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Cera is een van de partners achter 

CoopConsult, een adviesbureau voor 

startende en groeiende coöperatieve 

vennootschappen. Vanwaar die mo-

tivatie om de coöperatieve vennoot-

schapsvorm te promoten?

Lieve Jacobs: Cera is zelf een coöperatie. 

Wij ondervinden aan den lijve de voorde-

len van dat model en geloven er sterk in. 

Daarom willen we het ook uitdragen.

Wat is een coöperatie in essentie?

Juridisch bekeken is het een rechtsvorm, 

een vennootschapsvorm, net als een nv of 

een bvba. De naam voluit is ‘coöperatieve 

vennootschap met beperkte aansprake-

lijkheid of met onbeperkte aansprakelijk-

heid’ of CVBA/CVOA. Het is een flexibele 

vennootschapsvorm, die je ook in veel 

familiebedrijven ziet. Het unieke is het 

‘variabel kapitaal’.

Kijk, als twee personen een bvba oprich-

ten, dan brengen zij elk hun deel van het 

kapitaal in en laten ze dat vastleggen bij 

de notaris. Als even later een derde per-

soon erbij wil komen, dan moeten ze op-

nieuw naar de notaris om de statuten bij 

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND: DE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP

“Wij zijn een vzw-land,  
maar coöperaties bieden soms een betere oplossing”

De zorg- en welzijnssector staat 

voor grote uitdagingen. De  

groeiende vraag naar zorg, de  

beperkte middelen en de vraag 

naar een intense gebruikers-

participatie zetten de sector onder 

druk. Misschien schuilt een  

deel van de oplossing in het  

coöperatief ondernemerschap. 

In november vond hierover een 

studiedag plaats. Wij gingen even 

praten met Lieve Jacobs van Cera.

beleid

te stellen. Dat is erg omslachtig. In een 

coöperatie kan dat veel gemakkelijker. 

Veel mensen kennen bijvoorbeeld Acco, 

de uitgeverij en boekhandel van de Leu-

vense universiteit. Studenten kunnen er 

een aandeel kopen en krijgen dan korting 

in de winkel. Na hun studies kunnen ze 

hun aandeel terug verkopen. Dan krijgen 

Lieve Jacobs: “Een vzw kent een aantal grenzen: je mag alleen ‘bijkomstig’  

handelsactiviteiten organiseren, je mag geen voordeel toekennen aan je leden en er  

is geen kapitaalinbreng van de eigen vennoten.  Wanneer je tegen één van die  

grenzen botst, dan kan je beter kiezen voor een coöperatieve vennootschap.”
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ze hun centen terug en klaar is kees. Acco 

heeft dus erg veel en een steeds wisselend 

aantal vennoten.

En wat is het grote voordeel daarvan?

Als je veel mensen kan betrekken in je ka-

pitaal, kan je schaalvoordelen realiseren. 

Neem een landbouwer die een pikdorser 

nodig heeft. Zo’n machine kost ontzet-

tend veel geld en is een te zware inves-

tering voor één landbouwer. Wat gebeurt 

er dan? Vijf landbouwers spreken af om 

één pikdorser te kopen voor gezamen-

lijk gebruik. Je zou kunnen zeggen dat 

als de markt faalt, een coöperatieve een 

ideale oplossing kan zijn. De coöperatie 

wordt weleens ‘een kind van de nood’ ge-

noemd.

Denk aan de arbeiders die ten tijde van 

de industriële revolutie coöperaties op-

richtten. Als elk zijn eigen brood bakt, 

dan kost dat drie uur werk. Als ze samen 

bakken, dan kost dat zes uur werk, maar 

dan hebben ze wel honderd broden. Je 

realiseert dus een schaalvoordeel. Vele 

kleintjes maken één groot. Een coöpera-

tie is een ‘reikende’ vennootschapsvorm, 

die alsmaar kan uitbreiden.

Een ander mooi voorbeeld is de fruitvei-

ling. Een appelboer die zijn appelen in de 

Colruyt of Delhaize wil verkocht krijgen, 

kan dat op zijn eentje niet organiseren. 

Daarom hebben de tuinbouwers zich ge-

organiseerd in coöperaties. Een veiling is 

een coöperatieve die helemaal in handen 

is van de tuinbouwers zelf. Jij en ik kun-

nen geen aandeel kopen in een fruitvei-

ling, alleen tuinbouwers mogen dat. Een 

bijkomend voordeel voor de tuinbouwers 

is dat je een veiling ook niet zomaar kunt 

overnemen. Er zijn een paar duizend 

vennoten en die zijn allemaal heel nauw 

betrokken bij de veiling. Het gaat hen im-

mers niet om veel winst te boeken voor 

hun aandeel, neen, zij willen in de eerste 

plaats hun appelen in het grootwarenhuis 

krijgen. Het gaat om hun broodwinning. 

Hun betrokkenheid is dus groot.

Die betrokkenheid is een wezenlijk 

element?

Met betrokkenheid kan je veel bereiken. 

Flexibiliteit is troef

Passwerk is een coöperatieve vennoot-

schap met sociaal oogmerk die als uit-

zendkantoor de kwaliteiten van men-

sen met een autismespectrumstoornis  

inzet voor softwareactiviteiten.

“Passwerk heeft vier soorten aandeelhou-

ders”, vertelt Lieve Jacobs:

– Groep 1: de financiers. Dat zijn twee in-

formaticabedrijven die zowat 90% van 

het kapitaal hebben ingebracht.

– Groep 2: de bezielers. Dat zijn vier or-

ganisaties die werken rond autisme. 

Zij hebben samen zowat 5% van het 

kapitaal bijeengebracht.

– Groep 3: het personeel. Dat zijn zowel 

de mensen met een autismespectrum-

stoornis als de coaches.

– Groep 4: de sympathisanten. Iedereen 

die Passwerk wil steunen, kan een 

aandeel kopen.

PRAKTIJKVOORBEELD: PASSWERK

In de raad van bestuur heeft Groep A, de 

financiers, twee mandaten. Groep 2, de 

bezielers, heeft vier mandaten, inclusief 

de voorzitter. Groep 3 levert één man-

daat, groep 4 geen enkel mandaat. En 

dan is er nog één extern lid van de raad 

van bestuur. Hoewel de financiers 90% 

van het kapitaal hebben ingebracht, heb-

ben ze dus toch maar twee van de acht 

mandaten. De bezielers daarentegen, 

hebben vier van de acht mandaten. Het 

inhoudelijke primeert hier duidelijk op 

de centen.

In de algemene vergadering geldt de tien-

procentregel. Elk aandeel is één stem 

waard, maar je kan maximum tien pro-

cent van de aanwezige stemmen hebben. 

Een fictief voorbeeld:

– Groep 1 heeft 2000 aandelen

– Groep 2 heeft 600 aandelen

– Groep 3 heeft 300 aandelen

– Groep 4 heeft 100 aandelen.

In totaal zijn er dus 3.000 aandelen. Stel 

dat ze allemaal aanwezig zijn op de alge-

mene vergadering, dan kan je maximum 

10% of 300 aandelen inbrengen bij een 

stemming. Met andere woorden:

– Groep 1 krijgt 300 stemmen

– Groep 2 krijgt 300 stemmen

– Groep 3 krijgt 300 stemmen

– Groep 4 krijgt 100 stemmen.

In totaal zijn er dus 1.000 stemmen te  

tellen. Je ziet ook hier een sterk demo-

cratische ‘correctie’, die ervoor zorgt dat 

de financiers niet alles voor het zeggen  

hebben. Zo zijn er in coöperaties tal van 

mogelijkheden die je in je statuten kunt 

vastleggen. Het is belangrijk om hier 

vooraf goed over na te denken.”
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Volgens een econoom…

… leent een coöperatie zich in het bijzon-

der om:

– schaalvoordelen te realiseren

– te reageren op een falen van de markt

– te zorgen voor een lokale verbonden-

heid met het aandelenkapitaal

– persoonlijke betrokkenheid te  

realiseren

– te ondernemen met een bekommernis 

in de breedte en een trouw in de tijd.

Niemand heeft graag een windmolen 

in zijn achtertuin. Maar de coöperatieve 

Ecopower is erin geslaagd om ondertus-

sen 30.000 vennoten te verenigen, die 

elk een stukje mede-eigenaar zijn van de 

windmolens. Als mede-eigenaar kijk je 

heel anders tegen een windmolen in je 

achtertuin aan dan tegen een windmolen 

van een privébedrijf dat zijn winsten naar 

bijvoorbeeld Frankrijk doorsluist.

Zijn alle vennoten evenwaardig in een 

coöperatieve vennootschap?

In een klassieke vennootschap heeft wie 

het meeste geld binnenbrengt de meeste 

macht. In een coöperatieve hoeft dat niet 

het geval te zijn. Je kunt dat zelf kiezen. 

Ofwel zeg je inderdaad: één aandeel is 

één stem, zoals in een klassieke nv. Of-

wel spreek je af: één man is één stem, 

onafhankelijk van het aantal aandelen 

dat je hebt. Of als derde mogelijkheid is 

er een tussenvorm: je kunt in de statuten 

bepalen dat op een aandelenvergade-

ring niemand meer dan tien procent van 

de aanwezige stemmen mag hebben. Zo 

doen ze het bijvoorbeeld bij Passwerk, 

een uitzendkantoor voor mensen met 

een autismespectrumstoornis (zie kader, 

nvdr). De coöperatie is een flexibele ven-

nootschapsvorm, maar je moet vooraf 

wel goed nadenken over welke kant je uit 

wil.

Als de coöperatieve vennootschap zo 

interessant is, waarom zijn er dan nog 

betrekkelijk weinig in ons land?

Omdat wij een vzw-land zijn. Naar de let-

ter van de wet mag een vzw geen ‘han-

delsactiviteiten’ uitoefenen. In België 

kan dat wel, binnen strenge perken wel-

iswaar. Maar in het buitenland is dat niet 

zo. Een ziekenhuis of een voetbalploeg in 

Nederland kan geen vzw zijn. Daar zijn 

coöperaties veel meer ingeburgerd.

Stel dat een aantal zorgvoorzieningen 

samen hun aankopen willen organise-

ren. Richten ze dan best een coöpera-

tie op?

In de meeste gevallen hoef je hiervoor 

geen rechtsvorm op te richten; een feite-

lijke vereniging kan volstaan. Wanneer 

is het wel aangewezen om een rechtsper-

soon op te richten? Bijvoorbeeld als je 

nood hebt aan een eigen identiteit. Of als 

je de continuïteit wilt garanderen. Of als 

je grote investeringen plant. Dan kan je 

ook voor een vzw als rechtsvorm kiezen, 

maar een vzw kent een aantal grenzen: 

je mag alleen ‘bijkomstig’ handelsactivi-

teiten organiseren, je mag geen voordeel 

toekennen aan je leden en er is geen kapi-

taalinbreng van de eigen vennoten.  Wan-

neer je tegen één van die grenzen botst, 

dan kan je beter kiezen voor een coöpera-

tieve vennootschap.

Veel mensen uit de social profit zijn ach-

terdochtig omdat ze vrezen dat ze met een 

coöperatieve de deur op een kier zetten 

voor commerciële activiteiten en winst-

bejag. Die vrees is terecht. Maar dankzij 

de flexibiliteit van een coöperatie kan je 

ijzersterke garanties over je sociaal oog-

merk in je statuten betonneren.

Een voorbeeld is Inclusie Invest, een 

CVBA-SO, waarbij SO staat voor ‘sociaal 

oogmerk’. Die coöperatieve is opgericht 

door voorzieningen die kapitaal wil-

len ophalen om gebouwen voor mensen 

met een handicap te bouwen. Ouders 

van kinderen met een beperking willen 

hierin graag mee investeren. Het sociaal 

oogmerk bepaalt dat eventuele winst 

geherinvesteerd moet worden. Bij stop-

zetting van de vennootschap met soci-

aal oogmerk moet het kapitaal naar een 

goed doel gaan. We komen hier dus heel 

dicht bij een vzw, maar je kan wel voluit 

handelsactiviteiten ontplooien, kapitaal 

ophalen en voordelen toekennen aan je 

vennoten.

Ook mensen met een persoonlijk assis-

tentiebudget hebben zich verenigd in een 

coöperatie. Samen kunnen ze een schaal-

voordeel realiseren. Bovendien vinden ze 

elkaar, ze zijn lid van een ‘club’, ze zijn 

betrokken. Dat is minstens even belang-

rijk.

Let wel, je moet als coöperatieve altijd in 

staat zijn om je aandeelhouder terug te 

betalen als hij zijn aandeel wil verkopen. 

Je kan dat kapitaal dus niet zomaar als 

werkingsmiddelen gebruiken. Kapitaal 

ophalen binnen een coöperatie kan dus 

ook nooit een alternatief voor subsidies 

zijn. 

Maar als je als coöperatie kapitaal 

hebt bijeengebracht om te investeren 

in een gebouw, dan zit dat geld van de 

aandeelhouders toch in stenen? Dan 

wordt terugbetalen moeilijk?

Ook hier zie je weer de flexibiliteit van de 

rechtsvorm coöperatie. Je kunt namelijk 

je statuten zo opmaken dat bijvoorbeeld 

maximum tien aandeelhouders per jaar 

mogen uittreden. Of dat maximum tien 

procent van het kapitaal in één jaar opge-

vraagd kan worden. Of dat aandeelhou-

ders die zich willen terugtrekken twee 

jaar moeten wachten op hun centen. Bij 

het schrijven van je statuten moet je een 

evenwicht proberen te vinden tussen aan-

trekkelijkheid voor de aandeelhouder –  

want het blijft een investering in risico-

kapitaal – en veiligheid voor de vennoot-

schap. Maar je hebt heel veel keuze en 

mogelijkheden.

Meer informatie vindt u op  

www.coopconsult.be.

Volgens een socioloog ...

… is coöperatief ondernemen een manier 

van ondernemen, gebaseerd op het  

coöperatieve gedachtegoed:

– samen sterk, samen kunnen we meer 

dan alleen

– een vrijwillige toetreding en open 

lidmaatschap

– een organisatie met medezeggen-

schap, democratisch bestuurd

– een organisatie waar kapitaal  

beperkt vergoed wordt.

Volgens een jurist ...

… is een coöperatie:

– een van de vennootschapsvormen 

uit het Wetboek van Vennoot-

schappen

– een vennootschap met als  

voornaamste kenmerk het variabel 

kapitaal

– een eerder onbekende rechtsvorm

– een ondernemingsvorm met een 

grote statutaire vrijheid.


