definiëren. 

Advies 

Algemene beschouwingen 

Het Platform benadrukt op een positieve wijze het feit dat de Regering de aanbevelingen uit zijn 

advies van 26 september 2017 inzake de ordonnantie met betrekking tot de erkenning en de 

ondersteuning van het sociale ondernemerschap heeft opgevolgd, met betrekking tot het feit dat :  

- de deskundigen niet stemgerechtigd zijn ; 

- het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap niet door een lid van de Regering worden 

uitgeoefend. 

Niettemin formuleert het Platform de volgende opmerkingen op het ontwerpbesluit :  
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Artikel 1 

Het Platform benadrukt dat in de Franse versie van het ontwerpbesluit de titel van de ordonnantie 

van 23 juli 2018 foutief is. Er moet naar de « ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et 

au soutien des entreprises sociales » worden verwezen. 

Artikel 2 

Het Platform dringt erop aan om een evenwicht tussen de verschillende stemgerechtigde « banken » 

te bewaren. Daarom vraagt het om de in het ontwerpbesluit voorgestelde samenstelling met drie 

effectieve leden en drie plaatsvervangende leden voor de stemgerechtigde leden te handhaven. 

Het Platform dringt erop aan dat de samenstelling van de werkgevers- en vakbondsbanken per 

definitie interprofessioneel moet zijn. 

Gelet op het historische belang van de sector voor inschakeling in de sociale economie, het feit dat 

de ordonnantie in de mogelijkheid tot een mandatering voor de sociale inschakelingsondernemingen 

voorziet en het belang van het thema tewerkstelling en opleiding, wil het Platform dat er twee 

federaties zouden zijn die de sociale inschakelingsondernemingen vertegenwoordigen onder de 

leden die de representatieve organisaties van de sociale economie vertegenwoordigen. 

Tevens vraagt het Platform om het begrip « representatieve organisaties van de sociale economie » 

te verduidelijken en dringt het erop aan dat deze organisaties op het Brussels niveau op dezelfde 

wijze zouden zijn verankerd als de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, die in de 

Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zetelen. 

Het Platform vraagt dat de in artikel 2, 9° bedoelde deskundigen of academici door de ARSO en niet 

alleen door de representatieve organisaties van de sociale economie zouden worden benoemd. 

Zoals in het advies van de ESRBHG inzake het voorontwerp van ordonnantie vermeld, herhaalt het 

Platform dat de adviesagentschappen geen overlegorganen zijn, maar wel degelijk diensten voor 

ondersteuning en advies aan de ondernemingen. 

Tevens vraagt het Platform dat, net zoals bij de Economische en Sociale Raad, de Voorzitter en de 

Ondervoorzitter voor een periode van twee jaar zouden worden gekozen en dat zij respectievelijk en 

achtereenvolgens onder de leden bedoeld in artikel 2, §1, 1° tot 3° zouden worden gekozen. 

Het Platform wijst erop dat in de toekomstige ARSO zowel de effectieve als de plaatsvervangende 

leden aan de debatten deelnemen. Het benadrukt echter dat alleen de effectieve leden 

stemgerechtigd zijn ; de plaatsvervangende leden stemmen alleen bij afwezigheid van effectieve 

leden. 

Tot slot wil het Platform nu al verduidelijken dat het Huishoudelijk reglement zal moeten vermelden 

dat elk stemgerechtigd lid van de ARSO zich zo nodig door een deskundige kan laten vergezellen. 

Artikel 4 

Het Platform vraagt om een lid toe te voegen dat bepaalt dat de ARSO kan bijeenkomen indien één 

derde van de leden bedoeld in artikel 2, §1, 1° tot 3° daarom verzoekt. 


