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Geachte heer Debackere,
Graag willen wij u gelukwensen met uw benoeming tot voorzitter van het Economisch
Relancecomité. Wij wensen u samen met de andere deskundigen in uw comité veel succes toe met
het uitwerken van maatregelen om onze economie zo snel mogelijk weer op het rechte spoor te
krijgen.
Daarbij hebben we verheugd vastgesteld dat de Vlaamse regering in haar opdracht expliciet verwijst
naar de gecorrigeerde vrijemarkteconomie en aangeeft dat het economisch relancebeleid na de
Corona-crisis een bijkomende hefboom kan zijn om o.a. op vlak van duurzaamheid en klimaat in de
juiste richting te evolueren.
Dit zijn twee uitgangspunten die de Vlaamse coöperatieve beweging van oudsher en zeker nu ook in
deze precaire actuele context ten volle kan ondersteunen. Dat is meteen ook de reden waarom Cera,
Coopkracht en Febecoop als relevante coöperatieve actoren in het Vlaams socio-economisch
landschap willen ijveren om de kracht en de mogelijkheden van het coöperatieve ondernemerschap
in het relanceplan op te nemen, naast de andere, wellicht meer klassieke invalshoeken.
We denken hierbij o.a. aan:
- Werknemersparticipatie: terecht wordt door specialisten gesteld dat de relancemaatregelen
vooral de bedrijven “tussenin” moet redden: gezonde bedrijven, die echter door Corona zwaar
worden getroffen. Dit lijkt ons een opportuniteit om voor deze bedrijven werknemersparticipatie
als onderdeel van de oplossing of aanpak voor te stellen. Een participatie (al dan niet volledig) van
de werknemers leidt tot sterkere bedrijven. Dat leren ons alvast de buitenlandse voorbeelden.
Bovendien is dit een uitgelezen kans om af te stappen van de versleten tegenstelling
“arbeid/kapitaal”.
- Steun aan startende coöperatieve ondernemers: ook in een moeilijk klimaat heeft onze
economie nood aan startende ondernemingen. Aangezien coöperaties per definitie collectief
opgestart worden, menen we dat ze beter gewapend zijn om de moeilijke opstartjaren te
overbruggen. Bovendien zijn ze vaak actief in de niches die het meest Coronabestendig bleken te
zijn: nabijheid, korte keten, … Ervaring leert dat steun om hun ondernemingsplan uit te werken,
een garantie is voor een succesvolle start.
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- Fiscale voordelen voor “geblokkeerde reserve”: deze crisis wees ons nogmaals op het belang van
een voldoende hoog eigen vermogen. Volgens het principe “kapitaal is de dienaar en niet de
heerser in de onderneming”, plafonneren coöperaties vandaag al het uitkeren van een
scheidingsaandeel en/of dividenden aan de vennoten ten gunste van de opbouw van een
”onbeschikbaar” eigen vermogen. Daar staan momenteel geen fiscale incentives tegenover.
- Naar een platformeconomie met een menselijk gelaat. De huidige crisis trof de werknemers van
de platformeconomie het hevigst omwille van het ontbreken van een sociaal statuut. De instantshift naar digitalisering die ingezet is, moeten we niet afremmen maar er wel over waken dat dit
gepaard gaat met een aangepast sociaal statuut. Binnen de coöperatieve wereld werd het
denkwerk hieromtrent opgestart.
Het spreekt vanzelf dat wij hierover altijd graag met u of uw medewerkers verder van gedachten
wisselen. In afwachting wensen wij u nogmaals veel succes met deze immense uitdaging toe.
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