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De coöperatieve dienstverlening van Cera informeert, 
inspireert en adviseert over coöperatief ondernemen. 

1. Adviseren, coachen & opleiden www.coopburo.be/diensten

2. Informeren & sensibiliseren www.coopburo.be/vorming-ontmoeting

3. Onderzoek & ontwikkeling www.coopburo.be/info-en-onderzoek

Cera Coopburo?

http://www.coopburo.be/diensten
http://www.coopburo.be/vorming-ontmoeting
http://www.coopburo.be/info-en-onderzoek
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Een coöperatie is…

“…een autonome organisatie van personen die zich
vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke
economische, sociale en culturele behoeften en
ambities te behartigen door middel van een
onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en
die ze democratisch controleren (ICA, 1995).”

Coöperatief ondernemen?

‘Samen sta je sterker’
‘Het heft in eigen handen 

nemen’
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Zie https://www.youtube.com/watch?v=ecSMtMurwsI
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Wie zijn belanghebbenden/betrokken partijen/stakeholders/     
bij een onderneming? 
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Stel nu eens

 … dat een groep van belanghebbenden zich verenigt en hun 

eigen onderneming opricht

 … dat eigenaar/aandeelhouder = werk(nem)er

 … dat eigenaar/aandeelhouder = klant (consument)

 … dat eigenaar/aandeelhouder = leverancier (producent)

 … etc.

Wat is…

een coöperatieve onderneming?

 Een andere ‘dynamiek’, ander ondernemingsplan, andere 
beslissingen, financieel plan?



8 www.coopburo.be

Verschil met andere 

ondernemingsmodellen? 

1. Leden/vennoten/coöperanten/aandeelhouders hebben 
tegelijk min. 3 relaties met hun coöperatie:

 Transactierelatie: 
user-benefit1; voordelen voor gebruikers

 Eigenaars (investerings)relatie: 
user-owner; eigendom van gebruikers

 Zeggenschapsrelatie:
user-control; controle door gebruikers

 ‘Gebruikers’ = klanten/burgers of  
werk(nem)ers of zelfstandigen, 

producenten etc.

 Gebruiker = eigenaar = 
‘controleur’/bestuurder

Veiling

Coop supermarkt

Iparc
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Types coöperaties

 Werkerscoöperatie (werknemers/ zelfstandigen) 

‘alles’

 Ondernemingencoöperatie (zelfstandigen/bedrijven/ 
organisaties)  ‘1 of meerdere facetten van 

bedrijfsvoering samen’ 

 Consumenten(2.0)-/burgercoöperatie

 Multistakeholdercoöperatie
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Verschil met andere 

ondernemingsmodellen? 

‘Doelmaximalisatie’ - Een missiegedreven onderneming

 Realisatie doelstelling & goede dienstverlening aan de vennoten 
i.p.v. maximalisatie winst/dividend
 Restorno/nabetaling, matig dividend, reserves,…

 (Vrije) toe- en uittreding o.b.v. behoefte 
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VSOOverheids-

instelling

VZW

Non-profit Profit

Vennootschappen

CVBA BVBA NV

Vennootschap 

met  sociaal oogmerk
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Vennootschap met sociaal oogmerk 

is een vennootschap…

… met uitzondering van 9 bepalingen:

1. Nauwkeurige omschrijving sociaal oogmerk

2. Bijzonder jaarverslag

3. Geen of beperkt vermogensvoordeel nastreven

4. Beperking vermogensvoordeel NRC

5. Hoe wordt de winst besteed?

6. Besteding van overschot na vereffening 

7. Hoe kan personeel vennoot worden?

8. En opnieuw uittreden indien niet langer personeel?

9. Niemand meer dan 10% van aanwezige stemmen in de AV
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 Geen wondermiddel 

 ‘Coöperatieve cultuur’: willen en kunnen samenwerken

 Werk aan gedeelde en gedragen missie en visie

 Nood aan een gemeenschappelijke ‘nood’ -

portfoliovraagstuk

 Nood aan gemeenschappelijke belangen

 Ledenbetrokkenheid is blijvende uitdaging 

 Ledenrechten, maar ook –plichten: 

solidariteitsvraagstuk, vrijbuiters etc.

 Governance: net iets anders dan een andere 

onderneming…

 …

Een moeilijk model, enkele uitdagingen: 

 Maar, ‘alleen ga je sneller, 

samen ga je verder’
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1. vennoten participeren economisch in de coöperatie

2. de coöperatie wordt democratisch bestuurd door haar vennoten

3. zeggenschap kan losgekoppeld worden van financiële inbreng

4. het eigenaarschap is gericht op de realisatie van de

doelstelling, eerder dan op het winstoogmerk

5. het sociale doel kan verankerd worden in de statuten

6. je kan samen werken – markttoegang & -macht + schaal-, bereik-

en focusvoordelen, met behoud van je identiteit

7. inspelen op deeleconomie 

8. het verzamelde kapitaal is lokaal verankerd

9. een coöperatie opereert binnen een internationaal gedragen 

kader van waarden en normen

10. je hebt veel juridische vrijheid => maatwerk 

11. …

Waarom wel? Troeven die bij uitstek 

voorbehouden zijn aan de coöperatie
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=kaarten&source=images&cd=&cad=rja&docid=ILrnSZIbTXcZnM&tbnid=CBCwXUrp3BwvuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.deweunwaegne.be/?attachment_id=80&ei=e3y5UamGKon70gWkwIHgCA&bvm=bv.47883778,d.d2k&psig=AFQjCNExAD6hRIEu6nxJtDO6k-fBTQbcVw&ust=1371196916626308
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Volgens een econoom…

…leent een coöperatie zich in het bijzonder om:

 schaalvoordelen te realiseren

 en markttoegang en -macht 

 te reageren op een falen van de markt

 te ondernemen met een bekommernis in de 

breedte en een trouw in de tijd

 te zorgen voor een lokale verbondenheid 

met het aandelenkapitaal 

 (extra) handelsactiviteiten

op te zetten (↔ vzw)

 persoonlijke betrokkenheid te realiseren
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Volgens een jurist…

… is een coöperatie:

 één van de vennootschapsvormen uit  het Wetboek 

van Vennootschappen

 een vennootschap met als voornaamste 

kenmerk het variabel kapitaal

 een eerder onbekende rechtsvorm 

 een ondernemingsvorm met een

grote statutaire vrijheid
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info@coopburo.be
016/27.96.88
www.coopburo.be
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Nota

Deze presentatie is voor persoonlijk gebruik van de deelnemers. Ze is onvolledig 

zonder de mondelinge toelichting van de auteurs.

Niets uit deze presentatie mag worden geciteerd, gekopieerd noch verspreid zonder 

voorafgaande toestemming van de auteurs.


