Ontwerp
Memorandum aan de federale regering van de erkende coöperatieve vennootschappen
en hun vertegenwoordigers, verenigd in de Nationale Raad voor de Coöperatie.
Coöperaties: een toekomstgericht ondernemingsmodel
Wereldwijd, en niet in het minst in België, dragen coöperaties bij tot de diversiteit
van het economische landschap en creëren nieuwe en groeiende coöperaties jobs,
welvaart en welzijn. Dat laatste meer in het bijzonder omwille van hun eigenheid.
Volgens de Internationale Coöperatieve Alliantie is een coöperatie immers een
autonome vereniging van personen, die vrijwillig samenwerken om te voldoen aan
hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele noden en verwachtingen,
door middel van een onderneming waarvan de eigendom collectief is en het bestuur
op een democratische manier is georganiseerd en wordt uitgeoefend.
Anders gezegd: de coöperatieve vennootschap is een groep van personen die
kapitaal samenbrengen om samen te ondernemen in functie van hun behoeften.
Personen die samenwerken op basis van zelfhulp, solidariteit en democratie met de
bedoeling om samen meer te bereiken dan ze alleen zouden kunnen. Een kenmerk
van het coöperatieve model is dat het geen dominante aandeelhouder kent, maar
waar alle vennoten participeren op gelijke voet.
In die zin staat de coöperatie in een actuele maatschappijvisie garant voor een
langetermijnvisie met aandacht voor mens, milieu en economische continuïteit en is
het een toekomstgericht vennootschapsmodel dat in verschillende sectoren kan
ingezet worden.
Belgische coöperatieve vennootschappen: de wind in de zeilen
Dankzij deze bijzondere kenmerken is de coöperatieve sector in België aan een
heropleving toe. Nieuwe coöperaties worden gecreëerd in alle sectoren van de
economie, bestaande coöperaties herbronnen zich en/of kennen een organische groei.
Bijkomend ontstaat een nieuwe dynamiek rond maatschappelijke uitdagingen:
overleven van lokale kleinhandel, zorg, hernieuwbare energie, internationale
samenwerking, … Ze combineren expliciet economische, sociale, ethische en
ecologische belangen.
Meer dan 27.000 Belgische vennootschappen zijn coöperatief georganiseerd. Een
groeiend aantal nieuwe coöperaties wordt voor de Nationale Raad voor de

Coöperatie erkend. Andere hebben zich georganiseerd als vennootschappen met
sociaal oogmerk en verankerden eveneens het respect voor de coöperatieve principes
in hun statuten.
Coöperaties: mondiale erkenning en internationale ambities
Het coöperatieve model is zo al een jaar of tien aan een sterke opmars bezig, zowel in
België als in de hele wereld. De internationale erkenning liet niet op zich wachten.
Zowel de Europese Commissie als de Internationale Arbeidsorganisatie
benadrukten dat de coöperatie van essentieel belang is voor economische en sociale
ontwikkeling. De Verenigde Naties riep 2012 uit tot het ‘Internationaal Jaar van de
Coöperatie’. Dit leidde tot een ongekende dynamiek met als resultante ’Een
blauwdruk voor een coöperatief decennium‘, uitgegeven door de Internationale
Coöperatieve Alliantie.
Daarin worden de ambities geformuleerd dat de coöperaties tegen 2020 wereldwijd
alom erkend zijn als leider op het vlak van economische, maatschappelijke en
ecologische duurzaamheid, dat ze als voorkeurmodel om te ondernemen gekozen
worden en dat ze de snelst groeiende ondernemingsvorm zijn.
In het licht van voornoemde evoluties vragen de erkende coöperatieve
vennootschappen en hun vertegenwoordigers, verenigd in de Nationale Raad
voor de Coöperatie aan de federale regering, dat deze federale regering:
-

in navolging van gezaghebbende internationale instanties de eigenheid en
het belang van de coöperaties erkent in het kader van de diversiteit aan
ondernemerschap die noodzakelijk zal zijn met oog op het behoud en het
creëren van welvaart en welzijn voor alle bevolkingsgroepen in de
Belgische samenleving en dit in een duurzame context.

-

in die zin ook het belang erkent van de Nationale Raad voor de Coöperatie
en haar bijgevolg de noodzakelijke slagkracht geeft om haar opdrachten in
de uitdagende federale en internationale context te kunnen uitvoeren.

-

binnen de Europese instanties de coöperatieve eigenheid permanent
verdedigt tegen het gangbare principe ’one-size-fits-all’ en maatregelen
neemt en/of ondersteunt ter promotie van nieuwe en bestaande coöperaties
in de verschillende lidstaten.

