
Nu de lente in het land is, de periode van het jaar waar alle planten en bomen weer in bloei staan, zal in 
Brussel ook iets nieuws floreren: de Zinne, een lokale en aanvullende munt in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. De Zinne zal vanaf 21 maart circuleren bij handelaars, culturele centra, verenigingen, zelfstandigen, 
restaurants, cafés, dienstverleners en noem maar op.

Wat is de Zinne?
De Zinne is een lokale en aanvullende munt om de lokale economie een duwtje in de rug te geven.
Deze munt kunt u gebruiken in regio Brussel, dat wil zeggen, als u de munt wil gebruiken, kan dat enkel in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dat gewest zitten tal van ondernemers die de lokale economie voe-
den. Ze werken dagelijks in de geest van economische ontwikkeling die mensen en milieu respecteren. 
De Zinne is daarom een alternatief op de globaliserende economie die voortdurend lokale economieën 
vernietigt, rijkdom monopoliseert, sociale banden verstoort en het milieu kapot maakt, de bron van alle 
welvaart. Ten slotte is de Zinne via haar non-profitorganisatie een transparant en democratisch instrument. 
Het is een vrucht van burger- en participatief beheer. 

De belangrijkste doelstellingen:
• Het versterken en verbeteren van het korte-ketencircuit.
• Het gebruik van maatschappelijk verantwoorde goederen en diensten stimuleren.
• Het ondersteunen van milieuvriendelijke activiteiten
• Het verspreiden van rijkdom
• Sociale banden creëren

Hoe werkt de Zinne?
Voordat u met de Zinne kunt betalen, moet u 
eerst naar een wisselkantoor gaan, waar u uw eu-
ro’s kunt omwisselen in Zinnes. Daarna kunt u uw 
Zinnes uitgeven bij alle handelaars of dienstverle-
ners die aangesloten zijn in ons netwerk: hande-
laars, culturele centra, verenigingen, onafhanke-
lijke restaurants en bars. Wanneer u uw Zinnes 
in een bepaalde zaak spendeert, kan hij of zij die 
gebruiken om lokale leveranciers mee te betalen 
die mee in het netwerk zitten. Of hij of zij kan de 
Zinnes gebruiken voor persoonlijke aankopen.
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Waar betalen met de Zinne?
Het netwerk van Zinne bestaat uit meer dan 80 leveranciers van goederen en diensten: restaurants, cafés, 
kruidenierszaken, theaters, artsen en noem maar op. En het netwerk blijft groeien.

Wie zit er achter de Zinne?
Een burgergroep. In totaal tellen we 70 leden die vrijwillig deelnemen aan het project. En we mogen de 
steun van Financité niet vergeten.

De vereniging “La Zinne” is opgericht in januari 2019 om de circulatie van de Zinne te beheren. Er zijn ver-
schillende werkgroepen die instaan voor verschillende activiteiten.

De circulatie van de Zinne maakt deel uit van een actie-onderzoek van (E)Change Brussels die een studie 
uitvoert over de potentiële veerkracht van de Zinne op de Brusselse economie. Dit project wordt onders-
teund door Financité en gefinancierd door Innoviris.

Wilt u meer weten?
Contacteer ons gerust via mail: zinne_communication@financite.be

Contact :
Arnaud Heremans : 0475/82.57.47


