
Coöperaties in de zorg.  
Waar eConomisChe en maatsChappelijke Winst elkaar ontmoeten

Het Cera Steunpunt Coöperatief Ondernemen draagt bij aan de verdere ontwikkeling van coöperatief on-
dernemen. Het maakt samen met de Cera Leerstoel in Sociale Economie, die gevestigd is aan het Centre 
d’Economie Sociale van de Universiteit van Luik, deel uit van het Cera Expertisecentrum Ondernemen. 
Twee maal per jaar geeft het Cera Steunpunt Coöperatief Ondernemen een e-note uit, waarin vanuit 
wetenschappelijke hoek informatie wordt gegeven over de sector van het coöperatief ondernemen in 
België, maar ook in het buitenland. 
Deze e-note werd voorbereid door Cera in samenwerking met het HIVA van de Katholieke Universiteit 
Leuven.

In deze 12de e-note gaan Lieve Jacobs (Cera) en Caroline Gijselinckx (HIVA – K.U.Leuven) dieper in op het potentieel van coöpe-
raties in de zorg. De eigen aard van het coöperatieve model, indien effectief gestoeld op de principes van coöperatief ondernemen 
en met name in combinatie met het statuut van ‘vennootschap met sociaal oogmerk’, maakt het een te overwegen model voor  
private initiatieven in de zorgsector. 

e-note 12/2011

December 2010, een twintigtal leiding-
gevenden uit de zorgsector richten een 
sectoroverschrijdend platform op om de 
kostenefficiëntie van hun ondernemin-
gen te verhogen. In maart 2011 wordt een 
coöperatie opgericht waar betrokkenen 
uit de welzijnssector ‘sociaal privégeld’ 
en hun eigen geld inzetten om zelf te in-
vesteren in aangepaste huisvesting voor 
personen met een beperking. Een ander 
voorbeeld: geïnspireerd door het Zweed-
se JAG (besproken in e-note 11) wil men 
ook in Vlaanderen een coöperatie voor 
efficiënt en kwaliteitsvol beheer van per-
soonlijke assistentiebudgetten. Of nog: in 
de Schaarbeekse Brabantwijk bouwt men 
aan een woon-zorgcentrum voor oudere 
kansarme, veelal allochtone buurtbewo-
ners met zorgbehoeften (Maison Biloba 

Huis). Ook dit schoeit men op een coöpe-
ratieve leest. Daarnaast kent ons land ook 
coöperatieve diensten voor thuiszorg (in 
e-note 11 bespraken we kort het Landelijk 
Dienstencoöperatief en Lilith).  Meerdere 
nieuwe initiatieven onderzoeken de mo-
gelijkheden van het coöperatieve model 
als vehikel om maatschappelijke winst op 
een bedrijfseconomische manier te rea-
liseren. Men wil ‘vermaatschappelijking 
van zorg’ realiseren, efficiëntie verhogen, 
mét behoud van kwaliteit en mét lokale 
verankering van zeggenschap en controle. 
In deze e-note zoomen we in op het po-
tentieel van het coöperatief model in de 
zorg. Voor meer informatie over zorgcoö-
peraties, ook in internationaal perspectief, 
verwijzen we naar Van Opstal (2008) en 
Gijselinckx, Coates en Deneffe (2011).

Coöperaties in de lift

Er zijn allicht verschillende redenen die 
verklaren waarom ook in de sociale sec-
tor coöperatief ondernemen in de lift 
zit. In deze tijden van globalisering wor-
den for-profit ondernemingen steeds 
competitiever waarbij men steeds zoekt 
naar nieuwe oplossingen om kosten te 
verminderen. Maar hierdoor ziet men 
ook een daling in het opnemen van de 
verantwoordelijkheid voor sociale pro-
blemen. 

Anderzijds kan de publieke voorziening 
van diensten van algemeen belang de 
vraag niet meer volgen wegens bud-
gettaire moeilijkheden. Men zoekt naar 
‘maatschappelijke ondernemingen’  die 
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kostenefficiëntie koppelen aan kwaliteit, 
toegankelijkheid, democratische partici-
patie en mobilisatie van maatschappelijk 
kapitaal. 

Daarenboven ziet men vaak ook dat fa-
milie of natuurlijke netwerken  bepaalde 
taken zoals het zorgen voor de buurt, 
voor kinderen of voor ouderen steeds 
minder kunnen opvangen. Enerzijds is 
men aangewezen op en wil men ook 
beroep doen op de kwaliteit van profes-
sionele hulpverlening, anderzijds groeit 
de vraag naar ‘vermaatschappelijking 
van de zorg’. Men wil mensen met zorg-
behoeften maximaal in de maatschappij 
integreren en grenzen tussen dienstver-
leners slopen. 

En mensen willen ook meer inspraak en 
zeggenschap over de dienstverlening. 
De tijd waarin men het aanbod gewoon 
aannam zoals het was, is voorbij. 

Organisaties en gegoede burgers zijn 
ook steeds meer bereid in dergelijke 
projecten te investeren vanuit een maat-
schappelijke bekommernis en niet van-
uit een streven naar winstmaximalisatie.

Juridisch gezien ervaart men bij het zoe-
ken naar alternatieven voor de tekorten 
in het aanbod ook de grenzen van het 
VZW-statuut: de beperkte mogelijkheid 
om handelsactiviteiten te ondernemen, 
de rechtsonzekerheid die gepaard gaat 
met de discussie over de grenzen van 
de ‘bijkomstige’ commerciële activitei-
ten voor VZW’s, de moeilijkheden om 
kredieten te verkrijgen, de problematiek 
rond registratie en erkenning voor de 
uitvoering van overheidsopdrachten, de 
uitdaging om werknemers in de besluit-
vorming te betrekken, enzovoort. 

Niet geheel onverwacht komt de coöpe-
ratie dan (opnieuw) in het vizier. De cen-
trale vraag die we in deze bijdrage willen 
beantwoorden is of de coöperatie een 
interessante ondernemingsvorm is voor 
de zorgsector.

Economist legt troeven op tafel

Economisch gezien werkt coöperatief 
ondernemen kostenbesparend in een 
context van toenemende schaalvoorde-
len. Coöperatief ondernemen kan ook 
de onderhandelingsmacht vergroten 

en de toegang tot de markt creëren of 
vereenvoudigen. Het kan ondernemin-
gen in staat stellen om – met behoud 
van hun zelfstandigheid – concurrentie 
met grotere spelers op de markt aan te 
gaan. Coöperatief ondernemen kan ook 
een oplossing bieden wanneer bepaalde 
behoeften niet ingevuld worden door 
de markt, de staat of het middenveld 
en er dus een vacuüm bestaat. Het kan 
hierbij gaan om nieuwe behoeften of om 
bestaande maar sterk toegenomen of 
groepsspecifieke behoeften bij een ach-
terblijvend aanbod (Van Opstal, Gijselin-
ckx & Develtere, 2008; Gijselinckx, Coates 
& Deneffe, 2011).

Sinds de financieel-economische crisis 
komt ook nog een andere grondslag om 
coöperatief te ondernemen opnieuw on-
der de aandacht. Werknemers, klanten 
en leveranciers hebben de afgelopen 
jaren vaak moeten toekijken hoe hun 
onderneming voortdurend van eigenaar 
wisselde en hoe de waarde ervan onder-
hevig was aan de grillen van de financi-
ele markten. Wanneer dit gepaard ging 
met herstructureringen was het soms 
niet eens duidelijk wie de gesprekspart-
ner van morgen ging zijn voor de sociale 
partners. De toegenomen behoefte aan 
lokale verankering van het aandelenka-
pitaal – en daaruit voortvloeiend ook de 
mogelijke winst en de controle van de 
onderneming – heeft in een aantal sec-
toren de coöperatie opnieuw in beeld 
gebracht. 

Bovendien kunnen coöperanten uit-
treden en hun initiële investering recu-
pereren. Dit kan gebruikers of andere 
stakeholders sneller overtuigen om ka-
pitaal in te brengen, eerder dan om een 
gift te doen aan een VZW. Coöperaties 
mogen overigens een dividend uitke-
ren, wat niet het geval is bij een VZW. Het 
opleggen van een erkenning door de 
Nationale Raad voor de Coöperatie, of 
het bijkomend aannemen van een VSO-
statuut, kan een beperking van deze 
mogelijke dividenduitkering garande-
ren. Dit zet coöperaties aan om een fi-
nancieringsstructuur aan te nemen die 
sterk lijkt op die van veel VZW’s: het her-
investeren van eventuele winsten in de 
infrastructuur van de dienstverlening en 
het aanleggen van reserves om in moei-
lijke tijden niet te moeten inboeten aan 
criteria zoals kwaliteit, toegankelijkheid 
en betaalbaarheid.

Jurist wijst op variabiliteit van
het kapitaal en het op maat 
kunnen maken van statuten

Een coöperatie heeft als typisch juridisch 
kenmerk dat het een vennootschap is met 
variabel kapitaal. Dit betekent dat er kapi-
taal kan ingebracht worden en dat er co-
operanten kunnen toetreden zonder dat 
er een statutenwijziging nodig is. Een co-
operatie kan dus in zekere zin vergeleken 
worden met een BVBA, met dat verschil 
dat het besloten karakter van een ‘beslo-
ten vennootschap met beperkte aanspra-
kelijkheid’ een coöperatief karakter wordt. 
Het gaat namelijk over een ‘coöperatieve 
vennootschap’. Dit coöperatieve karakter 
betekent dat iedereen die wil deelnemen 
aan de vennootschap en die de doelstel-
lingen ervan kan onderschrijven, dit kan 
op een manier zonder dat er een notaris 
aan te pas komt of zonder dat de statuten 
van de vennootschap dienen gewijzigd te 
worden. Op dezelfde manier kan men zich 
ook terugtrekken uit een coöperatie. Daar 
waar je een BVBA kan vergelijken met een 
gesloten kring van mensen die samen een 
doel wensen te realiseren, kan je een co-
operatie vergelijken met een open kring 
van mensen die samen een doel willen 
realiseren. In die optiek heeft een coöpe-
ratie een verenigingskarakter en kunnen 
we haar beschouwen als een ledenorga-
nisatie. Vandaar ook dat de coöperanten 
van een coöperatie soms ‘leden van de 
coöperatie’ worden genoemd.

Eén van de typische aspecten van het 
maatwerk in een coöperatie is het voor-
zien van verschillende groepen aandeel-
houders. Neem even het voorbeeld van 
CVBA SO Inclusie Invest (www.inclusie-
invest.be), een coöperatie met sociaal 
oogmerk die huisvesting wil oprichten 
voor personen met een beperking. In de  
coöperatie Inclusie Invest wordt gewerkt 
met drie groepen coöperanten:

1) rechtspersonen actief in de gehandi-
captensector

2) andere rechtspersonen en openbare 
instellingen

3) natuurlijke personen.

Wij vinden deze groepen ook terug in de 
samenstelling van de raad van bestuur, in 
de modaliteiten om toe te treden tot de 
vennootschap en in de modaliteiten om 
eventueel ook uit te treden. 

Cera STEUNPUNT COOPERATIEF ONDERNEMEN / CHAIRE Cera      E-Note 12 / 2011  Pagina 2



Socioloog wijst op sociaal, 
democratisch, participatief,
 mobiliserend karakter

Sociologisch gezien zijn coöperaties in-
teressant omdat de oprichting ervan in 
feite een collectieve actie is, gebaseerd op 
een collectief geformuleerde vaststelling 
van een probleem. Een coöperatie is een 
organisatie die de daadkracht van haar 
individuele leden verhoogt en maakt dat 
ze samen meer kunnen realiseren dan al-
leen. Bovendien gaat het om een typisch 
waarden gedreven vorm van onderne-
men, een manier van ondernemen geba-
seerd op coöperatieve principes. In een 
coöperatie primeert het belang van mens 
en arbeid op dat van het kapitaal. De de-
mocratische participatie en controle ga-
randeert in principe dat de coöperatie als 
economische ledenorganisatie focust op 
de vragen en eisen van haar leden. Hier-
door staat de gebruikerswaarde centraal. 
Maar aangezien leden niet alleen gebrui-
kers maar ook aandeelhouders of coöpe-
ranten zijn, verwachten ze eveneens een 
gezonde bedrijfseconomische werking. 
Ver doorgedreven inspraak creëert ook 
een sterk innoverend vermogen.

Een coöperatie laat toe dat de lusten en 
lasten gedeeld worden door dezelfde le-
den. Dit creëert het vermogen om draag-
vlak te creëren (denk aan de investeringen 
in alternatieve energie die iedereen nood-
zakelijk acht, maar niemand in de achter-
tuin wenst – bv. windmolens).

Dit verenigingsaspect in coöperatief on-
dernemen verklaart ook onmiddellijk 
waarom het woord “lid” gebruikt wordt als 
synoniem voor “vennoot” of voor “coöpe-
rant”.   

Coöperatieve principes

In vorige e-notes wezen we reeds op de 
coöperatieve principes, aangenomen 
door de International Co-operative Al-
liance (ICA), een onafhankelijke NGO 
die wereldwijd coöperaties overkoepelt. 
Deze coöperatieve principes zijn ontstaan 
uit een bundeling van goede praktijken 
doorheen de geschiedenis van de coöpe-
ratieve beweging. Ze hebben dus, naast 
een ideologische component, ook een 
achterliggende economische grondslag.
We herhalen hier nog even de zeven ICA-

principes: vrijwillig en open lidmaatschap; 
democratische controle door de leden; 
economische participatie door de leden; 
autonomie en onafhankelijkheid; onder-
wijs, vorming en informatieverstrekking; 
coöperatie tussen de coöperaties en zorg 
voor de gemeenschap.

Deze coöperatieve principes worden we-
reldwijd gehanteerd als maatstaf voor 
coöperatief ondernemen. Deze principes 
zijn niet exclusief voorbehouden aan coö-
peraties: zo zal elk modern personeelsbe-
leid aandacht besteden aan vorming en 
informatieverstrekking. Evengoed is het 
zo dat de mate waarin Belgische coöpe-
ratieve vennootschappen zich identifice-
ren met dit coöperatieve gedachtegoed 
kan verschillen. Dit heeft alles te maken 
met het vrijblijvende karakter van de oor-
spronkelijke vennootschapswetgeving 
uit 1873, waar er geen invulling van coö-
peratieve principes gegarandeerd hoeft 
te worden. De Nationale Raad voor de 
Coöperatie (NRC), in de jaren vijftig in het 
leven geroepen om tegemoet te komen 
aan deze lacune, groepeert coöperatieve 
vennootschappen die de fundamentele 
waarden en principes van het coöperatief 
ondernemen respecteren. In die zin is een 
erkenning voor de NRC een kwaliteitsla-
bel voor een coöperatieve vennootschap.

De coöperatie met sociaal 
oogmerk

Wie nog sterker haar sociaal doel in de 
statuten wil inschrijven, kan dit doen door 
‘vennootschap met sociaal oogmerk’ te 
worden, met andere woorden door een 
VSO-statuut aan te nemen. De vennoot-
schap met sociaal oogmerk dateert van 
1995 en is een statutaire variant op de 
bestaande vennootschapsvormen. Ven-
nootschappen met sociaal oogmerk ver-
schillen in eerste instantie niet van andere 
handelsvennootschappen (zoals CVBA, 
NV, BVBA...). Zij hebben er wel uitdruk-
kelijk voor gekozen om in hun statuten 
bijkomende voorwaarden op te nemen 
die benadrukken dat ze niet op de verrij-
king van hun vennoten gericht zijn. Alle 
handelsvennootschappen kunnen het 
VSO-statuut aannemen. Vandaag zijn zo-
wat 70% van de vennootschappen met 
sociaal oogmerk CVBA’s. Niet onlogisch, 
want het VSO-statuut vertoont belangrij-
ke overeenkomsten met de coöperatieve 
principes (Gijselinckx, Coates & Deneffe, 

2011; Van Opstal, Gijselinckx & Develtere, 
2008; Mertens & Dujardin, 2008).

De doelstelling van dit label is het bieden 
van een juridisch statuut voor activiteiten 
die een sociaal oogmerk combineren met 
het nastreven van een commerciële en 
industriële activiteit als hoofdactiviteit. 
De wetgever heeft een strikte regeling 
voorzien in artikel 26bis van de VZW-wet 
om een VZW om te zetten in een VSO. 
Inmiddels bestaan er in de social profit-
sector al heel wat voorbeelden van zo’n 
structuren, zoals CVBA SO Inclusie Invest, 
een coöperatie die investeert in huisves-
ting voor personen met een beperking  
(www.inclusieinvest.be),  CVBA SO Passwerk, 
die de kwaliteiten van mensen met au-
tisme inzet voor softwaretestactiviteiten 
(www.passwerk.be), CVBA SO Maison Bi-
loba Huis, een woonzorg centrum gericht 
op zorgbehoevenden in een multicultu-
rele, kansarme buurt, Lilith CVBA SO en 
Landelijk Dienstencoöperatief CVBA SO in 
het domein van de thuiszorg.

Er dient wel op gewezen te worden dat, 
hoewel het VSO-statuut in 1995 in het 
leven werd geroepen, de aantrekkings-
kracht ervan tot op vandaag nog gering 
is: tot op heden zijn er in België amper 
517 VSO’s. Dit heeft onder meer te maken 
met het feit dat de voordelen die eraan 
gekoppeld zijn te gering blijken om een 
grote omschakeling teweeg te brengen. 
Verschillende landen, zoals Frankrijk, Italië 
en Canada, hebben echter specifieke ven-
nootschapsvormen aangenomen om toe 
te laten dat social profit activiteiten op co-
operatieve wijze georganiseerd kunnen 
worden, zonder daarbij sociaal of fiscaal 
afgestraft te worden. Voor Vlaanderen ligt 
de uitdaging erin om het VSO-statuut en 
de coöperatieve vennootschapsvormen 
niet uit het oog te verliezen bij het uit-
werken van erkenningsvoorwaarden en 
subsidieregelingen (Gijselinckx, Coates & 
Deneffe, 2011; Van Opstal, Gijselinckx & 
Develtere, 2008; Van Opstal, 2008).
 

Problemen van privatisering
vermijden, voordelen behouden

De coöperatie is potentieel een interes-
sante ondernemingsvorm voor de zorg-
sector wanneer de piste van privatisering 
opduikt. Een coöperatie vertrekt immers 
vanuit de noden van haar gebruikers. Ze 
is sterker lokaal verankerd en heeft meer 
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draagvlak dan een initiatief dat uit gaat 
van enkele private investeerders. Ze is 
vanuit haar doelstellingen meer maat-
schappijgericht en meer gegrond in de 
behoeften van de lokale bevolking dan 
for-profit ondernemingen. In tegenstel-
ling tot publieke voorzieningen is ze niet 
onderhevig aan politieke logica. Ze laat 
toe diensten in de markt aan te bieden, 
creëert schaalvoordelen, marktmacht en 
toegang tot kredieten. Een matige winst-
verdeling of gewoon zelfs het feit dat men 
mee eigenaar is en mee aan de basis kan 
liggen van de besluitvorming, kan op zich 
volstaan als prikkel voor efficiëntie en in-
novatie. Bovendien zal een coöperatie 
sneller middelen kunnen aantrekken dan 
VZW’s en dit wegens het eigenaarschap 
van de leden en hun mogelijkheid tot uit-
treden. 

Sociale organisaties en bewegingen kun-
nen, net als in het verleden, een voortrek-
kersrol opnemen. Betrokken als ze zijn in 
het werkveld kennen ze als geen ander de 
noden vanuit de basis en gedreven door 
hun missie kunnen ze als morele stake-
holder mee garant staan voor het maat-
schappijgerichte karakter van de coöpe-
raties die in hun schoot opgericht worden 
(Gijselinckx, Coates & Deneffe, 2011; Van 
Opstal, 2008).

Om te vermijden dat toch het winstoog-
merk de bovenhand neemt wanneer 
men een vennootschapsvorm hanteert 
in de social profit sector, dient men wel 
garanties in te bouwen omtrent kwaliteit, 
betrokkenheid, participatie, toegankelijk-
heid en betaalbaarheid van de aangebo-
den diensten (Jacobs, 2011; Van Opstal, 
2008). Hieronder bespreken we enkele 
garanties die ingebouwd kunnen worden 
om de combinatie van sociale en econo-
mische doelstellingen zo goed mogelijk in 
evenwicht te brengen. 

Sociaal doel verankeren

Een coöperatie in de zorg kan zelf het so-
ciaal doel in haar statuten opnemen, een 
rem zetten op de winstuitkeringen en 
beslissen eventuele winsten opnieuw te 
investeren in de realisatie van haar doel-
stelling. Men kan hierbij zover gaan dat de 
coöperatie een VZW-achtig effect krijgt en 
een coöperatie met sociaal oogmerk op-
richten. De vennoten streven dan geen (of 
een beperkt) vermogensvoordeel na, de 

eventuele winst wordt besteed overeen-
komstig het sociale doel van de vennoot-
schap en bij een eventuele stopzetting 
moeten de reserves een bestemming krij-
gen die zo dicht mogelijk aansluit bij het 
sociale oogmerk van de vennootschap 
(Jacobs, 2011).

Betrokkenen participeren 
economisch

In een traditionele coöperatie bestaat de 
economische participatie uit gebruik én 
kapitaalsparticipatie. In sociale coöpera-
ties, zo argumenteerden we in e-note 11 
reeds, wordt economische participatie rui-
mer gedefinieerd. Het kan gaan om elke 
bijdrage van leden aan de coöperatie: een 
prijs die wordt betaald voor diensten of 
goederen die door de coöperatie worden 
geproduceerd, werk, vrijwilligerswerk, 
ingebracht onroerend goed, ingebracht 
kapitaal,… Essentieel is wel dat alle kapi-
taalsverstrekkers zich laten leiden door 
het doel van de coöperatie. In de zorg be-
tekent dit uiteraard een sociaal doel. 

Vennoten hebben een rechtstreekse 
(directe gebruiksrelatie) of een onrecht-
streekse relatie (doorheen betrokkenheid 
op het doel) met de coöperatie. Ze heb-
ben een dubbele band met de coöperatie: 
ze zijn niet enkel investeerders, maar heb-
ben er een (min of meer directe) gebruiks-
relatie mee. Ze zijn lid of coöperant van de 
coöperatie omwille van het feit dat ze met 
deze coöperatie diensten kunnen realise-
ren en dat ze deze diensten kunnen afne-
men tegen een goede prijs-kwaliteitsver-
houding. Dit moet een balans garanderen 
tussen gebruiks- en investeringswaarde 
en de basis vormen voor een minder 
vrijblijvende, langdurige relatie tussen 
vennoten en hun coöperatie (Gijselinckx, 
2011; Gijselinckx, Coates & Deneffe, 2011). 

Financiële inbreng naar 
draagkracht

In de coöperatie zoals ze door het Bel-
gisch recht wordt geconcipieerd, kan men 
enkel coöperant worden mits inbreng van 
kapitaal. Zo’n financiële inbreng in een 
coöperatie is gemakkelijk te realiseren 
met betrokkenen die beschikken over 
voldoende centen om te participeren. 
Maar evengoed kan een coöperatie een 

meerwaarde betekenen voor mensen die 
het minder breed hebben. Het is perfect 
mogelijk de waarde van een aandeel te 
differentiëren naar de draagkracht van 
de leden. De waarde van één aandeel 
wordt in eerste instantie bepaald door 
het financieel plan bij oprichting van de 
vennootschap, maar even belangrijk is 
de draagkracht van de participerende 
vennoten. Het is ook mogelijk kandidaat-
vennoten te laten ‘sparen’ voor een aan-
deel (Gijselinckx, 2011; Gijselinckx, Coates 
& Deneffe, 2011; Van Opstal, Gijselinckx & 
Develtere, 2008). We argumenteren wel 
dat de aankoop van een aandeel door 
een coöperant een bewuste keuze moet 
zijn. De aankoop van een aandeel mag 
niet vrijblijvend zijn en impliceert een en-
gagement: je wordt mede-eigenaar van 
een vennootschap. De waarde van een 
aandeel kan variëren van bijvoorbeeld 10 
euro (voorstel van een sociale kruidenier) 
over 30 euro (de Leuvense boekhandel 
Acco) naar 250 euro (Ecopower, die inves-
teert in hernieuwbare energie) tot 2.000 
euro (Inclusie Invest) en zelfs veelvouden 
hiervan (Jacobs, 2011).

Welwillend kapitaal

Kapitaal hoeft niet noodzakelijk alleen 
opgehaald te worden bij gebruikers-ven-
noten. Het kan ook opgehaald worden 
bij sympathiserende vennoten, waarbij  
heel uitdrukkelijk gestipuleerd wordt dat 
ze nooit kunnen delen in eventuele win-
sten, zelfs niet in beperkte mate. Dit lijkt 
haast onmogelijk. Toch bewijst het Gents 
Ecologisch Centrum (GEC) dat het kan. 
Deze coöperatieve vennootschap wil een 
maatschappelijke actor zijn rond duur-
zame ontwikkeling door initiatieven te 
nemen die deze ontwikkeling bevorderen 
en door ontwikkelingsmogelijkheden en 
diensten aan te bieden aan ecologische 
initiatieven. Enkele jaren geleden wou het 
GEC een pand aankopen in de buurt van 
het Gentse Sint-Pietersstation. De financi-
ele instellingen weigerden echter een le-
ning te voorzien. Het GEC beschikte over 
een vast kapitaal van slechts 18.550 euro, 
wat door de financiers als onvoldoende 
werd beschouwd. Naar aanleiding van 
deze geplande aankoop zijn ze op zoek 
gegaan naar nieuwe aandeelhouders. 
Het GEC bood aandelen aan voor een 
bedrag van 150 euro, zonder enige vorm 
van financiële vergoeding. Ze vonden een 
tweehonderdtal mensen die samen inte-
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kenden op 750 aandelen van 150 euro het 
stuk. Voor het GEC hebben deze aandeel-
houders een hefboomeffect gecreëerd: 
dank zij hun bijdrage is het GEC geworden 
wat het vandaag is. Hetzelfde zullen we 
merken bij Inclusie Invest. De vennoten 
van Inclusie Invest weten dat ze niet moe-
ten participeren om winst te maken, maar 
ze willen wel toetreden om hun steentje 
bij te dragen aan de realisatie van aange-
paste huisvesting voor personen met een 
beperking (Jacobs, 2011).

Zeggenschap loskoppelen van
financiële inbreng

Vennoten in een coöperatie zijn niet alleen 
financieel eigenaar, ze zijn ook sociaal ge-
zien eigenaar van de coöperatie. Ze parti-
ciperen in de besluitvorming, bepalen de 
koers die de coöperatie vaart. In coöpera-
ties is zeggenschap losgekoppeld van de 
hoogte van kapitaalsinbreng. In een vo-
rige e-note wezen we er reeds op dat in 
de ICA het principe ‘één man – één stem’ 
geldt. Het Belgische vennootschapsrecht 
beschrijft het stemrecht in een coöpera-
tieve vennootschap in termen die gelijk-
aardig zijn aan die van andere vennoot-
schappen: ‘een aandeel – een stem’. Maar 
coöperaties die een erkenning wensen 
voor de Nationale Raad voor de Coöpera-
tie moeten het stemrecht per coöperant 
op zijn minst beperken tot 10% van de 
stemmen op de Algemene Vergadering. 
Ten aanzien van vennootschappen met 
sociaal oogmerk geldt ditzelfde principe 
en wanneer een of meer coöperanten 
personeelslid zijn van de VSO wordt dit 
zelfs teruggebracht tot 5%. Daarnaast 
moeten bestuurders door de Algemene 
Vergadering worden benoemd en is het 
de bedoeling dat alle categorieën van co-
operanten vertegenwoordigd zijn in het 
bestuur. Hier kan men bepaalde catego-
rieën meer of minder bestuursmandaten 
toebedelen, maar telkens is dit losgekop-
peld van de financiële inbreng. 

Nemen we als voorbeeld CVBA SO In-
clusie Invest. Bij haar oprichting had de 
vennootschap twee miljoen euro als vast 
kapitaal. Tegen 2020 wil Inclusie Invest 
over een veelvoud van deze middelen 
beschikken die ze wil verzamelen uit alle 
geledingen van de bevolking: natuurlijke 
personen, rechtspersonen en overheden. 
Daartoe heeft Inclusie Invest drie catego-
rieën van aandeelhouders voorzien die 

allemaal kunnen intekenen op aandelen 
van 2.000 euro het stuk.

Ten eerste zijn er natuurlijke personen 
die kunnen inschrijven op één of meer-
dere aandelen, ten tweede zijn er rechts-
personen en openbare instellingen die 
kunnen inschrijven op één of meer pak-
ketten van 10 aandelen en tenslotte zijn 
er rechtspersonen actief in de sector van 
personen met een beperking die kunnen 
inschrijven op één of meer pakketten van 
50 aandelen. Vandaag is het nog onduide-
lijk wie de grote investeerders zullen wor-
den in Inclusie Invest. Toch is nu al gewe-
ten welke van de drie groepen het stuur 
van de coöperatie in handen zal houden. 
De negen mandaten van de raad van be-
stuur zijn namelijk als volgt verdeeld: vijf 
bestuurders worden afgevaardigd door 
de rechtspersonen actief in de sector van 
personen met een beperking, de twee 
andere groepen leveren elk twee bestuur-
ders. De toekomst zal uitwijzen welke van 
de drie groepen financieel het meeste 
inbrengt. Maar wie dit ook wordt, het 
zwaartepunt in de Raad van Bestuur ligt 
bij de rechtspersonen die actief zijn in de 
sector van personen met een beperking 
(Jacobs, 2011).

Bezielers aan het stuur

Een extremer voorbeeld vinden we bij 
CVBA SO Passwerk. Bij oprichting waren 
er zes partijen, die samen intekenden 
voor het vaste kapitaal van 2.700 aande-
len. Twee informaticabedrijven, die sa-
men aandelengroep A vormen en die in 
de statuten beschreven staan als ‘finan-
ciers’ van de vennootschap, tekenden in 
op elk 1.250 aandelen. Vier verenigingen 
die actief zijn rond autisme, die samen de 
aandelengroep B vormen en die in de sta-
tuten beschreven staan als de ‘bezielers’ 
van de vennootschap, tekenden in op elk 
50 aandelen. Verder is er nog groep C, be-
staande uit personeelsleden die wensen 
coöperant te worden en groep D, die be-
staat uit sympathisanten.

Hoe zijn de bestuursmandaten bij CVBA 
SO Passwerk verdeeld? In een klassieke 
vennootschap zou men verwachten dat 
de financiers, die toch meer dan tien keer 
het bedrag van de bezielers inbrachten, 
het meest te zeggen zouden hebben. Dit 
is hier niet het geval. De acht bestuurs-
mandaten worden als volgt verdeeld: er 

is een externe bestuurder, de twee finan-
ciers kunnen elk één bestuurder afvaar-
digen en leveren dus twee bestuurders, 
de vier bezielers kunnen eveneens elk 
één bestuurder afvaardigen en leveren 
de voorzitter. Zij leveren dus vier bestuur-
ders waarvan er één de voorzitter is, het 
personeel heeft één mandaat in de raad 
van bestuur en de sympathisanten heb-
ben geen mandaat. Hier is het dus dui-
delijk dat de bezielers het stuur van de 
vennootschap in handen hebben en dat 
er geen enkel verband is met hun finan-
ciële inbreng. De investeerders daarente-
gen leveren slechts twee van de acht be-
stuurders. Wanneer je je nu nog herinnert 
dat de investeerders slechts een beperkt 
vermogensvoordeel nastreven (Passwerk 
heeft een VSO-statuut) en wanneer je dit 
combineert met hun beperkte zeggen-
schap, dan kan je je afvragen waarom ze 
participeren in Passwerk. Het antwoord 
zou misschien wel kunnen zijn omdat de 
investeerders integratie en een volwaar-
dige betrokkenheid in een samenleving 
vanzelfsprekend vinden en omdat ze deze 
doelstelling laten voorgaan op het innen 
van winsten (Jacobs, 2011). 

Erkenningsvoorwaarden

Mits een minimum aan overheidsregu-
lering kan de coöperatie als organisatie-
vorm een aantal van de problemen van 
privatisering vermijden, terwijl voordelen 
ervan behouden blijven. Om te vermijden 
dat het toestaan van dividenduitkeringen 
zou leiden tot een te geringe focus op de 
kwaliteit van de dienstverlening bij ven-
noten die zelf geen gebruikers zijn, kan 
de overheid regulerend optreden door, 
bijvoorbeeld via erkenningsvoorwaarden, 
toegankelijkheid en kwaliteitscriteria in 
te bouwen en een beperking of zelfs een 
verbod op dividenduitkeringen op te leg-
gen. Ze zou kunnen opleggen dat men 
verplicht het VSO-statuut dient aan te ne-
men (Gijselinckx, Coates & Deneffe, 2011; 
Jacobs, 2011; Van Opstal, 2008). 

Gezichtsveld verbreden 

De optimale organisatievorm, zij het 
een VZW of een (coöperatieve) vennoot-
schap hangt uiteindelijk sterk af van de 
economische en institutionele omgeving 
waarin activiteiten uitgevoerd worden. 
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De coöperatie is dus niet de enige rechts-
vorm die geschikt is om in de social profit 
te ondernemen. De coöperatie is wel een 
unieke rechtsvorm met heel wat moge-
lijkheden en bij uitstek geschikt om maat-

werk te leveren. Bij de zoektocht naar een 
geschikte rechtsvorm kan ze zeker mee in 
overweging genomen worden. Experten 
kunnen hierbij nuttig advies verlenen: er 
zijn advocatenkantoren en notarissen die 

ervaring hebben met coöperaties. Ge-
specialiseerde adviesbureaus kunnen bij-
stand verlenen als het erop aan komt de 
coöperatieve principes in te bouwen en te 
verankeren. 
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