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VOORWOORD door Luca Jahier 

 

Als voorzitter van de groep Diverse Werkzaamheden van het Europees Economisch en Sociaal 

Comité (EESC) ben ik verheugd over deze studie betreffende de toestand van de sociale economie in 

de Europese Unie, die in opdracht van het EESC door CIRIEC werd uitgevoerd. Sinds de vorige studie 

over hetzelfde thema, waarvan het verslag werd gepubliceerd in 2008, is er heel wat veranderd in de 

Europese Unie. Er drong zich dan ook een nieuwe evaluatie op van de reikwijdte en de effecten van de 

sector, zowel in de EU-lidstaten als in de toetredingslanden en de kandidaat-lidstaten (respectievelijk 

Kroatië en IJsland). Bovendien is 2012 door de VN uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de 

coöperaties, wat de hele sociale economie de kans geeft om haar bijdrage aan onze samenleving en 

onze economie in de verf te zetten. 

 

De sociale economie levert ongetwijfeld een aanzienlijke bijdrage aan de werkgelegenheid, duurzame 

groei en een billijker inkomens- en welvaartsverdeling. Deze sector slaagt erin rendabiliteit te 

combineren met sociale inclusie en democratisch bestuur, en werkt samen met de openbare en de 

private sector om zijn diensten op de behoeften af te stemmen. Belangrijk is ook dat deze sector de 

economische crisis veel beter heeft doorstaan dan andere sectoren en steeds meer erkenning krijgt op 

Europees niveau. 

 

Er moeten echter nog veel inspanningen geleverd worden om het inzicht in en de bekendheid met de 

sector en het vertrouwen van het brede publiek erin te bevorderen. Grondig inzicht verwerven in de 

reikwijdte en de omvang van de sociale economie in de Europese Unie is een eerste stap in die 

richting, waardoor er zich een nieuwe analyse van de feiten en cijfers opdrong. Gewapend met deze 

informatie moeten wij streven naar eenheid en een nieuwe identiteit voor de sector, ondanks de vele 

dimensies ervan. We moeten het profiel van de sector versterken en het economische en sociale 

potentieel ervan in de verf zetten als een oplossing voor de huidige economische en sociale crisis en 

als een instrument om positieve veranderingen te bewerkstelligen. Ik roep alle betrokken 

belanghebbenden op om dit samen voor elkaar te krijgen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

Luca Jahier 

Voorzitter van de groep Diverse Werkzaamheden 

Europees Economisch en Sociaal Comité 

 

VOORWOORD door Miguel Ángel Cabra de Luna 

 

 

Met genoegen stellen wij vier jaar na de publicatie van het verslag van het EESC over de sociale 

economie in de EU een geactualiseerde versie voor. Ook deze keer is het de bedoeling een blik op de 

sector in de EU te werpen, zowel uit kwantitatief als uit kwalitatief oogpunt. Dit verslag heeft betrekking 

op de huidige 27 lidstaten plus de toetredingslanden en kandidaat-lidstaten (respectievelijk Kroatië en 

IJsland). 

 

Het EESC onderstreept daarmee haar inzet voor de erkenning en de bevordering van de sociale 

economie, een sector die niet alleen een belangrijke pijler vormt op het gebied van werkgelegenheid 

en sociale samenhang in heel Europa, maar ook essentieel is voor de verwezenlijking van de 

doelstellingen van de Europa 2020-strategie. 

 

Zoals deze studie aantoont, dragen ondernemingen in de sociale economie in al hun vormen (met 

inbegrip van sociale ondernemingen) op velerlei manieren bij aan het concurrentievermogen en de 

efficiëntie van de Europese economie. Zo zetten zij verspreide en onbenutte middelen in voor 

economische activiteiten, maken zij lokale middelen vrij, versterken zij de ondernemerscultuur, werken 

zij starheden op de markten weg, moedigen zij flexibeler markten aan en bevorderen zij de spreiding 

van de productie over verschillende locaties. Ondernemingen in de sociale economie zijn ook beter in 

staat om de werkgelegenheid op peil te houden en moeten minder afvloeien in economisch moeilijke 

tijden, zoals de huidige economische crisis heeft aangetoond.  

 

In de afgelopen jaren is de politieke en juridische erkenning van de sector flink verbeterd, zowel op 

EU-niveau (Akte voor de interne markt, Initiatief voor sociaal ondernemerschap, statuut voor de 

Europese stichting, sociaalondernemerschapsfondsen enz.) als op nationaal niveau (bijv. de 

recentelijk aangenomen Spaanse wet betreffende de sociale economie). Ik hoop dat deze studie een 

extra impuls zal geven aan de erkenning van de sociale economie.   
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Miguel Ángel Cabra de Luna 

Woordvoerder van de categorie Sociale Economie 

van het Europees Economisch en Sociaal Comité 

 

HOOFDSTUK 1 

INLEIDING EN DOELSTELLINGEN 

 

1.1 Inleiding en doelstellingen 

1.2 Methoden 

1.3 Structuur en samenvatting van het verslag 

1.  

1.1 Inleiding en doelstellingen 

 

De algemene doelstelling van dit verslag is het actualiseren van de in 2008 door het Europees 

Economisch en Sociaal Comité gepubliceerde studie "De sociale economie in de Europese Unie". 

Daartoe werd het door de studie bestreken gebied uitgebreid naar de 27 huidige EU-lidstaten, de 

toetredingslanden en kandidaat-lidstaten (respectievelijk Kroatië en IJsland) en wordt er ingegaan op 

de definities van concepten, de situatie en de rol van de sociale economie (SE), de rechtsinstrumenten 

en het overheidsbeleid ter zake, alsook de gevolgen van de economische crisis. 

 

Voor deze laatste doelstelling werd gebruikgemaakt van drie tussentijdse doelstellingen of 

instrumenten die tot nu toe niet duidelijk afgelijnd waren. De eerste tussentijdse doelstelling bestaat 

erin een duidelijke en sluitende definitie vast te stellen van het concept SE, alsook van de verschillende 

categorieën ondernemingen en organisaties die er deel van uitmaken. 

 

De tweede tussentijdse doelstelling is het inventariseren van de verschillende actoren, ongeacht hun 

rechtsvorm, die op basis van de in dit verslag vastgestelde definitie in de EU-lidstaten beschouwd 

worden als actoren van de SE, alsook het vergelijken van de verschillende nationale definities die voor 

het concept SE gebruikt worden. 
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De derde tussentijdse doelstelling is het ter beschikking stellen van macro-economische gegevens 

over de SE in de 27 lidstaten en de twee kandidaat-lidstaten, het analyseren van recentelijk 

aangenomen nationale wetgeving inzake de SE, het uitvoeren van een vergelijkende analyse op 

nationaal niveau van de gebruikte concepten en de huidige opvattingen in elk land op het gebied van 

de SE, en het nagaan van de manier waarop de sociale economie kan en zal bijdragen aan de 

tenuitvoerlegging van de Europa 2020-strategie.  

 

1.2 Methoden 

 

Het verslag werd voorbereid en opgesteld door Rafael Chaves en José Luis Monzón van CIRIEC, die 

werden geadviseerd door een deskundigencomité, waarin D. Demoustier (Frankrijk), R. Spear 

(Verenigd Koninkrijk), Alberto Zevi (Italië), Chiara Carini (Italië) en Magdalena Huncova (Tsjechische 

Republiek) zetelden, die het werkprogramma als geheel, de methodologie en het ontwerp van het 

eindverslag met de twee verantwoordelijken hebben besproken. 

 

Aangezien dit een actualisering betreft, is het grootste deel van het document gebaseerd op het vorige 

verslag van 2008 ("De sociale economie in de Europese Unie"). Wat de methodologie betreft, wordt in 

het eerste deel van het verslag uitgegaan van de definitie van de SE als bedrijfstak of marktsector die 

de Europese Commissie gebruikt in de Handleiding voor het opstellen van de satellietrekeningen voor 

coöperaties en onderlinge maatschappijen (Manual for drawing up the Satellite Accounts of Co-

operatives and Mutual Societies), teneinde tot een definitie van de SE als geheel te komen waarover 

een brede politieke en wetenschappelijke consensus bestaat.  

 

In het kader van de tweede doelstelling van het verslag werd in februari, maart en april 2012 een 

grootschalig veldonderzoek verricht. Daarbij werd een vragenlijst gezonden naar de 27 EU-lidstaten, 

de toetredingslanden en de kandidaat-lidstaten. De vragenlijst ging naar zorgvuldig geselecteerde 

personen die deskundige kennis hebben over het concept SE en de daarmee verband houdende 

domeinen en die vertrouwd zijn met de realiteit van de sector in hun respectieve landen. Deze 

deskundigen zijn universitaire onderzoekers, beroepsbeoefenaars die werkzaam zijn in de organisaties 

en structuren die de SE vertegenwoordigen en hooggeplaatste nationale ambtenaren met 

verantwoordelijkheden op het gebied van de SE. Het veldonderzoek was een succes: 52 respondenten 

uit 26 landen hebben de vragenlijst ingevuld. Lacunes in de gegevens werden gedicht met bijdragen 

van Europese organisaties als Cooperatives Europe, het Cogeca en ICMIF. 

 

Tabel 1.1. Ontvangen vragenlijsten 

 

  Vragenlijsten 

Oostenrijk 1 

België 3 

Bulgarije 2 

Cyprus 0 

Tsjechische Republiek 3 

Denemarken 1 

Estland 0 

Finland 1 

Frankrijk 2 

Duitsland 4 

Griekenland 2 

Hongarije 4 
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Ierland 2 

Italië 2 

Letland 1 

Litouwen 1 

Luxemburg 0 

Malta 1 

Nederland 1 

Polen 3 

Portugal 1 

Roemenië 2 

Slowakije 3 

Slovenië 2 

Spanje 3 

Zweden 1 

Verenigd Koninkrijk 2 

Toetredingslanden en kandidaat-lidstaten  

Kroatië 3 

IJsland 1 

 

Voor de derde tussentijdse doelstelling van het verslag – inventarisatie van het overheidsbeleid en 

analyse van recentelijk aangenomen nationale wetgeving inzake de sociale economie, van de 

gevolgen van de economische crisis voor de sociale economie en van de manier waarop de sociale 

economie kan en zal bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de Europa 2020-strategie – werden het 

deskundigencomité en sectordeskundigen geraadpleegd op basis van de informatie van de 

vragenlijsten en werd overleg gepleegd met het deskundigencomité en het wetenschappelijk comité 

voor de sociale economie van CIRIEC. 

 

1.3 Structuur en samenvatting van het verslag 

 

Het verslag heeft de volgende opzet: 

 

Na het eerste hoofdstuk, waarin het verslag en de doelstellingen ervan worden uiteengezet, wordt in 

hoofdstuk 2 ingegaan op de historische ontwikkeling van de sociale economie als concept, met 

inbegrip van de meest recente informatie over de erkenning ervan in systemen van nationale 

rekeningen. 

 

In hoofdstuk 3 wordt eerst een definitie van de sociale economie vastgesteld die past in de nationale 

boekhoudingen, op basis waarvan vervolgens de belangrijkste groepen actoren van de sociale 

economie worden bepaald. 

 

Hoofdstuk 4 biedt een overzicht van de voornaamste theoretische benaderingen van de sociale 

economie, waarbij wordt ingegaan op de onderlinge gelijkenissen en verschillen. 

 

In hoofdstuk 5 en 6 wordt de huidige situatie van de sociale economie in de EU geschetst en wordt een 

vergelijkende analyse gemaakt van de opvattingen over de sociale economie in elk land en van macro-

economische gegevens over de sociale economie in de 27 lidstaten, de toetredingslanden en de 

kandidaat-lidstaten. 
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De hoofdstukken 7, 8 en 9 bevatten een overzicht van recentelijk aangenomen nationale wetgeving en 

het door de overheid van elk land vastgestelde beleid met betrekking tot de sociale economie, waarna 

wordt ingegaan op de gevolgen van de economische crisis en de bijdrage van de sociale economie 

aan de tenuitvoerlegging van de Europa 2020-strategie. 

 

In hoofdstuk 10 ten slotte worden de uitdagingen en tendensen onder de loep genomen en worden 

conclusies getrokken. Het verslag wordt afgesloten met een lijst van de geraadpleegde bronnen. 

 



HOOFDSTUK 2 

HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN HET CONCEPT SOCIALE ECONOMIE 

 

2.1. Oorsprong van de sociale economie: volksverenigingen en coöperaties 

2.2. Huidige reikwijdte en werkingssfeer van de sociale economie 

2.3. Identiteit en institutionele erkenning van de sociale economie: een stand van zaken 

 

 

2.1  Oorsprong van de sociale economie: volksverenigingen en coöperaties  

 

Als activiteit is de sociale economie (SE) historisch verbonden met volksverenigingen en 

coöperaties, die er de ruggengraat van vormen. Het waardestelsel en de gedragsbeginselen van 

volksverenigingen, die tot uiting kwamen in de historische coöperatieve beweging, liggen aan de 

basis van het huidige concept SE, dat drie grote categorieën organisaties omvat: coöperaties, 

onderlinge maatschappijen en verenigingen, alsmede de recentelijk aan deze lijst toegevoegde 

stichtingen. Deze categorieën hebben historisch gezien dezelfde oorsprong: deze 

zelfhulporganisaties zijn een reactie van de meest kwetsbare en weerloze bevolkingsgroepen op 

de verandering van de leefomstandigheden als gevolg van het industriële kapitalisme in de 18e 

en de 19e eeuw. Coöperaties, maatschappijen voor onderlinge bijstand en protestbewegingen 

zijn drie verschillende soorten organisaties die uit deze ontwikkelingen zijn gegroeid. 

 

Liefdadigheidsorganisaties (liefdadigheidsstichtingen, broederschappen en armenhuizen) en 

maatschappijen voor onderlinge bijstand waren reeds fors in aantal gegroeid in de 

middeleeuwen, maar volksverenigingen, coöperaties en onderlinge maatschappijen hebben pas 

in de 19e eeuw een hoge vlucht genomen door initiatieven van de arbeidersklasse. In Groot-

Brittannië bijvoorbeeld nam het aantal verenigingen voor onderlinge bijstand (Friendly Societies) 

in de jaren 1790 flink toe. In heel Europa werden tal van onderlinge maatschappijen en 

verenigingen voor onderlinge bijstand opgericht. In Latijns-Amerikaanse landen als Uruguay en 

Argentinië hebben onderlinge maatschappijen zich in de tweede helft van de 19e eeuw sterk 

ontwikkeld. 

 

De eerste experimenten met coöperaties in Groot-Brittannië dateren van het einde van de 18e 

eeuw en het begin van de 19e eeuw, als een spontane reactie van fabrieksarbeiders op hun 

moeilijke leefomstandigheden. Het socialistische gedachtegoed van Robert Owen en 

antikapitalistische aanhangers van David Ricardo, zoals William Thompson, George Mudie, 

William King, Thomas Hodgskin, John Gray en John Francis Bray, kreeg al snel een 

aanzienlijke invloed op de coöperatieve beweging en tussen 1824 en 1835 groeide een nauwe 

band tussen deze beweging en de vakbonden, aangezien beide uitgingen van dezelfde 

arbeidersbeweging en hetzelfde doel nastreefden, namelijk de emancipatie van de 

arbeidersklasse. De acht coöperatieve congressen die in Groot-Brittannië plaatsvonden tussen 

1831 en 1835 coördineerden zowel de coöperatieve als de vakbondsbeweging. Zo werd tijdens 

een van deze congressen de Britse Grand National Consolidated Trades Union opgericht, die 

alle Britse vakbonden samenbracht onder één koepel. 

 

William King heeft rechtstreeks en op een beslissende wijze ingegrepen in de ontwikkeling van 

de coöperatieve beweging in Groot-Brittannië en beïnvloedde de bekende coöperatie die in 1844 

in het Engelse Rochdale werd opgericht door 28 arbeiders, van wie zes aanhangers van Robert 

Owen (Monzón, 2003). De beroemde coöperatieve beginselen die ten grondslag lagen aan de 

werking van de Rochdale Pioneers werden overgenomen door allerhande soorten coöperaties, 

wat geleid heeft tot de oprichting van de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA) in Londen in 
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1895, die een opmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de huidige invulling 

van het concept SE. 

 

Volgens het ICA-congres dat in 1995 in Manchester plaatsvond, worden coöperaties op grond 

van deze beginselen gedefinieerd als democratische organisaties waarin de beslissingen 

genomen worden door de meerderheid van de gebruikersleden van de in een coöperatieve 

vorm gegoten activiteit. Investeerders of kapitalistische leden mogen in voorkomend geval geen 

meerderheid vormen en overschotten worden niet toegewezen in evenredigheid met 

kapitaalbelangen. Andere verschillen tussen coöperaties en overige ondernemingen zijn gelijke 

stemrechten, een beperkte vergoeding op het kapitaaldeel waarop gebruikersleden verplicht 

moeten intekenen en, in vele gevallen, de aanleg van ondeelbare reserves die niet kunnen 

worden uitgekeerd, ook niet wanneer de organisatie wordt ontbonden. 

 

Sinds Rochdale hebben verschillende gedachtestromingen aandacht gekregen voor de 

coöperatieve beweging. De literatuur over deze beweging wordt dan ook gekenmerkt door 

analytisch pluralisme en overstijgt ideologische grenzen. Utopische en ricardiaanse socialisten, 

sociaal-christenen (zowel katholieken als protestanten) en sociaal-liberalen, alsook 

vooraanstaande klassieke, marxistische en neoklassieke economen hebben deze atypische 

ondernemingen uitgebreid onder de loep genomen. 

 

De term sociale economie is in de economische literatuur wellicht voor het eerst opgedoken in 

1830. In dat jaar publiceerde de Franse liberale econoom Charles Dunoyer een verhandeling 

over de sociale economie (Nouveau traité d'économie sociale), waarin hij pleitte voor een 

morele benadering van economie. In de periode van 1820 tot 1860 ontwikkelde zich in Frankrijk 

een zeer brede gedachtestroming, waarvan we de aanhangers collectief sociaal-economen 

kunnen noemen. De meesten van hen werden beïnvloed door de analyses van T.R. Malthus en 

S. de Sismondi, zowel betreffende het bestaan van het fenomeen 'marktfalen', dat tot 

onevenwichtigheden kan leiden, als wat het eigenlijke voorwerp van de economische leer 

betreft, dat volgens Sismondi de mens is en niet welvaart. De meeste sociaal-economen 

moeten echter worden ingedeeld bij de liberale denkers. Zij waren voorstander van een laisser 

faire en worden in verband gebracht met de instellingen die het zich ontwikkelende kapitalisme 

zou consolideren, met inbegrip van kapitalistische bedrijven en markten. 

 

De denkers van de sociale economie hebben in deze periode dan ook geen alternatieve of 

complementaire benaderingen van kapitalisme voorgesteld of aangemoedigd. In plaats daarvan 

ontwikkelden zij een theorie over de samenleving en het sociale waarin zij ethiek en economie 

met elkaar trachtten te verzoenen door individueel gedrag een moreel karakter te geven, zoals 

in het model van F. Le Play (Azam, 2003), volgens wie economen niet moesten streven naar 

welzijn of welvaart, maar naar sociale vrede (B. de Carbon, 1972). 

 

Sociale economie werd in de tweede helft van de 19e eeuw in een heel andere richting geduwd 

onder invloed van twee invloedrijke economen, John Stuart Mill en Léon Walras. 

 

J.S. Mill besteedde vooral aandacht aan bedrijfsverenigingen van arbeiders, zowel coöperaties 

als onderlinge maatschappijen. In zijn meest invloedrijke werk, 'Beginselen van politieke 

economie' (Principles of Political Economy), geeft hij een grondige analyse van de voor- en 

nadelen van arbeiderscoöperaties, waarbij hij meent dat dit soort ondernemingen moet worden 

aangemoedigd wegens hun economische en morele voordelen. 

 

Net zoals J.S. Mill meende Léon Walras dat coöperaties een belangrijke rol kunnen spelen in 

het oplossen van sociale conflicten, omdat zij een belangrijke economische rol vervullen – niet 

door kapitaal te vernietigen, maar door de wereld minder kapitalistisch te maken – alsook een 
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niet minder belangrijke morele rol, doordat ze democratie in productieprocessen integreren 

(Monzón, 1989). 

 

In zijn 'Studies van sociale economie: theorie van de sociale-welvaartsverdeling' (Études 

d'Économie Sociale: théorie de la répartition de la richesse sociale), die in 1896 in Lausanne 

werden gepubliceerd, breekt Léon Walras met de oorspronkelijke benadering van sociale 

economie, met name het model van F. Le Play. Met L. Walras werd sociale economie zowel een 

onderdeel van de economische wetenschap als een economische activiteit, die grote aantallen 

coöperaties, onderlinge maatschappijen en verenigingen omvat zoals we deze vandaag de dag 

kennen. De voornaamste elementen van de moderne definitie van de sociale economie gaan 

terug tot het einde van de 19e eeuw en stoelen op de waarden van volgens democratische 

beginselen werkende verenigingen, onderlinge maatschappijen en coöperaties. 

 

2.2  Huidige reikwijdte en werkingssfeer van de sociale economie 

 

Hoewel de SE in Europa in de eerste dertig jaar van de 20e eeuw een vrij belangrijke plaats 

innam, was het groeimodel in West-Europa in de periode van 1945 tot 1975 vooral gebaseerd 

op de traditionele kapitalistische private sector en de openbare sector. Dit model vormde de 

basis van de welvaartsstaat, die erkende gevallen van marktfalen aanpakte en 

beleidsmaatregelen uitwerkte die er bijzonder goed in geslaagd zijn dergelijke tekortkomingen 

van de markt bij te sturen: inkomensherverdeling, toewijzing van middelen en anticyclische 

maatregelen. Dit hele beleid was gebaseerd op het keynesiaanse model, waarin 

werkgeversorganisaties, vakbonden en de overheid de belangrijkste sociale en economische 

actoren vormen. 

 

In Centraal- en Oost-Europese landen, die het Sovjetsysteem volgden en waarvan de economie 

centraal geleid werd, was de staat de enige economische actor, waardoor er geen ruimte 

overbleef voor actoren in de sociale economie. Sommige landen van het Sovjetblok telden heel 

wat coöperaties, al waren de traditionele beginselen, zoals vrijwillig en open lidmaatschap en 

democratische werking, er ver te zoeken. De afgelopen twee eeuwen hebben Tsjechische 

economen theorieën over de sociale economie ontwikkeld waarin winst niet de enige prioriteit is. 

Deze traditie, die teruggaat tot de 19e eeuw, werd onder de Eerste Tsjechische Republiek door 

een groot aantal non-profitorganisaties gevolgd.  

 

De consolidatie van gemengde economische systemen kon niet verhinderen dat zich een brede 

waaier van ondernemingen en organisaties – coöperaties, onderlinge maatschappijen en 

verenigingen – ontwikkelde die bijdroegen aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke 

kwesties en problemen van algemeen belang, zoals conjuncturele werkloosheid, geografische 

onevenwichtigheden tussen landelijke gebieden en scheefgetrokken machtsverhoudingen 

tussen detailhandelorganisaties en consumenten. In die periode is de SE als belangrijke factor 

voor de verzoening van economische groei met maatschappelijke welvaart nagenoeg 

verdwenen en is de staat centraal komen te staan. Pas met de crisis van de welvaartsstaat en 

de gemengde economische stelsels in het laatste kwart van de 20e eeuw is in bepaalde 

Europese landen opnieuw belangstelling gegroeid voor de typische organisaties van de SE, met 

name commerciële alternatieven voor de modellen van de private en openbare sector, zoals 

coöperaties en onderlinge maatschappijen, of niet-marktorganisaties, in hoofdzaak verenigingen 

en stichtingen. Deze hernieuwde belangstelling kwam er omdat de markteconomieën maar 

moeilijk toereikende oplossingen konden vinden voor belangrijke kwesties als massale 

langdurige werkloosheid, sociale uitsluiting, welzijn in plattelandsgebieden en vervallen 

stadswijken, gezondheid, onderwijs, levenskwaliteit van gepensioneerden, duurzame groei enz. 

Dit zijn sociale behoeften die onvoldoende of niet op passende wijze door private kapitalistische 
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actoren of de openbare sector worden aangepakt en waaraan niet zomaar kan worden voldaan 

door zelfregulerende markten of het traditionele macro-economische beleid.  

 

Hoewel in de afgelopen decennia enkele grote coöperaties en onderlinge maatschappijen hun 

onderlinge-bijstandskarakter hebben afgeworpen, is het bedrijfssegment van de SE (coöperaties 

en onderlinge maatschappijen) over het geheel genomen flink gegroeid, wat de Europese 

Commissie erkent in haar Handleiding voor het opstellen van de satellietrekeningen voor 

coöperaties en onderlinge maatschappijen (Manual for drawing up the Satellite Accounts of 

Companies in the Social Economy). 

 

Omvangrijke studies hebben de stevige groei van de SE als geheel in Europa duidelijk 

aangetoond. In een van de belangrijkste van deze studies, die in opdracht van de Europese 

Commissie door CIRIEC werd uitgevoerd in het kader van het proefproject "Derde sector en 

werkgelegenheid", wordt de nadruk gelegd op het toenemende belang van coöperaties, 

onderlinge maatschappijen en verenigingen in het scheppen en in stand houden van de 

werkgelegenheid en het bijsturen van ernstige economische en maatschappelijke 

onevenwichtigheden. 

 

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie zijn in Oost- en Centraal-Europa veel coöperaties failliet 

gegaan. Bovendien had hun reputatie bij het brede publiek zware averij opgelopen. Recent is 

het aantal burgerinitiatieven voor SE-projecten echter weer toegenomen, wat weerspiegeld 

wordt in voorstellen voor wetgeving ter ondersteuning van organisaties in deze sector. 

 

De SE heeft vooral een explosieve toename gezien van het aantal organisaties die zogenoemde 

sociale of verdienstengoederen produceren, hoofdzakelijk werk en sociale integratie, alsook 

sociale voorzieningen en gemeenschapszorg. Op dat gebied lijken het verenigingswezen en de 

coöperatieve beweging opnieuw een gemeenschappelijke visie te hebben gevonden op hun 

projecten en activiteiten en zijn zij opnieuw gaan samenwerken, zoals het geval is voor sociale 

ondernemingen, waarvan er vele coöperaties zijn, die in verschillende Europese landen al 

wettelijk worden erkend, waaronder in Italië, Portugal, Frankrijk, België, Spanje, Polen, Finland 

en het Verenigd Koninkrijk. Een overzicht van de kenmerken van dergelijke ondernemingen is te 

vinden onder punt 3.2.D van dit verslag. 

 

De EU-27 telde in 2009 meer dan 207 000 economisch actieve coöperaties. Zij zijn reeds lang 

gevestigd in alle takken van de economie en zijn vooral prominent aanwezig in de sectoren 

landbouw, financiële bemiddeling, detailhandel en huisvesting, en als arbeiderscoöperaties in de 

sectoren industrie, bouw en diensten. Deze coöperaties geven rechtstreeks werk aan 

4,7 miljoen mensen en tellen 108 miljoen leden.  

 

Onderlinge maatschappijen voor gezondheids- en gemeenschapszorg verlenen bijstand aan en 

dekken ruim 120 miljoen mensen. Onderlinge verzekeringsmaatschappijen hebben een 

marktaandeel van 24%. 

 

In de EU-27 hadden verenigingen in 2010 8,6 miljoen mensen in dienst. In datzelfde jaar waren 

zij goed voor ruim 4% van het bbp en was 50% van de EU-burgers er lid van.  

 

Tot besluit kan worden gesteld dat de SE niet alleen een omvangrijke sector is, maar de 

afgelopen decennia ook heeft aangetoond dat zij effectief bijdraagt aan het oplossen van nieuwe 

maatschappelijke problemen. Zij heeft ook haar positie versterkt als een noodzakelijke instelling 

voor stabiele en duurzame economische groei, een billijker inkomen- en welvaartsverdeling, de 

afstemming van de dienstverlening op de behoeften, het vergroten van de waarde van 

economische activiteiten die een antwoord bieden op sociale behoeften, het bijsturen van 
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onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt en, samengevat, het verdiepen en versterken van de 

economische democratie. 

 

2.3  Identiteit en institutionele erkenning van de sociale economie: een stand van zaken 

 

De identiteit van de SE zoals we deze vandaag de dag kennen, is in de jaren 1970 in Frankrijk 

ontstaan, toen de organisaties die de coöperaties, onderlinge maatschappijen en verenigingen 

vertegenwoordigden het nationaal netwerk van onderlinge maatschappijen, coöperaties en 

verenigingen (Comité National de Liaison des Activités Mutualistes Coopératives et Associatives 

of CNLAMCA) hebben opgericht. Tussen de Tweede Wereldoorlog en 1977 is de term 'sociale 

economie' in onbruik geraakt, ook binnen de 'categorieën' die deel uitmaken van deze tak van 

de economie. In 1977 en 1979 werden Europese conferenties van coöperaties, onderlinge 

maatschappijen en verenigingen georganiseerd onder auspiciën van het Europees Economisch 

en Sociaal Comité. Naar aanleiding van zijn 10e verjaardag publiceerde het CNLAMCA in juni 

1980 een document, de Charte de l´économie sociale of het Handvest van de Sociale 

Economie, waarin de SE wordt omschreven als het geheel van organisaties die niet tot de 

openbare sector behoren, die volgens democratische beginselen te werk gaan met gelijke 

rechten en plichten voor alle leden, en die een bepaalde regeling hanteren inzake eigendom en 

uitkering van winst, waarbij overschotten gebruikt worden om de organisatie uit te breiden en de 

dienstverlening aan haar leden en de samenleving te verbeteren. 

 

Deze kenmerken hebben brede ingang gevonden in de economische literatuur en bakenen voor 

de SE een werkingsgebied af dat stoelt op drie grote categorieën (coöperaties, onderlinge 

maatschappijen en verenigingen), waar sinds kort ook stichtingen aan werden toegevoegd. In 

België beschouwde de Waalse Sociaaleconomische Raad (CWES) in een verslag van 1990 de 

SE als een deel van de economie dat bestaat uit private organisaties die vier kenmerken 

gemeenschappelijk hebben: "a) het doel bestaat erin de leden van de gemeenschap te dienen, 

niet winst te maken; b) zelfstandig bestuur; c) democratische besluitvorming; d) voorrang van 

personen en arbeid op kapitaal in de inkomensverdeling". 

 

 De meest recente definitie van het concept SE die werd opgesteld door de organisaties 

die er deel van uitmaken, is die in het Handvest van Principes van de Sociale Economie 

en wordt gesteund door de Permanente Europese Conferentie van coöperaties, 

onderlinge maatschappijen, verenigingen en stichtingen (CEP-CMAF), de instelling die 

deze vier categorieën organisaties uit de sociale economie op EU-niveau 

vertegenwoordigt.  

 

De opkomst van de SE wordt ook erkend in politieke en juridische kringen, zowel op nationaal 

als op Europees niveau. Frankrijk was het eerste land dat het moderne concept SE politiek en 

juridisch erkende, met het in december 1981 afgekondigde decreet tot oprichting van de 

interministeriële delegatie voor de sociale economie (Délégation interministérielle à l´Économie 

Sociale – DIES). In andere Europese landen als Spanje werd de term 'sociale economie' 

eveneens in het recht opgenomen. In 2011 was Spanje het eerste Europese land dat een wet 

betreffende de sociale economie aannam. Griekenland heeft eveneens een wet betreffende de 

sociale economie en in Portugal werd een wetsvoorstel ingediend. De nieuwe Franse regering 

die in juni 2012 is aangetreden, heeft een toegevoegd minister voor de sociale economie 

aangesteld binnen het ministerie van Economie, Thesaurie en Buitenlandse Handel. Op 

Europees niveau heeft de Europese Commissie in 1989 een mededeling gepubliceerd met als 

titel "De ondernemingen van de Sociale Economie en de verwezenlijking van de Europese markt 

zonder grenzen". In datzelfde jaar heeft de Commissie voorts de eerste Europese Conferentie 

over Sociale Economie (Parijs) gesponsord en een eenheid Sociale economie gecreëerd binnen 

DG XXIII Ondernemingenbeleid, handel, toerisme en sociale economie. In 1990, 1992, 1993 en 
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1995 heeft de Commissie de Europese Conferenties over Sociale Economie in respectievelijk 

Rome, Lissabon, Brussel en Sevilla gesteund. Sindsdien werden al tal van Europese 

conferenties georganiseerd, waarvan de twee meest recente in Toledo (mei 2010) en Brussel 

(oktober 2010) hebben plaatsgevonden. In 1997 heeft de Europese top van Luxemburg de rol 

van ondernemingen van de sociale economie in lokale ontwikkeling en het scheppen van banen 

erkend en het startsein gegeven voor de proefactie 'Derde sector en werkgelegenheid', met de 

sociale economie als referentiegebied. 

Ook het Europees Parlement beschikt sinds 1990 over een intergroep Sociale economie. In 

2006 heeft het Europees Parlement de Commissie verzocht "om de sociale economie te 

respecteren en een mededeling op te stellen over deze hoeksteen van het Europese sociale 

model". In 2009 heeft het Europees Parlement een belangrijk verslag over de sociale economie 

aangenomen, waarin de SE werd erkend als een sociale partner die essentieel is voor de 

verwezenlijking van de doelstellingen van de Lissabonstrategie. Zeer recent heeft de Europese 

Commissie twee initiatieven genomen in verband met sociale ondernemingen, een groep 

ondernemingen die deel uitmaakt van de sociale economie. Het betreft met name het Initiatief 

voor sociaal ondernemerschap en het voorstel voor een verordening inzake Europese 

sociaalondernemerschapsfondsen.  

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft op zijn beurt een groot aantal 

verslagen en adviezen gepubliceerd over de bijdrage van ondernemingen in de sociale 

economie aan de verwezenlijking van de verschillende doelstellingen van het overheidsbeleid. 

De meest recente initiatief- en verkennende adviezen van het EESC hadden betrekking op 

onder meer de diversiteit van ondernemingsvormen, waarmee het EESC het belang van de 

sociale economie in de opbouw van Europa erkent, op de sociale economie in Latijns-Amerika 

(advies-Cabra de Luna), waarbij werd ingegaan op de rol van de sociale economie in lokale 

ontwikkeling en sociale samenhang, en op sociaal ondernemerschap en sociale 

ondernemingen. In het kader van een raadpleging door de Commissie heeft het EESC adviezen 

aangenomen inzake het Initiatief voor sociaal ondernemerschap (advies-Guerini) en het voorstel 

voor een verordening inzake Europese sociaalondernemerschapsfondsen (advies-Rodert). 



HOOFDSTUK 3 

 

INVENTARISATIE VAN DE ACTOREN EN GROEPEN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET 

CONCEPT SOCIALE ECONOMIE 

 

3.1. Naar erkenning van de sociale economie in systemen van nationale rekeningen 

3.2. Een definitie van de sociale economie die in overeenstemming is met de systemen van 

nationale rekeningen 

3.3. De subsector markt (ondernemingen) van de sociale economie 

3.4. De subsector niet-markt van de sociale economie 

3.5. De sociale economie: veelvormigheid met een gemeenschappelijke kernidentiteit 

 

 

3.1 Naar erkenning van de sociale economie in systemen van nationale rekeningen 

 

De systemen van nationale rekeningen zijn een belangrijke bron van periodieke, nauwkeurige 

informatie over de economische activiteit en zijn van groot belang voor de terminologische en 

conceptuele harmonisatie in economische aangelegenheden met het oog op samenhangende, 

zinvolle internationale vergelijkingen. De twee belangrijkste systemen van nationale rekeningen 

die momenteel gebruikt worden, zijn het systeem van nationale rekeningen van de Verenigde 

Naties (SNR 1993 of SNR 93) en het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen 

(ESR 1995 of ESR 95). Het SNR 1993 omvat boekhoudkundige regels voor de nationale 

rekeningen van alle landen ter wereld. ESR 1995 geldt voor de EU-lidstaten en is volledig in 

overeenstemming met SNR 1993, al zijn er kleine verschillen. 

 

De duizenden entiteiten (institutionele eenheden) die in de verschillende landen productieve 

activiteiten verrichten (als gedefinieerd in SNR 1993 en ESR 1995) worden onderverdeeld in vijf 

niet-overlappende institutionele sectoren waaruit elke nationale economie bestaat: 1) niet-

financiële vennootschappen (S11); 2) financiële instellingen (S12); 3) overheid (S13); 4) 

huishoudens (als consumenten en als ondernemers) (S14); 5) instellingen zonder winstoogmerk 

t.b.v. huishoudens (S15). 

 

Dit betekent dat de coöperaties, onderlinge maatschappijen, verenigingen en stichtingen die 

samen de SE vormen niet in de systemen van nationale rekeningen worden erkend als een 

verschillende institutionele sector, maar verspreid worden over de genoemde vijf institutionele 

sectoren, waardoor zij maar moeilijk als één groep kunnen worden onderzocht. 

 

De Europese Commissie heeft recent een Handleiding voor het opstellen van de 

satellietrekeningen van ondernemingen in de sociale economie: coöperaties en onderlinge 

maatschappijen
 

opgesteld, aan de hand waarvan samenhangende, nauwkeurige en 

betrouwbare gegevens zullen kunnen worden verkregen over het grootste deel van de SE, met 

name coöperaties, onderlinge maatschappijen en andere soortgelijke ondernemingen. Op basis 

van deze handleiding, die werd opgesteld op initiatief van DG Ondernemingen en industrie van 

de Europese Commissie, werden in 2011 al satellietrekeningen voor coöperaties en onderlinge 

maatschappijen opgemaakt in Spanje, België, Servië en Macedonië. Recent heeft het 

genoemde directoraat-generaal ook een initiatief gesteund voor de opstelling van betrouwbare 

statistieken over sociale ondernemingen. 

 

Zoals beschreven staat in de handleiding voor satellietrekeningen, hebben de methoden die 

tegenwoordig gebruikt worden in de systemen van nationale rekeningen, die dateren van het 

midden van de 20e eeuw, geleid tot de ontwikkeling van hulpmiddelen voor het verzamelen van 
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de belangrijkste nationale economische aggregaten in een gemengde economie met een sterke 

kapitalistische private sector en een vaak interventionistische openbare sector die een 

complementaire rol vervult. In een systeem van nationale rekeningen dat stoelt op een bipolaire 

institutionele realiteit is er logischerwijze weinig ruimte voor een derde pool die openbaar noch 

kapitalistisch is, terwijl nagenoeg de hele private sector onder de noemer kapitalistisch kan 

worden geplaatst. Dat is een van de belangrijkste oorzaken van de institutionele onzichtbaarheid 

van de sociale economie in de hedendaagse samenleving en, zoals in de handleiding wordt 

erkend, is dit strijdig met het toenemende belang van de organisaties die deel uitmaken van de 

SE. 

 

3.2 Een definitie van de SE die in overeenstemming is met de systemen van nationale 

rekeningen 

 

Een andere reden voor de eerder vermelde institutionele onzichtbaarheid van de sociale 

economie is het gebrek aan een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van het concept en de 

reikwijdte van de SE die kan worden gebruikt in de systemen van nationale rekeningen. Een 

dergelijke definitie mag geen rekening houden met wettelijke en bestuursrechtelijke criteria en 

moet het gedrag van de actoren van de SE analytisch weergeven, waarbij de gelijkenissen en 

verschillen tussen de actoren van de SE en tussen deze actoren en andere economische 

actoren worden vastgesteld. Tegelijkertijd moet de definitie de traditionele beginselen en 

typische waarden van de SE beschrijven, alsook de methodologie van de geldende systemen 

van nationale rekeningen, met het oog op de vaststelling van één concept dat een werkbare 

definitie verschaft en een breed draagvlak heeft in politieke en wetenschappelijke kringen en op 

basis waarvan de belangrijkste aggregaten van de entiteiten in de SE op een eenvormige en 

internationaal gestandaardiseerde wijze kunnen worden gekwantificeerd en zichtbaar gemaakt. 

 

In dit verslag wordt de volgende werkdefinitie van het concept SE voorgesteld: 

 

het geheel van formeel georganiseerde private ondernemingen met beslissingsautonomie en 

vrijheid van lidmaatschap die zijn opgericht om via de markt te voldoen aan de behoeften van 

hun leden door goederen te produceren en diensten, verzekeringen en financiën te verstrekken, 

waarbij de besluitvorming en elke verdeling van winsten of overschotten onder de leden niet 

rechtstreeks gekoppeld zijn aan het kapitaal of het lidmaatschapsgeld dat wordt bijgedragen 

door de leden, die elk één stem hebben, of waarbij alle beslissingen worden genomen volgens 

een democratisch en op participatie gebaseerd besluitvormingsproces. De sociale economie 

omvat ook formeel georganiseerde private organisaties met beslissingsautonomie en vrijheid 

van lidmaatschap die niet-marktdiensten aanbieden aan huishoudens, waarbij de economische 

zaakwaarnemers die dergelijke organisaties oprichten, beheren of financieren zich eventuele 

overschotten niet kunnen toe-eigenen. 

 

Deze definitie is geheel in overeenstemming met de omschrijving van de SE in het Handvest 

van Principes van de Sociale Economie van de CEP-CMAF (zie punt 2.3 van dit verslag). Uit het 

oogpunt van de systemen van nationale rekeningen omvat deze definitie de twee grootste 

subsectoren van de SE: a) de subsector markt (ondernemingen) en b) de subsector niet-markt. 

Deze indeling is van groot nut om betrouwbare statistieken op te stellen en economische 

activiteiten te analyseren overeenkomstig de systemen van nationale rekeningen die momenteel 

in voege zijn. Uit sociaaleconomisch oogpunt is er niettemin een duidelijke overlapping tussen 

de twee subsectoren en zijn de markt en de niet-markt in de SE nauw met elkaar verbonden. 

Dat is het gevolg van een kenmerk dat alle organisaties in de SE met elkaar gemeen hebben: 

het zijn allemaal samenwerkingsverbanden van mensen die een activiteit verrichten met als 

belangrijkste doel het voldoen aan de behoeften van mensen, veeleer dan het vergoeden van 

kapitalistische investeerders. 
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Volgens de bovenstaande definitie zijn de gemeenschappelijke kenmerken van deze twee 

subsectoren van de SE de volgende: 

 

1) ze zijn privaat en maken met andere woorden geen deel uit van en worden niet beheerd 

door de openbare sector; 

 

2) ze zijn formeel georganiseerd, wat betekent dat zij doorgaans rechtspersoonlijkheid 

hebben; 

 

3) ze hebben beslissingsautonomie, wat betekent dat ze volledige bevoegdheid hebben 

om hun raad van bestuur te kiezen en te ontslaan en om al hun activiteiten te beheren en te 

organiseren; 

 

4) ze kennen vrijheid van lidmaatschap, wat betekent dat niemand verplicht is om lid te 

worden; 

 

5) een eventuele uitkering van winsten of overschotten aan de gebruikersleden is in 

voorkomend geval niet evenredig met het kapitaal of het door de leden bijgedragen 

lidmaatschapsgeld, maar met hun activiteiten of verrichtingen binnen de organisatie; 

 

6) ze verrichten een economische activiteit op zich, om te voldoen aan de behoeften van 

personen, huishoudens of gezinnen. Daarom wordt van organisaties in de SE gezegd dat zij 

organisaties van mensen zijn en niet van kapitaal. Ze werken met kapitaal en andere niet-

geldelijke middelen, maar niet voor kapitaal; 

 

7) het betreft democratische organisaties. Uitgezonderd bepaalde vrijwilligersorganisaties 

die niet-marktdiensten verlenen aan huishoudens, werken eerstelijnsorganisaties doorgaans 

volgens het beginsel 'één persoon, één stem' in hun besluitvormingsprocessen, ongeacht het 

kapitaal of het door de leden bijgedragen lidmaatschapsgeld. Zij gebruiken steeds 

democratische en participatieve besluitvormingsprocessen. Organisaties op andere niveaus zijn 

ook democratisch georganiseerd. De leden hebben meerderheids- of exclusieve controle over 

de beslissingsmacht in de organisatie. 

 

Een zeer belangrijk kenmerk van organisaties in de SE, dat diep geworteld is in hun verleden, is 

hun democratische karakter. In de eerder genoemde handleiding voor satellietrekeningen voor 

ondernemingen in de sociale economie die marktproducenten zijn (ingedeeld bij de institutionele 

sectoren S.11 en S.12 in de nationale rekeningen), wordt het democratische criterium inderdaad 

gezien als een basisvereiste voor een onderneming om te worden beschouwd als een deel van 

de sociale economie, aangezien het sociale nut van deze ondernemingen doorgaans niet uitgaat 

van hun economische activiteit, die een instrument is dat wordt gebruikt voor een niet-

commercieel doel, maar wel van hun doel en de democratische en participatieve waarden die zij 

in het beheer van de onderneming hanteren. 

 

De in dit verslag gebruikte werkdefinitie van de SE kan evenwel ook slaan op 

vrijwilligersorganisaties zonder winstoogmerk die niet-marktdiensten produceren voor 

huishoudens, ondanks de afwezigheid van een democratische structuur. Zo kunnen belangrijke 

organisaties uit de derde sector met een sociale werking die sociale of verdienstengoederen van 

onbetwistbaar sociaal nut produceren tot de sociale economie worden gerekend. 

 

3.3 De subsector markt (ondernemingen) van de sociale economie 
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De subsector markt van de SE bestaat in wezen uit coöperaties en onderlinge maatschappijen, 

bedrijfsgroepen die worden beheerd door coöperaties, onderlinge maatschappijen en andere 

organisaties van de SE, andere soortgelijke ondernemingen en bepaalde non-profitinstellingen 

die werken voor ondernemingen in de SE. 

 

Naast de kenmerken die alle entiteiten in de SE gemeen hebben, worden in de werkdefinitie in 

bovenstaand punt 3.2 en in de handleiding van de Europese Commissie drie essentiële 

kenmerken van ondernemingen in de SE benadrukt: 

 

a) zij worden opgericht om te voldoen aan de behoeften van hun leden en passen daartoe 

het zelfhulpbeginsel toe, wat in de meeste gevallen betekent dat hun leden tegelijkertijd 

ook de afnemers van de betrokken activiteit zijn. 

 

 De Europese Commissie gaat in de handleiding uitvoerig in op de reikwijdte en de 

beperkingen van dit kenmerk. De kerndoelstelling van deze ondernemingen is te 

voldoen aan en oplossingen aan te reiken voor de behoeften van hun leden, die 

hoofdzakelijk bestaan uit individuele personen of gezinnen. 

 

 De leden van coöperaties en onderlinge maatschappijen zijn doorgaans, maar niet 

altijd, ook de afnemers van de verrichte activiteit. Dit zelfhulpbeginsel is een traditioneel 

beginsel van coöperaties en onderlinge maatschappijen. Deze ondernemingen hebben 

in de eerste plaats ten doel een coöperatieve activiteit te verrichten of onderlinge 

bijstand te verlenen om te voldoen aan de behoeften van hun leden, die doorgaans 

bestaan uit individuele personen, huishoudens en gezinnen. 

 

Deze coöperatieve activiteit of onderlinge bijstand is bepalend voor de relatie tussen het 

gebruikerslid en de onderneming van de SE. In een arbeiderscoöperatie bestaat de 

coöperatieve activiteit uit het tewerkstellen van de leden. Woningcoöperaties bouwen 

woningen voor de leden en landbouwcoöperaties vermarkten de door de leden 

geproduceerde goederen, terwijl een onderlinge maatschappij haar leden verzekert enz. 

 

 Uiteraard vereist de verrichting van de coöperatieve activiteit of de onderlinge bijstand 

ten behoeve van de leden ondersteunende activiteiten met andere niet-leden op de 

markt. Een arbeiderscoöperatie verkoopt bijvoorbeeld haar goederen en diensten op de 

markt (ondersteunende activiteit) om banen te scheppen voor haar leden of om de 

werkgelegenheid in stand te houden (coöperatieve activiteit). 

 

 Bij onderlinge maatschappijen is er een onherroepelijk en onverbrekelijk verband 

tussen de hoedanigheid van lid en die van polishouder (ontvanger waarvoor de 

onderlinge-bijstandsactiviteit bedoeld is). 

 

 Bij coöperaties zijn leden vaak ook gebruikers, al is dat niet altijd noodzakelijk. 

Sommige categorieën 'ondergeschikte leden' kunnen aan de onderneming bijdragen 

zonder afnemers te zijn van de activiteit van de coöperatie. Voorbeelden zijn 

kapitaalinvesteerders en vroegere gebruikersleden die niet langer afnemer zijn om 

logische, gewettigde redenen (zoals pensionering). Bepaalde overheidsinstanties 

kunnen zelfs als lid bijdragen aan de onderneming. Mits ondernemingen met deze 

andere categorieën niet-leden de in de werkdefinitie vastgestelde kenmerken van 

ondernemingen in de SE hebben, met inbegrip van democratische controle door de 

gebruikersleden, worden zij tot de subsector markt van de SE gerekend. 

 

 Er kunnen ook andere ondernemingen in de SE actief zijn, zoals sociale 

ondernemingen, waarvan de doelstellingen eventueel gedeeld worden door leden die 
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geen permanent lid zijn in de strikte zin van het woord, al is er altijd sprake van een 

tijdelijke verbondenheid. Het kan daarbij zelfs gaan om bepaalde vormen van 

vrijwilligerswerk. Het typische relevante kenmerk daarbij is evenwel dat er in deze 

ondernemingen altijd sprake is van een wederkerige relatie, met name een stabiele 

band tussen de onderneming en de personen die met een zekere continuïteit aan haar 

activiteiten deelnemen, en daarbij in de risico's delen en een bijdrage leveren voor hun 

lidmaatschap. 

 

 De begunstigden van de activiteiten van ondernemingen in de SE vervullen voorts een 

centrale rol in deze ondernemingen, die op wederzijdse solidariteit gebaseerde 

initiatieven zijn die worden opgezet door groepen burgers om via de markt aan hun 

behoeften te voldoen. 

 

 Dit weerhoudt ondernemingen in de SE er niet van om op solidariteit gebaseerde 

activiteiten te ontwikkelen in een veel bredere maatschappelijke context die hun 

ledenbestand overstijgt. Coöperaties waren door hun traditionele werkingsregels de 

pioniers van het beginsel van maatschappelijk verantwoord ondernemen, aangezien 

deze regels solidariteitsmechanismen stimuleerden en bevorderden (het beginsel van 

onderwijs en sociale actie, het beginsel van het 'vrije lidmaatschap', de aanleg van 

reserves die niet aan de leden kunnen worden uitgekeerd enz.). Al het voorgaande doet 

evenwel geen afbreuk aan het onderlinge-bijstandskarakter van ondernemingen in de 

SE, die de concurrentiestrijd op de markt aangaan, zichzelf grotendeels op de markt 

financieren en activiteiten verrichten die risico's inhouden en waarvan de resultaten 

uiteindelijk bepalend zijn voor de dienstverlening aan hun leden. 

 

b) Ondernemingen in de SE zijn marktproducenten, wat betekent dat hun productie 

bestemd is om tegen economisch significante prijzen te worden verkocht op de markt. In 

het ESR 95 worden coöperaties, onderlinge maatschappijen, holdingmaatschappijen, 

andere soortgelijke ondernemingen en non-profitinstellingen die voor hen werken als 

marktproducenten beschouwd. 

 

c) Zij kunnen weliswaar winsten of overschotten aan hun gebruikersleden uitkeren, maar 

dat gebeurt niet in verhouding tot het kapitaal of het door de leden bijgedragen 

lidmaatschapsgeld, maar wel op basis van de transacties van de leden met de 

organisatie. 

 

Dat zij de mogelijkheid hebben om winsten of overschotten aan hun leden uit te keren, betekent 

niet dat zij dat ook altijd doen. Vele coöperaties en onderlinge maatschappijen hebben een regel 

die dat verbiedt of hebben niet de gewoonte dat te doen. Dienaangaande wordt benadrukt dat 

het beginsel van het niet-uitkeren van overschotten aan de leden geen essentieel kenmerk is 

van ondernemingen in de sociale economie. 

 

Hoewel alle organisaties in de SE een democratische structuur hebben, kunnen bepaalde 

vrijwilligersorganisaties zonder winstoogmerk die niet-marktdiensten aan gezinnen verlenen toch 

deel uitmaken van de SE, ondanks dat zij geen democratische structuur hebben, zoals later zal 

blijken. 

 

Een democratische structuur is evenwel een basisvereiste voor ondernemingen om te worden 

beschouwd als een onderneming van de SE. Zoals de Europese Commissie in de handleiding 

heeft bepaald, worden ondernemingen in de SE gekenmerkt door een democratische 

besluitvorming door de leden, waarbij de controle over het besluitvormingsproces niet afhangt 

van participaties in het kapitaal van de onderneming. In vele coöperaties en onderlinge 
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maatschappijen is het beginsel 'één persoon, één stem' gekwalificeerd, waardoor een zekere 

weging van de stemmen mogelijk is ter weerspiegeling van de participatie van elk lid in de 

activiteit. Door verschillende ondernemingen van de SE opgerichte bedrijfsgroepen kunnen de 

stemmen ook wegen, niet alleen ter weerspiegeling van de verschillende mate van activiteit van 

de leden van de groep, maar ook van hun onderlinge verschillen wat ledenaantallen betreft. 

Organisaties in de SE kunnen ook bedrijfsgroepen opzetten en beheren om bij te dragen aan de 

verwezenlijking van hun doelstellingen ten behoeve van hun leden, waarbij de 

moederorganisaties het besluitvormingsproces controleren. Deze groepen maken eveneens 

deel uit van de SE. 

 

In sommige landen hebben bepaalde ondernemingen in de sociale economie die door arbeiders 

werden opgericht om voor zichzelf banen te scheppen en in stand te houden, de vorm van 

besloten of naamloze vennootschappen. Ook zij kunnen worden gezien als democratische 

organisaties met democratische besluitvormingsprocessen, op voorwaarde dat het grootste deel 

van hun aandelen in het bezit is van de werkende vennoten en gelijk over hen verdeeld is. 

 

Andere ondernemingen in de sociale economie die evenmin coöperaties zijn, werden opgericht 

om activiteiten te verrichten ten behoeve van groepen die kwetsbaar of uitgesloten zijn dan wel 

gevaar lopen om van de maatschappij te worden uitgesloten. Het betreft een brede waaier van 

sociale ondernemingen die werken volgens participatieve en democratische processen. 

 

3.4 De subsector niet-markt van de sociale economie 

 

Deze subsector bestaat grotendeels uit verenigingen en stichtingen, al zijn er ook organisaties 

met andere rechtsvormen. Hij omvat alle organisaties van de SE die op basis van de criteria van 

de nationale rekeningen beschouwd worden als niet-marktproducenten, met name die welke het 

grootste deel van hun productie gratis of tegen economisch insignificante prijzen aanbieden. 

 

Zoals eerder in punt 3.2 vermeld werd, betreft het formeel georganiseerde private organisaties 

met beslissingsautonomie en vrijheid van lidmaatschap die niet-marktdiensten aanbieden aan 

gezinnen, waarbij de economische zaakwaarnemers die dergelijke organisaties oprichten, 

beheren of financieren zich eventuele overschotten niet kunnen toe-eigenen. Het betreft met 

andere woorden non-profitorganisaties in de strikte zin van het woord, aangezien zij het beginsel 

van het niet-uitkeren van winsten of overschotten toepassen (de niet-uitkeringsbeperking), en 

zoals bij alle entiteiten in de sociale economie het geval is, zijn individuen de werkelijke 

begunstigden van de geproduceerde diensten. 

 

In de nationale rekeningen is een specifieke institutionele sector voorzien, namelijk S.15 

(instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens), om deze van de 

andere sectoren te onderscheiden. Volgens het ESR 95 bestaat deze sector uit instellingen 

zonder winstoogmerk met rechtspersoonlijkheid die ten dienste staan van huishoudens en 

private niet-marktproducenten zijn. Naast de opbrengst van occasionele verkoop zijn de 

voornaamste middelen van deze instellingen vrijwillige bijdragen, in geld dan wel in natura, van 

huishoudens in hun hoedanigheid van consument, betalingen door de overheid en inkomen uit 

vermogen (ESR 95, 2.87). 

 

De sector IZW's t.b.v. huishoudens bestaat uit een brede waaier van organisaties, hoofdzakelijk 

verenigingen, die niet-marktactiviteiten verrichten voor hun leden (entiteiten met een onderlinge-

bijstandskarakter) of voor groepen burgers die geen lid zijn (entiteiten van algemeen belang). 

Het merendeel van deze entiteiten werkt volgens een democratisch proces en heeft de typische 

kenmerken van de SE. Het betreft onder meer liefdadigheidsinstellingen en hulporganisaties, 

vakbonden, beroepsorganisaties, wetenschappelijke verenigingen, consumentenorganisaties, 
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politieke partijen, kerkgenootschappen en religieuze organisaties en sociale, culturele, 

recreatieve en sportverenigingen. 

 

Zoals eerder in punt 3.1 aangegeven werd, worden bepaalde vrijwilligersorganisaties zonder 

winstoogmerk die niet-marktdiensten ten behoeve van huishoudens produceren tot de SE 

gerekend onder de noemer derde sector met een sociale werking, ondanks de afwezigheid van 

een democratische structuur, omdat de gratis diensten die zij verlenen sociale of 

verdienstengoederen met onbetwistbaar sociaal nut zijn. 

 

IZW's ten behoeve van huishoudens zonder rechtspersoonlijkheid of van kleine omvang, die 

volgens het ESR 95 ingedeeld worden bij de sector huishoudens (S.14; ESR 95, 2.76), maken 

eveneens deel uit van de SE. 

 

Ten slotte kunnen er ook nog andere private instellingen zonder winstoogmerk zijn die 

gefinancierd worden door niet-financiële vennootschappen of financiële instellingen en die 

culturele, recreatieve, sociale enz. diensten produceren die zij gratis aan individuen aanbieden. 

In het ESR 1995 wordt er echter in het algemeen van uitgegaan dat zij werken ten behoeve van 

de betrokken niet-financiële vennootschappen of financiële instellingen, waardoor zij ingedeeld 

worden bij de respectieve institutionele (markt)sectoren (ESR 95, 2.23 en 2.40), op voorwaarde 

dat zij op basis van de in de definitie vastgestelde criteria tot de subsector niet-markt van de SE 

behoren. 

 

IZW's ten behoeve van huishoudens die als marktproducent niet-financiële goederen en 

diensten produceren, aan financiële bemiddeling doen of financiële hulpdiensten verlenen, zijn 

van deze groep uitgesloten, net zoals bedrijfsorganisaties die worden gefinancierd door 

vrijwillige bijdragen van niet-financiële vennootschappen of financiële instellingen in ruil voor de 

diensten die zij verlenen. 

 

3.5 De sociale economie: veelvormigheid met een gemeenschappelijke kernidentiteit 

 

De SE heeft in de Europese samenleving een plaats verworven als een pool van sociaal nut 

tussen de kapitalistische en de openbare sector in. Zij omvat een grote verscheidenheid aan 

actoren. Het werkterrein van de SE bestrijkt zowel oude als nieuwe sociale behoeften. Aan deze 

behoeften kan worden voldaan door de personen die deze behoeften hebben in het kader van 

een onderneming die haar activiteiten op de markt verricht, waaruit nagenoeg alle coöperaties 

en onderlinge maatschappijen het grootste deel van hun middelen putten, dan wel door 

verenigingen en stichtingen, die nagenoeg allemaal niet-marktdiensten verlenen aan individuen, 

huishoudens of gezinnen en hun inkomsten hoofdzakelijk halen uit donaties, 

lidmaatschapsgelden, subsidies enz.  

 

Er kan niet aan worden voorbijgegaan dat de verscheidenheid van de middelen en actoren van 

de organisaties in de SE leidt tot verschillende dynamieken in hun gedrag en de relatie met hun 

omgeving. Zo zijn vrijwilligers vooral te vinden in de organisaties van de SE-subsector niet-markt 

(hoofdzakelijk verenigingen en stichtingen), terwijl er in de subsector markt (coöperaties, 

onderlinge maatschappijen en soortgelijke ondernemingen) vrijwel geen vrijwilligers werken, 

behalve in sociale ondernemingen. Deze laatste zijn een duidelijk voorbeeld van een kruising 

tussen de subsectoren markt en niet-markt en beschikken over een verscheidenheid aan 

middelen (inkomsten van de markt, overheidssubsidies en vrijwilligerswerk) en aan actoren 

binnen de organisatie (leden, werknemers, vrijwilligers, ondernemingen en overheidsinstanties). 

 

Deze pluriforme SE, die haar rol in een pluriforme samenleving zoekt en versterkt, is geen 

allegaartje van organisaties zonder identiteit of analytische waarde. Integendeel, de gedeelde 
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kernidentiteit van de SE wordt versterkt door een grote en verscheiden groep van vrije en op 

vrijwilligerswerk gebaseerde micro-economische entiteiten die zijn opgericht door het 

maatschappelijk middenveld, met name non-profitorganisaties, om aan de behoeften van 

individuen, huishoudens en gezinnen te voldoen of er oplossingen voor aan te reiken, eerder 

dan om investeerders of kapitalistische ondernemingen te vergoeden of dekking te bieden. In de 

afgelopen 200 jaar heeft dit gevarieerde spectrum (markt en niet-markt, van wederzijds of 

algemeen belang) vormgegeven aan de derde sector, zoals hier gedefinieerd op basis van de 

theoretische benadering van de sociale economie. 
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HOOFDSTUK 4 

DE VOORNAAMSTE THEORETISCHE BENADERINGEN MET BETREKKING TOT DE 

SOCIALE ECONOMIE 

 

4.1. De derde sector als trefpunt 

4.2. De benadering van non-profitorganisaties 

4.3. De solidariteitseconomische benadering 

4.4. De benadering van sociale ondernemingen 

4.5. Andere benaderingen 

 

 

4.1 De derde sector als trefpunt 

 

Hoewel de term derde sector vooral in Engelstalige landen gebruikt wordt om te verwijzen naar 

de private sector zonder winstoogmerk, die vooral bestaat uit verenigingen en stichtingen, wordt 

derde sector op het Europese vasteland en in andere delen van de wereld ook gebruikt als 

synoniem voor de in het vorige hoofdstuk gedefinieerde term sociale economie (SE). 

 

In de Verenigde Staten was Levitt een van de eersten die de term derde sector gebruikte als 

verwijzing naar de non-profitsector. In Europa heeft de term enkele jaren later ingang gevonden 

als verwijzing naar een sector die zich tussen de openbare en de kapitalistische sector in 

bevindt en met andere woorden nauwer aanleunt bij het concept SE. 

 

De derde sector (DS) is een trefpunt geworden voor verschillende concepten, voornamelijk de 

non-profitsector en de sociale economie, waarvan de actiegebieden weliswaar overlappen, maar 

niet helemaal samenvallen. Bovendien heeft de DS volgens de op basis van deze concepten 

ontwikkelde theoretische benaderingen verschillende functies in de huidige economie. 

 

4.2 De benadering van non-profitorganisaties 

 

4.2.1 Het concept non-profitorganisatie (NPO) 

 

De belangrijkste theoretische benadering van de DS, afgezien van de SE-benadering, is 

ontwikkeld in de Engelstalige wereld, zoals eerder al werd aangegeven: de eerste literatuur over 

de non-profitsector en non-profitorganisaties (NPO) is 30 jaar geleden in de Verenigde Staten 

verschenen. In wezen heeft deze benadering alleen betrekking op private organisaties met 

verenigingsstatuten die deze organisaties verbieden overschotten uit te keren aan wie ze heeft 

opgericht of aan wie ze beheert of financiert. 

 

Historisch gezien is het concept gekoppeld aan de filantropie en liefdadigheid die in de 19e 

eeuw diep verankerd waren in Groot-Brittannië en de landen die het heeft beïnvloed. De 

vermaarde Britse liefdadigheidsorganisaties en Amerikaanse filantropische stichtingen hebben 

geleid tot het ontstaan van termen als de liefdadigheidssector en de vrijwilligerssector, die onder 

het bredere concept non-profitsector vallen. 

 

Het moderne concept non-profitsector werd nauwkeurig gedefinieerd en heeft brede ingang 

gevonden over de hele wereld door een ambitieus internationaal onderzoeksproject van begin 

jaren 1990, dat werd uitgevoerd onder leiding van de Johns Hopkins University (Baltimore, VS) 
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en ten doel had de omvang en structuur van de sector vast te stellen en in cijfers uit te drukken, 

de groeivooruitzichten ervan te onderzoeken en het effect ervan op de samenleving te 

beoordelen. 

 

De verschillende fasen van het project bestrijken de non-profitsector in 36 landen op vijf 

continenten. 

 

In het kader van dit project werden organisaties onderzocht die de vijf sleutelkenmerken 

vertonen die volgens de 'structureel-operationele definitie' vereist zijn om als een non-

profitorganisatie te worden beschouwd. Deze organisaties zijn met andere woorden: 

 

a) organisaties, wat betekent dat zij een institutionele structuur en aanwezigheid hebben. 

Zij hebben doorgaans ook rechtspersoonlijkheid; 

 

b) privaat, wat betekent dat zij institutioneel gescheiden zijn van het staatsbestuur, al 

kunnen ze wel financiering van de overheid ontvangen en kunnen 

overheidsambtenaren in hun raad van bestuur zetelen; 

 

c) onafhankelijk, wat betekent dat zij hun eigen activiteiten kunnen beheren en hun raad 

van bestuur vrij kunnen kiezen en ontslaan; 

 

d) niet-winstuitkerend, wat betekent dat zij als non-profitorganisaties weliswaar winst 

mogen boeken, maar dat zij deze opnieuw in de hoofdopdracht van de organisatie 

moeten investeren en niet mogen uitkeren aan de eigenaars, leden, stichters of raad 

van bestuur van de organisatie; 

 

e) op vrijwilligheid gebaseerd, wat twee dingen inhoudt: ten eerste is het lidmaatschap 

niet verplicht of wettelijk opgelegd en ten tweede moeten vrijwilligers deelnemen aan 

de activiteiten of het beheer van de organisaties. 

 

4.2.2 De NPO-benadering in het SNR 1993 

 

De Verenigde Naties hebben een Handleiding over non-profitorganisaties in het systeem van 

nationale rekeningen (NPO-handleiding) gepubliceerd. De definitie van non-profitorganisaties in 

de handleiding is gebaseerd op een definitie van de non-profitsector die Salamon en Anheier 

hanteren in hun NPO-benadering, als beschreven in de voorgaande alinea. In de NPO-

handleiding wordt een grote, bonte verzameling van non-profitorganisaties erkend die zouden 

kunnen behoren tot een van de vijf institutionele sectoren in het systeem van nationale 

rekeningen, met inbegrip van de sector 'overheid' (S.13). Er zijn non-profitorganisaties in de 

sectoren 'niet-financiële vennootschappen' (S.11), 'financiële instellingen' (S.12) en 

'huishoudens' (S.14). 'Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens' (S.15) ten slotte 

vormen een afzonderlijke institutionele sector in het systeem van nationale rekeningen. Deze 

organisaties kunnen vele verschillende rechtsvormen hebben, al zijn de meeste verenigingen en 

stichtingen, en worden voor zeer uiteenlopende doeleinden opgericht: het verlenen van diensten 

aan de personen of ondernemingen die ze beheren of financieren, het verrichten van 

liefdadigheidswerk of filantropische activiteiten voor behoeftigen, het verlenen van 

marktdiensten zonder winstoogmerk op het gebied van bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs 

en vrijetijdsbesteding, het verdedigen van de belangen van pressiegroepen of de politieke 

programma's van gelijkgestemde burgers enz. 
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Volgens de NPO-handleiding behoren grote categorieën als coöperaties, onderlinge 

maatschappijen, sociale ondernemingen en andere organisaties echter niet tot de non-

profitsector. 

 

Zoals later duidelijk zal worden, vallen niet alle non-profitorganisaties die in de NPO-handleiding 

als dusdanig worden beschouwd onder het concept SE. 

 

4.3 De solidariteitseconomische benadering 

 

Het concept solidariteitseconomie is ontstaan in Frankrijk en bepaalde Latijns-Amerikaanse 

landen in de laatste 25 jaar van de 20e eeuw. Het wordt vooral in verband gebracht met de forse 

groei van organisaties in de DS die zogenoemde sociale of verdienstengoederen produceren en 

distribueren. Verdienstengoederen zijn goederen die door de samenleving en in politieke kringen 

algemeen als essentieel worden gezien voor een menswaardig bestaan en moeten dan ook ter 

beschikking worden gesteld van de hele bevolking, ongeacht inkomen en koopkracht. Daarom 

wordt gemeend dat de overheid ervoor moet zorgen dat dergelijke goederen worden 

geproduceerd en gedistribueerd, hetzij door erop toe te zien dat zij kosteloos beschikbaar 

worden gesteld, hetzij door subsidies te verlenen zodat zij ruim onder de marktprijs kunnen 

worden bekomen. 

 

Tijdens het hoogtepunt en de consolidatie van de welvaartsstaat werd de universele 

beschikbaarheid van de belangrijkste van deze verdienstengoederen, zoals gezondheidszorg en 

onderwijs, gewaarborgd door de overheden van de meeste ontwikkelde landen in Europa. In de 

afgelopen decennia zijn echter nieuwe sociale behoeften ontstaan waaraan noch door de 

openbare sector, noch door de traditionele kapitalistische sector wordt voldaan en die zich 

voordoen in tal van groepen die het risico lopen van de maatschappij te worden uitgesloten. 

Deze problemen hebben betrekking op de leefomstandigheden van ouderen, massale 

langdurige werkloosheid, immigranten, etnische minderheden, personen met een handicap, de 

reïntegratie van ex-gedetineerden, mishandelde vrouwen, chronisch zieken enz. 

Het is op deze gebieden dat bepaalde typische organisaties van de SE (coöperaties en vooral 

verenigingen) een sterke groei hebben gekend. Deze sector brengt zowel een reeks nieuwe 

organisaties als nieuwe actiegebieden bijeen. In vergelijking met de klassieke actoren van de 

SE heeft deze sector drie specifieke kenmerken: a) de sociale behoeften waaraan deze poogt te 

voldoen, b) de actoren die de initiatieven ondernemen en c) de uitdrukkelijke wens om 

maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen. 

 

Deze drie kenmerken vormden de basis voor de ontwikkeling van het concept 

solidariteitseconomie in Frankrijk vanaf de jaren 1980. Het betreft een economie waarvan de 

markt slechts één, misschien wel het belangrijkste, maar zeker niet het enige onderdeel is. De 

economie stoelt op drie pijlers: de markt, de overheid en wederkerigheid. Deze drie pijlers 

stemmen overeen met het markt-, herverdelings- en wederkerigheidsbeginsel. Het 

laatstgenoemde beginsel verwijst naar een niet-geldelijke uitwisseling op het gebied van primair 

sociaal gedrag, die vooral terug te vinden is in het verenigingswezen. 

 

De economie is met andere woorden pluriform en kan niet worden herleid tot louter commerciële 

en monetaire elementen. De solidariteitseconomische benadering is een unieke poging om de 

drie polen van het systeem met elkaar te verbinden. Specifieke solidariteitseconomische 

initiatieven hebben dan ook kenmerken van een markteconomie, een niet-markteconomie en 

een niet-monetaire economie. Zij passen niet in het stereotiepe marktkader van de traditionele 

economie en ook hun middelen komen uit diverse bronnen: markt (verkoop van goederen en 

diensten), niet-markt (overheidssubsidies en donaties) en niet-monetair (vrijwilligers). 
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Naast deze invulling van het concept solidariteitseconomie, die haar oorsprong heeft in 

Frankrijk, is er nog een andere zienswijze, die vooral in bepaalde Latijns-Amerikaanse landen 

wordt gevolgd en waarbij de solidariteitseconomie wordt gezien als een motor van 

maatschappelijke verandering en een project voor de totstandbrenging van een alternatieve 

samenleving voor de neoliberale globalisering. In tegenstelling tot de Europese benadering, 

volgens welke de solidariteitseconomie verenigbaar is met de markt en de overheid, is het 

Latijns-Amerikaanse gezichtspunt toegespitst op de ontwikkeling van het concept als een 

allesomvattend alternatief voor het kapitalisme. 

 

4.4  De benadering van sociale ondernemingen 

 

In de afgelopen jaren is heel wat literatuur gepubliceerd over sociale ondernemingen, al is er 

geen sprake van een eenvormige benadering. Er kunnen evenwel twee grote benaderingen van 

sociaal ondernemerschap worden onderscheiden: de Anglo-Amerikaanse benadering en die van 

het Europese vasteland. 

 

De Anglo-Amerikaanse benadering omvat verschillende stromingen met elk hun eigen definitie 

voor het actiegebied van sociale ondernemingen, gaande van definities waarin sociale 

ondernemingen worden gezien als markttegenhangers van private non-profitorganisaties met 

een sociaal doel tot die volgens welke een sociale onderneming zich uitsluitend wijdt aan 

maatschappelijke vernieuwing en het voldoen aan maatschappelijke behoeften, ongeacht de 

eigendomsvorm van de onderneming (openbaar, op basis van privaat kapitaal of wat onder de 

term 'sociale economie' wordt verstaan in Europa). 

 

De voornaamste benadering van sociale ondernemingen in de traditie van het Europese 

vasteland is samengevat in de studies en voorstellen van het EMES-netwerk, dat dergelijke 

ondernemingen beschouwt als collectieve ondernemingen binnen het actiegebied van de sociale 

economie, als gedefinieerd door drie groepen indicatoren (in de economische, maatschappelijke 

en bestuurlijke structuurdimensies). De Europese Commissie heeft in het eerder genoemde 

Initiatief voor sociaal ondernemerschap sociale ondernemingen gedefinieerd als een onderdeel 

van de sociale economie (vertegenwoordigers van de sociale economie). 

 

4.5 Andere benaderingen 

 

Andere theoretische benaderingen die aan de in de voorgaande paragraaf beschreven 

benadering verwant zijn, pleiten ervoor de markteconomieën waarin de productiemiddelen in 

private handen zijn rechtstreeks te vervangen door een anders georganiseerd productiestelsel. 

Voorstellen zijn a) de alternatieve economie, die haar wortels heeft in de bewegingen die zich in 

Frankrijk na mei 1968 tegen de maatschappij hebben afgezet en b) de volkseconomie, die sinds 

1980 in verschillende Latijns-Amerikaanse landen wordt nagestreefd en sterk lijkt op de Latijns-

Amerikaanse versie van de solidariteitseconomie, zozeer zelfs dat zij ook wel de solidaire 

volkseconomie genoemd wordt. In een volkseconomie is elke vorm van werkgever-

werknemerrelatie uitgesloten en wordt werk als de voornaamste productiefactor gezien. 
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HOOFDSTUK 5 

 

VERGELIJKENDE ANALYSE VAN DE MEEST GANGBARE DEFINITIES MET BETREKKING 

TOT HET CONCEPT SOCIALE ECONOMIE IN ELKE LIDSTAAT, ELKE KANDIDAAT-

LIDSTAAT EN ELK TOETREDINGSLAND VAN DE EUROPESE UNIE 

 

5.1. Meest gangbare concepten in elk land 

5.2. De actoren in de sociale economie in de EU-lidstaten 

 

 

5.1  Meest gangbare concepten in elk land 

 

Het maatschappelijke en economische fenomeen waarnaar we in dit werk verwijzen als de 

'sociale economie' is wijdverspreid en groeit duidelijk overal in de EU. Deze term en het daaraan 

gekoppelde wetenschappelijke concept is echter niet ondubbelzinnig in de verschillende landen 

van de EU en in bepaalde gevallen zelfs niet binnen eenzelfde land. Hij bestaat doorgaans naast 

andere termen en soortgelijke concepten. Dit punt heeft ten doel een licht te werpen op de 

verschillende concepten en termen die in Europa gebruikt worden om naar dit fenomeen te 

verwijzen. 

 

Deze studie werd verricht om enerzijds in elk land de mate van erkenning van de sociale 

economie te bepalen op drie belangrijke gebieden, namelijk de overheidsadministratie, de 

universitaire en wetenschappelijke wereld en de sector sociale economie zelf, en anderzijds 

andere soortgelijke concepten vast te stellen en te beoordelen. Bij de werkzaamheden werd 

uitgegaan van de methodologie die werd gebruikt in het eerste hoofdstuk van 'The enterprises 

and organizations of the third system. A strategic challenge for employment' (Vivet en Thiry voor 

CIRIEC, 2000), waarbij de derde sector bij de sociale economie werd ingedeeld. 

 

De primaire bron van informatie was een lijst met halfopen vragen die werd verspreid onder de 

correspondenten (zie bijlage), die bevoorrechte getuigen zijn en deskundige kennis hebben over 

het concept sociale economie en soortgelijke concepten, alsook over de reële situatie van deze 

sector in hun land. De vragenlijst bevatte halfopen vragen over de sociale economie en 

soortgelijke concepten in de verschillende EU-landen. De correspondenten zijn universitairen, 

beroepsbeoefenaars die werkzaam zijn in federaties en vertegenwoordigingsstructuren in de 

SE-sector in hun land, alsmede hooggeplaatste ambtenaren van de nationale overheden met 

bevoegdheden op het gebied van sociale economie. De graad van erkenning in de verschillende 

landen werd opgedeeld in drie relatieve niveaus: (*) nauwelijks of geen aanvaarding van het 

concept, (**) een gemiddeld niveau van aanvaarding en (***) een hoog niveau van aanvaarding. 

Deze drie niveaus zijn een maat voor de geïnstitutionaliseerde erkenning van het concept in de 

betrokken landen. 

 

De resultaten zijn weergegeven in de tabellen 5.1. en 5.2. Zij hebben respectievelijk betrekking 

op de mate van erkenning van het concept (en de term) sociale economie, van de gerelateerde 

concepten 'sociale onderneming', 'non-profitsector' en 'derde sector', en ten slotte van andere 

concepten.  
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Tabel 5.1. Mate van nationale aanvaarding van het concept 'sociale economie' 

 

 Door de overheid 

Door ondernemingen 

in de sociale 

economie 

Door de universitaire 

en 

wetenschappelijke 

wereld 

Oostenrijk * ** ** 

België ** *** ** 

Bulgarije ** ** ** 

Cyprus ** ** ** 

Tsjechische Republiek * ** ** 

Denemarken ** ** ** 

Estland ** * * 

Finland ** ** ** 

Frankrijk ** *** ** 

Duitsland * ** ** 

Griekenland ** ** *** 

Hongarije * ** * 

Ierland ** *** ** 

Italië ** ** ** 

Letland * ** ** 

Litouwen ** * * 

Luxemburg ** ** ** 

Malta ** * ** 

Nederland * * * 

Polen ** ** ** 

Portugal *** *** ** 

Roemenië * * * 

Slowakije * * * 

Slovenië * ** ** 

Spanje *** *** *** 

Zweden ** ** * 

Verenigd Koninkrijk * ** ** 

Toetredingslanden en kandidaat-lidstaten 

Kroatië * * * 

IJsland ** ** ** 

Opmerking — vraag op de vragenlijst: Wordt het concept 'sociale economie' in uw land erkend? 

 

Zelfs in de veronderstelling dat nationale situaties en ideeën in verband met de term sociale 

economie sterk verschillen en mogelijk niet vergelijkbaar zijn, kunnen de landen op basis van de 

op het terrein verzamelde gegevens worden opgesplitst in drie groepen op basis van de mate 

waarin het concept sociale economie wordt erkend (zie tabel 5.1.): 

 

- landen waar het concept sociale economie algemeen erkend wordt: het concept sociale 

economie wordt het meest erkend in Spanje, Frankrijk, Portugal, België, Ierland en Griekenland, 

door de overheid, in de universitaire en wetenschappelijke wereld en in de sector sociale 

economie zelf. De eerste twee landen springen eruit: Frankrijk is het land waar het concept is 

ontstaan en Spanje was in 2011 het eerste Europese land dat een nationale wet betreffende de 

sociale economie aannam;  
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- landen met een matig niveau van aanvaarding van het concept sociale economie: Italië, 

Cyprus, Denemarken, Finland, Luxemburg, Zweden, Letland, Malta, Polen, het Verenigd 

Koninkrijk, Bulgarije en IJsland. In deze landen bestaat het concept sociale economie naast 

andere concepten, zoals non-profitsector, vrijwilligerssector en sociale ondernemingen. In het 

Verenigd Koninkrijk is het concept sociale economie weinig bekend, wat in contrast staat met 

het beleid van de overheid ter ondersteuning van sociale ondernemingen; 

 

- landen waar het concept sociale economie nauwelijks of niet wordt erkend: het concept sociale 

economie is weinig bekend, begint ingang te vinden of is helemaal niet bekend in Oostenrijk, de 

Tsjechische Republiek, Estland, Duitsland, Hongarije, Litouwen, Nederland, Slowakije, 

Roemenië, Kroatië en Slovenië. Deze groep landen bestaat vooral uit Germaanse landen en 

landen die bij de laatste uitbreiding tot de EU zijn toegetreden. De gerelateerde termen non-

profitsector, vrijwilligerssector en niet-gouvernementele organisatie zijn relatief gezien beter 

aanvaard. 

 

In de overige tabellen wordt informatie over elk land gegeven, met twee doelstellingen voor 

ogen: de verschillen duidelijk maken tussen de twaalf nieuwe EU-landen en de twee kandidaat-

lidstaten enerzijds — een centrale doelstelling van deze studie — en tussen de 15 oudere 

lidstaten anderzijds.  

 

Tabel 5.2. Nationale aanvaarding van andere erkende concepten in verband met de 

'sociale economie' 

 

Sociale 

ondernemingen 

Non-

profitsector Derde sector 

Oostenrijk ** *** * 

België ** ** * 

Bulgarije ** ** ** 

Cyprus ** ** ** 

Tsjechische Republiek * *** ** 

Denemarken ** *** *** 

Estland * ** ** 

Finland *** ** *** 

Frankrijk ** ** ** 

Duitsland ** ** *** 

Griekenland ** ** * 

Hongarije * *** * 

Ierland ** *** ** 

Italië ** *** ** 

Letland * *** ** 

Litouwen * ** ** 

Luxemburg * * * 

Malta ** ** * 

Nederland *** *** * 

Polen *** ** *** 

Portugal ** ** *** 

Roemenië * ** * 

Slowakije ** *** *** 

Slovenië * ** * 

Spanje * * ** 

Zweden *** ** * 
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Verenigd Koninkrijk ** ** *** 

Toetredingslanden en kandidaat-lidstaten     

Kroatië * *** ** 

IJsland ** *** *** 

 

Opmerking — vraag op de vragenlijst: Welke andere concepten in verband met de 'sociale 

economie' worden in uw land in wetenschappelijke en politieke kringen en door de samenleving 

erkend? 

 

In Nederland, Zweden, Finland en Polen is het concept sociale ondernemingen algemeen 

aanvaard. Nederland heeft in 2003 een wet inzake sociale ondernemingen aangenomen. 

Bovendien worden de concepten sociale economie, non-profitsector, sociale onderneming en 

derde sector, die eveneens algemeen aanvaard zijn, in verschillende EU-landen naast elkaar 

gebruikt. In landen als het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Malta en Slovenië lijken de 

concepten vrijwilligerssector en niet-gouvernementele organisatie, die nauwer verbonden zijn 

met de idee van non-profitorganisaties, algemeen aanvaard te zijn in wetenschappelijke en 

politieke kringen en door de samenleving. In Franstalige Europese landen (Frankrijk, het Waalse 

Gewest in België en Luxemburg) worden de concepten solidariteitseconomie en sociale 

solidariteitseconomie ook erkend, terwijl het concept Gemeinwirtschaft 

(gemeenschapseconomie) gebruikt wordt in Duitstalige landen als Duitsland en Oostenrijk.  

 

Er dient op te worden gewezen dat in verschillende landen bepaalde onderdelen van de term 

sociale economie in de ruimst mogelijke zin van het woord niet bij deze sector worden 

ingedeeld, waarbij de nadruk wordt gelegd op hun specifieke en zelfstandige karakter. Dat is 

met name het geval voor coöperaties in landen als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Letland 

en deels ook Portugal.  

 

5.2  De actoren in de sociale economie in de EU-lidstaten 

 

Gezien de in het vorige punt van dit hoofdstuk geschetste situatie, waarin de aandacht wordt 

gevestigd op de uitgesproken verschillen tussen de landen met betrekking tot de concepten en 

de mate van erkenning van de sociale economie en de daaraan gerelateerde concepten, is het 

duidelijk geen lichte taak om de onderdelen van de sociale economie in elk land te 

inventariseren. Er werd een poging ondernomen om te bepalen welke institutionele vormen 

vallen onder de noemer sociale economie of onder de daaraan gerelateerde term die in elk land 

het meest gangbaar is. 

 

De resultaten van het onderzoek, in het kader waarvan de overeenkomstige nationale 

deskundigen werden geraadpleegd, zijn te vinden in tabel 5.3. 

 

Tot besluit kunnen we drie belangrijke conclusies trekken. Een eerste, fundamentele conclusie 

is dat de onderdelen van de sector flink verschillen naargelang het land. Er zijn specifieke 

nationale vormen die de deskundigen in hun land in hun geheel bij de sociale economie indelen 

(zie X1, X2 enz.). In bepaalde landen, zoals Italië en Spanje, lopen de meningen uiteen over de 

reikwijdte van de sociale economie: sommige deskundigen houden er een bedrijfsgerichte 

opvatting op na volgens welke de sociale economie hoofdzakelijk bestaat uit coöperaties, terwijl 

anderen deze zien als een onderdeel van de niet-marktsector dat vooral bestaat uit 

verenigingen, sociale coöperaties en andere non-profitorganisaties.  

 

Een tweede conclusie is dat het bekende begrip sociale economie, als verzamelnaam voor 

coöperaties, onderlinge maatschappijen, verenigingen en stichtingen, de breedste ingang heeft 

gevonden in de groep landen waar het concept sociale economie het best is aanvaard, met 
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uitzondering van Ierland. In twee van deze landen, namelijk Frankrijk en Spanje, wordt de 

sociale economie ook wettelijk erkend. 

 

Een derde conclusie is dat er algemene overeenstemming is dat coöperaties deel uitmaken van 

de sociale economie. Dit weerspiegelt de vrij algemeen aanvaarde opvatting dat coöperaties en 

onderlinge maatschappijen de oorspronkelijke rolmodellen zijn van de sociale economie. 

Verenigingen, stichtingen en sociale ondernemingen worden eveneens als onderdelen van de 

sociale economie gezien. Dat verenigingen voor onderlinge bijstand niet als een onderdeel van 

de sociale economie worden gezien in de nieuwe EU-lidstaten, is mogelijk te wijten aan de lage 

mate van erkenning van het concept sociale economie zelf, alsook aan het gebrek aan een 

wettelijke status voor onderlinge maatschappijen in deze landen. 

Tabel 5.3. Onderdelen van de 'sociale economie' 

 

  Coöperaties 

Onderlinge 

maatschappijen Verenigingen Stichtingen Overige 

Oostenrijk X X X X X1 

België X X X X X2 

Bulgarije X X X X   

Cyprus X n.v.t. n.v.t. n.v.t.   

Tsjechische Republiek X - - - X11 

Denemarken X X X X X3 

Estland X n.v.t. X X   

Finland X X X X   

Frankrijk X X X X X4 

Duitsland X - X X X5 

Griekenland X X X X X6 

Hongarije X - X X X12 

Ierland X X - - X7 

Italië X X X X X8 

Letland X X X X   

Litouwen X - - - X13 

Luxemburg X X X X   

Malta X X X X X14 

Nederland X X X X   

Polen X - X X X15 

Portugal X X X X X9 

Roemenië X X X X X16 

Slowakije X X X X X17 

Slovenië X X X X   

Spanje X X X X X10 

Zweden X X X X   

Verenigd Koninkrijk X X X X   

Toetredingslanden en kandidaat-lidstaten  

Kroatië X - X X  

IJsland X X X X  

Opmerking — vraag op de vragenlijst: Welke van de volgende institutionele vormen behoren 

volgens u tot de 'sociale economie' in uw land of, in voorkomend geval, tot een aanverwant 

concept dat volgens u beter is aanvaard? 



Andere specifieke vormen van de sociale 

economie in elk land: 

X1: sociale ondernemingen 

X2: vennootschappen met sociaal oogmerk 

X3: sociale ondernemingen  

X4: ondernemingsraden, vrijwillige sociale 

bescherming 

X5: vrijwilligersdiensten en -agentschappen, 

sociale ondernemingen voor kansarmen, 

alternatieve ondernemingen van de 

vrouwen- en milieubeweging, 

zelfhulporganisaties, socioculturele centra, 

ondernemingen ter bevordering van de 

integratie op de arbeidsmarkt, lokale ruil- en 

handelssystemen, en buurt- en 

gemeenschapsondernemingen 

X6: volksondernemingen 

X7: kredietverenigingen 

X8: vrijwilligersorganisaties, specifieke 

verenigingstypen, zoals verenigingen voor 

sociale promotie en gezinsverenigingen, 

gemeenschapsstichtingen, niet-

gouvernementele organisaties en IPAB's 

(Istituzioni di Pubblica Assistenza e 

Beneficenza) 

X9: misericordia's en IPSS's (Instituiçoes 

Particulares de Solidariedade Social) 

X10: sociedades laborales, empresas de 

inserción, centros especiales de empleo, 

specifieke groepen als ONCE en 

sociedades agrarias de transformación 

X11: zelfhulpverenigingen 

X12: non-profitondernemingen 

X13: kredietverenigingen en sociale 

ondernemingen 

X14: BandClub 

X15: centra voor sociaaleconomische 

integratie 

X16: Unitati Autorizate Proteiate 

(gemachtigde beschermde 

eenheden) 

X17: sociale werkplaatsen en sociale 

diensten 

 

 

Platformen en netwerken van de sociale economie in Europa 

 

Sociale organisaties hebben de natuurlijke neiging om groepen te vormen op basis van 

gemeenschappelijke economische en politieke affiniteiten en belangen. Sommige van de 

bedrijfsgroepen en -netwerken in de sociale economie die met het oog op een groter 

concurrentievermogen zijn opgericht, zijn ware reuzen in het Europese bedrijfsleven. Ook in de 

politiek zijn groepen gevormd. 

 

De Europese sociale economie telt tal van organisaties die optreden als vertegenwoordigers van 

de sector. Deze organisaties hebben meegewerkt aan de opstelling en uitvoering van nationale 

en EU-beleidsmaatregelen wanneer er ruimte was voor de inbreng van dit soort sociale 

partners. 

 

 In de verschillende Europese landen zijn de verenigingen die ondernemingen en organisaties 

van de sociale economie vertegenwoordigen voornamelijk gegroeid vanuit een sectoraal 

perspectief, wat geleid heeft tot de oprichting van organisaties, verenigingen en platforms die 

onder meer krediet-, arbeiders- en landbouwcoöperaties vertegenwoordigen, alsook onderlinge 

verzekeringsmaatschappijen, verenigingen voor onderlinge bijstand en andere niet-

gouvernementele organisaties die sociale activiteiten verrichten.  

 

Dit proces heeft zich ook op Europees niveau voltrokken, waar de sociale economie (de 

'categorieën' die er deel van uitmaken dan wel als geheel) in het verleden altijd een rol heeft 

gespeeld op de verschillende beleidsterreinen van de EU. Dit is duidelijk gebleken sinds het jaar 

waarin het Verdrag van Rome werd ondertekend, toen Eurocoop, de organisatie die de 

Europese consumentencoöperaties vertegenwoordigt, werd opgericht, alsook uit het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat in samenwerking met het Algemeen Comité van de 

landbouwcoöperaties van de Europese Unie (Cogeca) werd uitgestippeld. 
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De organisaties die momenteel de Europese sociale economie vertegenwoordigen, zijn: 

 

1. coöperaties: 

- EUROCOOP: Europese Gemeenschap van consumentencoöperaties, 

- CECODHAS: Europees Verbindingscomité voor sociale huisvesting — departement 

coöperaties, 

- CECOP: Europees Comité van arbeiderscoöperaties, sociale coöperaties en participatieve 

ondernemingen, 

- Cogeca: Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie, 

- GEBC: Europese Vereniging van coöperatieve banken, 

- UEPS: Europese Unie van sociale apotheken, 

 

Cooperatives Europe is de overkoepelende organisatie van al deze organisaties die Europese 

coöperaties vertegenwoordigen; 

 

2. onderlinge maatschappijen: 

- AIM: Internationale Vereniging van onderlinge maatschappijen, 

- AMICE: Vereniging van onderlinge verzekeringsmaatschappijen en verzekeringscoöperatieven 

in Europa; 

 

3. de categorie verenigingen en organisaties met sociale activiteiten: 

- CEDAG: Europese Raad van verenigingen van algemeen belang, 

- EFC: Europees Centrum voor stichtingen, 

- Europees Platform voor sociale ngo's;  

 

4. platforms voor sociale ondernemingen: 

- CEFEC: Social Firms Europe, de confederatie van Europese sociale ondernemingen, 

werkgelegenheidsinitiatieven en sociale coöperaties. 

 

Het merendeel van deze representatieve organisaties op Europees niveau is op zijn beurt lid van 

Social Economy Europe, de Permanente Europese Conferentie van coöperaties, onderlinge 

maatschappijen, verenigingen en stichtingen, die bij de Europese instellingen momenteel 

optreedt als de gesprekspartner van de Europese sociale economie op het hoogste niveau. Dit 

platform werd opgericht in november 2000 onder de naam CEP-CMAF. 

 

In bepaalde landen zijn de representatieve verenigingen boven het sectorale niveau uitgegroeid 

tot intersectorale organisaties die uitdrukkelijk betrekking hebben op de sociale economie. 

Voorbeelden zijn de Spaanse organisatie van ondernemers in de sociale economie CEPES en 

het Social Economy Platform in Luxemburg.  

 

Representatieve organisaties zijn ook andere criteria gevolgd: zo zijn er in de afgelopen vijftien 

jaar gemeenschappelijke netwerken van platforms tot stand gekomen waarin de sociale 

economie, overheidsinstanties (zoals gemeenteraden) en/of ondernemingen en andere sociale 

organisaties vertegenwoordigd zijn. Voorbeelden zijn het Euromediterraan Netwerk van de 

Sociale Economie ESMED, dat bestaat uit de nationale sociale economie of coöperatieve 

platforms van Portugal, Frankrijk, Spanje, Italië, Marokko en Tunesië; het netwerk van steden en 

regio’s voor sociale economie REVES; het Europees netwerk van op integratie gerichte sociale 

ondernemingen ENSIE; en de Europese federatie van sociale werkgevers FEDES. CIRIEC-

International is een ongebruikelijk voorbeeld van structuren die representatieve organisaties van 

de openbare sector en de sociale en coöperatieve economie van vele Europese landen 

bijeenbrengen en onderzoekers afvaardigen die in de sociale economie gespecialiseerd zijn. 
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HOOFDSTUK 6 

DE SOCIALE ECONOMIE IN DE EUROPESE UNIE, DE TOETREDINGSLANDEN EN DE 

KANDIDAAT-LIDSTATEN IN CIJFERS 

 

 

Dit hoofdstuk heeft ten doel een overzicht te geven van de belangrijkste cijfers over de sociale 

economie in de EU, zowel voor de individuele landen als voor alle betrokken landen samen, 

waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen drie categorieën organisaties: coöperaties en 

soortgelijke aanvaarde types, onderlinge maatschappijen en soortgelijke types en ten slotte 

verenigingen, stichtingen en andere verwante types non-profitorganisaties. 

 

Het is essentieel dat statistieken worden opgesteld op basis van veldonderzoek en verifieerbare 

gegevens. Dat vergt evenwel meer financiële middelen en tijd dan voor deze studie beschikbaar 

waren en moet later gebeuren.  

 

De in dit verslag opgenomen statistische informatie is gebaseerd op secundaire gegevens die 

door onze correspondenten in elk land werden verstrekt (zie bijlage). De informatie heeft 

betrekking op de periode 2009-2010. Om redenen in verband met beschikbaarheid en kwaliteit 

van de statistische verslaglegging, is de informatie van bepaalde landen echter enkele jaren 

oud, met name het cijfermateriaal over verenigingen, stichtingen en soortgelijke organisaties. De 

aan de correspondenten gevraagde statistieken hadden betrekking op het aantal werknemers 

en, indien beschikbaar, het aantal voltijdsequivalenten, aantal leden, aantal vrijwilligers en aantal 

organisaties of ondernemingen. Teneinde de vergelijkbaarheid te garanderen met de gegevens 

van de vorige studie betreffende de situatie van de sociale economie in de EU-25 die CIRIEC in 

opdracht van het EESC heeft verricht, werd bijzondere aandacht besteed aan de 

werkgelegenheid. Er werden twee specifieke tabellen opgesteld (6.3 en 6.4) ter vergelijking van 

de belangrijkste cijfers van beide studies.- 

 

Naarmate de werkzaamheden vorderden, werden grote leemten vastgesteld in de gegevens van 

verschillende landen, met name, maar niet uitsluitend, van de nieuwe EU-lidstaten. Deze 

leemten werden waar mogelijk gevuld met informatie uit andere in de bibliografie vermelde 

wetenschappelijke studies, met name de 'Cooperatives Europe study of organisations' (2010) 

van ICMIF en AMICE, en studies van andere overkoepelende organisaties als Cogeca en 

Eurocoop. Deze bronnen werden in de tabellen systematisch geciteerd voor de verschillende 

landen.  

 

Een wezenlijk verschil tussen deze studie en de laatste die CIRIEC in opdracht van het EESC 

heeft uitgevoerd, is dat nationale bureaus voor de statistiek in de afgelopen jaren heel wat werk 

hebben gestopt in het verzamelen van betrouwbare gegevens over de verschillende groepen in 

de sociale economie. Teneinde een grote stap te zetten naar een betere erkenning van de 

sociale economie in Europa, werden de studies voorts uitgevoerd op basis van de methodologie 

van de satellietrekeningen in Spanje, Portugal, Griekenland, de Tsjechische Republiek en 

Hongarije. 

 

Gezien de toegepaste methode en met name de moeilijkheden die een internationale 

vergelijking van bepaalde variabelen oplevert, alsook de twijfelachtige betrouwbaarheid van de 

gegevens van bepaalde landen, het risico van dubbele telling binnen de categorieën in één land, 

het feit dat gegevens betrekking hebben op verschillende jaren, en het gebruik van verschillende 

bronnen voor dezelfde categorieën en landen in de twee referentieperioden (2002-2003 en 
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2009-2010), dit laatste om redenen in verband met de beschikbaarheid van gegevens, dient 

deze statistische informatie met de nodige voorzichtigheid te worden behandeld. 

 

De onderstaande tabellen spreken voor zich wat de situatie van de sociale economie in de EU-

landen betreft. 

 

De voornaamste conclusie is dat de sociale economie in Europa zowel op menselijk vlak als 

economisch gezien erg belangrijk is. De sector biedt bezoldigd werk aan ruim 14,5 miljoen 

personen, ofwel ongeveer 6,5% van de beroepsbevolking van de EU-27. Deze algemene cijfers 

benadrukken dat de sociale economie een realiteit is die de samenleving en haar instellingen 

niet kan en niet mag negeren. 

 

Een tweede belangrijke conclusie is dat de sociale economie, op enkele uitzonderingen na, vrij 

klein is in de nieuwe EU-lidstaten in vergelijking met de 15 'oudere' lidstaten. Teneinde het volle 

potentieel van de sociale economie in deze landen te benutten, moet de sector dan ook 

minstens even groot worden als in de andere landen van de EU.  

 

Een derde conclusie is dat de sociale economie in 2002-2003 en 2009-2010 sneller gegroeid is 

dan de totale bevolking. Daarbij is de werkgelegenheid in de sector gestegen van 11 miljoen 

banen naar 14,5 miljoen banen en van 6% naar 6,5% van de totale Europese beroepsbevolking. 

 

Tabel 6.1. Bezoldigde banen in coöperaties, onderlinge maatschappijen en verenigingen 

in de EU (2009-2010) 

 

Land Coöperaties 

Onderlinge 

maatschappijen Verenigingen 

TOTAAL 

 

Oostenrijk 61 999 1 416 170 113 233 528 

België 13 547 11 974 437 020 462 541 

Bulgarije 41 300 n.v.t. 80 000 121 300 

Cyprus 5 067 n.v.t. n.v.t. 5 067 

Tsjechische Republiek 58 178 5 679 96 229 160 086 

Denemarken 70 757 4 072 120 657 195 486 

Estland 9 850 n.v.t. 28 000 37 850 

Finland 94 100 8 500 84 600 187 200 

Frankrijk 320 822 128 710 1 869 012 2 318 544 

Duitsland 830 258 86 497 1 541 829 2 458 584 

Griekenland 14 983 1 140 101 000 117 123 

Hongarije 85 682 6 676 85 852 178 210 

Ierland 43 328 650 54 757 98 735 

Italië 1 128 381 n.v.t. 1 099 629 2 228 010 

Letland 440 n.v.t. n.v.t. 440 

Litouwen 8 971 n.v.t. n.v.t. 8 971 

Luxemburg 1 933 n.v.t. 14 181 16 114 

Malta 250 n.v.t. 1 427 1 677 

Nederland 184 053 2 860 669 121 856 054 

Polen 400 000 2 800 190 000 592 800 

Portugal 51 391 5 500 194 207 251 098 

Roemenië 34 373 18 999 109 982 163 354 

Slowakije 26 090 2 158 16 658 44 906 

Slovenië 3 428 476 3 190 7 094 
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Spanje 646 397 8 700 588 056 1 243 153 

Zweden 176 816 15 825 314 568 507 209 

Verenigd Koninkrijk 236 000 50 000 1 347 000 1 633 000 

Toetredingslanden en kandidaat-lidstaten 

Kroatië 3 565 1 569 3 950 9 084 

IJsland n.v.t. 221 n.v.t. 221 

TOTAAL EU-15 3 874 765 325 844 8 605 750 12 806 379 

Nieuwe lidstaten 673 629 36 788 611 338 1 321 755 

TOTAAL EU-27 4 548 394 362 632 9 217 088 14 128 134 

In Italië zijn de gegevens van onderlinge maatschappijen en coöperaties samengenomen. 

 

Tabel 6.2. Aantal bezoldigde banen in de sociale economie in vergelijking met het totale 

aantal bezoldigde banen in de EU (2009-2010), in duizendtallen 

 

Land 

Werkgelegenheid 

in de SE 

Totale 

werkgelegenheid % 

Oostenrijk 233,53 4 096,30 5,70% 

België 462,54 4 488,70 10,30% 

Bulgarije 121,3 3 052,80 3,97% 

Cyprus 5,07 385,1 1,32% 

Tsjechische 

Republiek 160,09 4 885,20 3,28% 

Denemarken 195,49 2 706,10 7,22% 

Estland 37,85 570,9 6,63% 

Finland 187,2 2 447,50 7,65% 

Frankrijk 2 318,54 25 692,30 9,02% 

Duitsland 2 458,58 38 737,80 6,35% 

Griekenland 117,12 4 388,60 2,67% 

Hongarije 178,21 3 781,20 4,71% 

Ierland 98,74 1 847,80 5,34% 

Italië 2 228,01 22 872,30 9,74% 

Letland 0,44 940,9 0,05% 

Litouwen 8,97 1 343,70 0,67% 

Luxemburg 16,11 220,8 7,30% 

Malta 1,68 164,2 1,02% 

Nederland 856,05 8 370,20 10,23% 

Polen 592,8 15 960,50 3,71% 

Portugal 251,1 4 978,20 5,04% 

Roemenië 163,35 9 239,40 1,77% 

Slowakije 44,91 2 317,50 1,94% 

Slovenië 7,09 966 0,73% 

Spanje 1 243,15 18 456,50 6,74% 

Zweden 507,21 4 545,80 11,16% 

Verenigd Koninkrijk 1 633,00 28 941,50 5,64% 

Toetredingslanden en kandidaat-lidstaten 

Kroatië 9,08 1 541,20 0,59% 

IJsland 0,22 165,8 0,13% 
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TOTAAL EU-15 12 806,37 172 790,40 7,41% 

TOTAAL EU-27 14 128,13 216 397,80 6,53% 

 

* Beroepsbevolking in de leeftijdscategorie 16 tot 65 jaar, Eurostat, 2010. 
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Tabel 6.3. Ontwikkeling van de bezoldigde werkgelegenheid in de sociale economie in 

Europa  

 

Land 

Werkgelegenheid in de 

sociale economie   

2002-2003 2009-2010 Δ% 

Oostenrijk 260 145 233 528 -10,23% 

België 279 611 462 541 65,42% 

Bulgarije n.v.t. 121 300 n.v.t. 

Cyprus 4 491 5 067 12,83% 

Tsjechische Republiek 165 221 160 086 -3,11% 

Denemarken 160 764 195 486 21,60% 

Estland 23 250 37 850 62,80% 

Finland 175 397 187 200 6,73% 

Frankrijk 1 985 150 2 318 544 16,79% 

Duitsland 2 031 837 2 458 584 21,00% 

Griekenland 69 834 117 123 67,72% 

Hongarije 75 669 178 210 135,51% 

Ierland 155 306 98 735 -36,43% 

Italië 1 336 413 2 228 010 66,72% 

Letland 300 440 46,67% 

Litouwen 7 700 8 971 16,51% 

Luxemburg 7 248 16 114 122,32% 

Malta 238 1 677 604,62% 

Nederland 772 110 856 054 10,87% 

Polen 529 179 592 800 12,02% 

Portugal 210 950 251 098 19,03% 

Roemenië n.v.t. 163 354 n.v.t. 

Slowakije 98 212 44 906 -54,28% 

Slovenië 4 671 7 094 51,87% 

Spanje 872 214 1 243 153 42,53% 

Zweden 205 697 507 209 146,58% 

Verenigd Koninkrijk 1 711 276 1 633 000 -4,57% 

Toetredingslanden en kandidaat-lidstaten 

Kroatië n.v.t. 9 084 n.v.t. 

IJsland n.v.t. 221 n.v.t. 

TOTAAL EU-15 10 233 952 12 806 379 25,14% 

Nieuwe lidstaten 908 931 1 321 755 45,42% 

TOTAAL EU-27 11 142 883 14 128 134 26,79% 

 

 

 



 

Tabel 6.4 Ontwikkeling van de bezoldigde werkgelegenheid in de sociale economie in 

Europa  

 

Land 

Aantal banen in 2002-2003 Aantal banen in 2009-2010 Δ% 

Coöperaties Verenigingen Coöperaties Verenigingen Coöperaties Verenigingen 

Oostenrijk 62 145 190 000 61 999 170 113 -0,23% -10,47% 

België 17 047 249 700 13 547 437 020 -20,53% 75,02% 

Bulgarije n.v.t. n.v.t. 41 300 80 000 n.v.t. n.v.t. 

Cyprus 4 491 n.v.t. 5 067 n.v.t. 12,83% n.v.t. 

Tsjechische 

Republiek 90 874 74 200 58 178 96 229 -35,98% 29,69% 

Denemarken 39 107 120 657 70 757 120 657 80,93% 0,00% 

Estland 15 250 8 000 9 850 28 000 -35,41% 250,00% 

Finland 95 000 74 992 94 100 84 600 -0,95% 12,81% 

Frankrijk 439 720 1 435 330 320 822 1 869 012 -27,04% 30,21% 

Duitsland 466 900 1 414 937 830 258 1 541 829 77,82% 8,97% 

Griekenland 12 345 57 000 14 983 101 000 21,37% 77,19% 

Hongarije 42 787 32 882 85 682 85 852 100,25% 161,09% 

Ierland 35 992 118 664 43 328 54 757 20,38% -53,86% 

Italië 837 024 499 389 1 128 381 1 099 629 34,81% 120,19% 

Letland 300 n.v.t. 440 n.v.t. 46,67% n.v.t. 

Litouwen 7 700 n.v.t. 8 971 n.v.t. 16,51% n.v.t. 

Luxemburg 748 6 500 1 933 14 181 158,42% 118,17% 

Malta 238 n.v.t. 250 1 427 5,04% n.v.t. 

Nederland 110 710 661 400 184 053 669 121 66,25% 1,17% 

Polen 469 179 60 000 400 000 190 000 -14,74% 216,67% 

Portugal 51 000 159 950 51 391 194 207 0,77% 21,42% 

Roemenië n.v.t. n.v.t. 34 373 109 982 n.v.t. n.v.t. 

Slowakije 82 012 16 200 26 090 16 658 -68,19% 2,83% 

Slovenië 4 401 n.v.t. 3 428 3 190 -22,11% n.v.t. 

Spanje 488 606 380 060 646 397 588 056 32,29% 54,73% 

Zweden 99 500 95 197 176 816 314 568 77,70% 230,44% 

Verenigd 

Koninkrijk 190 458 1 473 000 236 000 1 347 000 23,91% -8,55% 

Toetredingslanden en kandidaat-lidstaten 

Kroatië n.v.t. n.v.t. 3 565 3 950 n.v.t. n.v.t. 

IJsland n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

TOTAAL EU-

15 2 946 302 6 936 776 3 874 765 8 605 750 31,51% 24,06% 
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Tabel 6.5. Vrijwilligers in de EU (2011)  

 

Land 

% van de volwassen  

bevolking 
Aantal vrijwilligers 

Oostenrijk 37% 2 638 255 

België 26% 2 341 994 

Bulgarije 12% 784 501 

Cyprus 23% 153 531 

Tsjechische Republiek 23% 2 072 862 

Denemarken 43% 1 949 371 

Estland 30% 341 166 

Finland 39% 1 740 611 

Frankrijk 24% 12 646 908 

Duitsland 34% 24 065 072 

Griekenland 14% 1 355 390 

Hongarije 22% 1 878 243 

Ierland 32% 1 124 535 

Italië 26% 13 484 222 

Letland 22% 426 628 

Litouwen 24% 679 138 

Luxemburg 35% 144 534 

Malta 16% 55 975 

Nederland 57% 7 787 384 

Polen 9% 2 914 610 

Portugal 12% 1 082 532 

Roemenië 14% 2 549 410 

Slowakije 29% 1 332 145 

Slovenië 34% 598 298 

Spanje 15% 5 867 518 

Zweden 21% 1 636 160 

Verenigd Koninkrijk 23% 11 774 457 

Toetredingslanden en kandidaat-lidstaten 

  

  

Kroatië n.v.t. n.v.t. 

IJsland n.v.t. n.v.t. 

Bron: Eurobarometer/Europees Parlement 75.2: vrijwilligerswerk. 
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HOOFDSTUK 7 

RECHTSKADER VOOR DE ACTOREN VAN DE SOCIALE ECONOMIE IN DE LIDSTATEN, DE 

TOETREDINGSLANDEN EN DE KANDIDAAT-LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE EN HET 

DOOR DE OVERHEID GEVOERD BELEID, MET BIJZONDERE AANDACHT VOOR NIEUWE 

NATIONALE WETGEVING MET BETREKKING TOT DE SOCIALE ECONOMIE 

 

7.1. Wetgeving met betrekking tot de actoren van de sociale economie in de Europese Unie 

7.2. Overheidsbeleid met betrekking tot de sociale economie in de landen van de Europese Unie  

7.3. Nieuwe nationale wetgeving met betrekking tot de sociale economie in Europa 

 

 

7.1 Wetgeving met betrekking tot de actoren van de sociale economie in de Europese 

Unie 

 

Het institutionele kader is essentieel voor de omvang en de zichtbaarheid van de sociale 

economie. De wettelijke bepalingen tot vaststelling van dit kader voorzien in drie soorten 

erkenning van deze sector: 

1) uitdrukkelijke erkenning door de overheid van de afwijkende identiteit van deze organisaties, die 

een speciale behandeling vergen. In dat verband heeft de wetgeving ten doel ze te 

institutionaliseren als private actoren; 

2) erkenning van het vermogen en de vrijheid van deze organisaties om actief te zijn in elke sector 
van economische en sociale activiteit;  
3) erkenning van de rol van de SE als gesprekspartner bij de vaststelling en toepassing van de 
verschillende beleidslijnen, waarbij zij wordt gezien als een medebeslisser en mede-uitvoerder van 
het beleid. 
 

In Europa zijn de verschillende vormen van de sociale economie op deze drie gebieden niet altijd 

voldoende geïnstitutionaliseerd.  

 

Wat het eerste punt betreft, verschilt de mate van erkenning van de verschillende vormen van de 

sociale economie in het recht van de verschillende EU-landen.  

 

Coöperaties, die uitdrukkelijk erkend worden als een specifiek bedrijfstype in artikel 58 van het 

Verdrag van Rome en in de grondwet van verschillende lidstaten, waaronder Griekenland, Italië, 

Portugal en Spanje, hebben weliswaar een rechtskader waarbinnen zij hun activiteiten kunnen 

verrichten en dat de rechten van hun leden en die van derden garandeert, maar er bestaat niet 

altijd specifieke nationale wetgeving die alle coöperaties bestrijkt. Sommige landen, zoals 

Denemarken, de Tsjechische Republiek en het Verenigd Koninkrijk, hebben geen algemene 

wetgeving betreffende coöperaties, al zijn er wel wetten voor specifieke soorten, zoals 

huisvestingscoöperaties in Denemarken en kredietcoöperaties en -verenigingen in het Verenigd 

Koninkrijk en de Tsjechische Republiek. In andere landen als Spanje, Italië en Frankrijk is de 

situatie net omgekeerd. In deze landen wordt namelijk alsmaar meer wetgeving met betrekking tot 

coöperaties vastgesteld, met verschillende wetten voor de verschillende soorten coöperaties en 

bestuursniveaus (nationaal en regionaal). 

 

De rechtsstatus van de verschillende vormen van de sociale economie in Europa vertoont een 

soortgelijk beeld, zoals blijkt uit de tabellen 7.1 en 7.2. Daarbij kunnen drie groepen landen 

worden onderscheiden: de eerste heeft specifieke wetgeving voor de SE-vormen, de tweede heeft 
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enkel bepalingen met betrekking tot SE-organisaties die verspreid zijn over verschillende wetten 

en de derde heeft geen wetgeving die de vormen van de SE regelt. 

 

 

 

 

Tabel 7.1. Wettelijke erkenning van de specifieke vormen van organisaties in de sociale 

economie  

 

 Coöperaties 

Onderlinge 

maatsch. Verenigingen Stichtingen 

Oostenrijk JA JA JA JA 

België JA JA JA JA 

Bulgarije JA nee JA JA 

Kroatië JA nee JA JA 

Cyprus JA n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Tsjechische 

Republiek R nee JA JA 

Denemarken JA JA JA JA 

Estland nee nee JA JA 

Finland JA JA JA JA 

Frankrijk JA JA JA JA 

Duitsland JA JA JA JA 

Griekenland JA - JA JA 

Hongarije JA nee JA JA 

IJsland JA  nee JA 

Ierland R nee nee nee 

Italië JA JA JA JA 

Letland JA nee JA JA 

Litouwen JA nee JA JA 

Luxemburg JA JA JA JA 

Malta JA n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Nederland JA JA JA JA 

Polen JA JA JA JA 

Portugal JA JA JA JA 

Roemenië JA JA JA JA 

Slowakije JA JA JA JA 

Slovenië nee nee JA JA 

Spanje JA JA JA JA 

Zweden JA nee JA JA 

Verenigd 

Koninkrijk R R JA JA 

Opmerking — vraag op de vragenlijst: Hebben de verschillende institutionele vormen van de 

sociale economie een afzonderlijke rechtsstatus, zoals een specifieke wet? 

R: geeft aan dat het land enige wettelijke bepalingen heeft die deze vorm van SE-organisaties 

regelen, al kunnen deze bepalingen verspreid zijn over verschillende wetten. 

 

In de afgelopen jaren hebben verschillende nieuwe EU-lidstaten belangrijke wetgeving 

aangenomen. Tabel 7.2. bevat hiervan een overzicht. 
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7.2 Overheidsbeleid met betrekking tot de sociale economie in de landen van de 

Europese Unie  

 

In de afgelopen 25 jaar heeft een aantal nationale en regionale regeringen in de EU een beleid 

gevoerd dat gericht was op een deel van of op de hele sociale economie. In het algemeen hebben 

zij sectorale beleidslijnen vastgesteld met uitdrukkelijke, zij het versnipperde en 

onsamenhangende, verwijzingen naar de institutionele vormen die de sociale economie uitmaken. 

Voorbeelden zijn een actief werkgelegenheidsbeleid waarbij arbeiderscoöperaties en op integratie 

gerichte ondernemingen betrokken worden, beleidsmaatregelen inzake sociale dienstverlening 

waarin verenigingen, stichtingen en andere non-profitorganisaties een essentiële rol vervullen, 

beleidsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling met betrokkenheid 

van landbouwcoöperaties, en verwijzingen naar verenigingen voor onderlinge bijstand als 

onderdeel van socialezekerheidsstelsels. Meer recent werden unieke specifiek op de sociale 

economie gerichte beleidsmaatregelen genomen. Een aantal daarvan is toegespitst op 

ondernemingen die actief zijn op de markt, terwijl andere betrekking hebben op non-

profitorganisaties die hun activiteiten buiten de markt verrichten, maar slechts weinige hebben 

betrekking op beide. 

 

Meer specifiek worden de reikwijdte en het belang van de uitgevoerde beleidsmaatregelen, 

alsmede de mate waarin en de manier waarop de sociale economie daarbij in aanmerking wordt 

genomen, vooral bepaald door de maatschappelijke en politieke erkenning van de sociale 

economie als institutioneel fenomeen, de zichtbaarheid en het imago van de sector in de ogen van 

het publiek en de beleidsmakers, met name wat de rol ervan in de multidimensionale ontwikkeling 

(economisch, sociaal en cultureel) van het land betreft, het economische belang en de 

geschiedenis van dit fenomeen, en ten slotte het vermogen van de sociale economie om als 

geloofwaardige vertegenwoordiger op te treden in de verschillende processen voor de vaststelling 

en de uitvoering van het overheidsbeleid.  

 

Een van deze factoren, namelijk de bijdrage die de sociale economie kan leveren aan de 

multidimensionale ontwikkeling van landen, verwijst naar een conceptueel samenlevingsmodel en 

vormt de basis voor de integratie van de verschillende maatschappelijke en economische 

krachten die in een land naast elkaar bestaan. In dat verband zijn er drie gangbare 

maatschappelijke modellen waarin de sociale economie systematisch een antagonistische rol is 

toebedeeld. 

 

In het eerste model, de traditionele sociale democratie, voldoet enkel de overheid aan sociale 

behoeften door herverdeling. De sociale economie wordt gezien als een erfenis uit het verleden en 

speelt slechts een beperkte rol. Sociale kwesties worden dan ook vrijwel uitsluitend gezien als 

problemen die de overheid moet aanpakken. Dergelijke maatregelen worden gefinancierd met 

belastingen op vermogen, dat als het belangrijkste instrument voor het genereren van rijkdom 

wordt beschouwd.  

 

In het tweede model, het neoliberale model, wordt het concept economie beperkt tot de markt, die 

uitsluitend wordt bevolkt door traditionele op winst gerichte ondernemingen, terwijl het sociale luik 

uitsluitend verwijst naar mensen die niet deelnemen aan de markteconomie en bijgevolg geen 

winstgevende vraag genereren. Daarbij heeft de sociale economie niet alleen geen enkele invloed 

op de bepaling van de voornaamste uitdagingen voor de economie, maar draagt zij ook bij aan de 

sociale en economische dualisering op twee gebieden: in de marktactiviteiten bevordert zij 

afhankelijkheid en instabiliteit in de arbeids- en productieverhoudingen van steeds grotere delen 

van de bevolking, en in de niet-markt- en herverdelingsactiviteiten zet zij aan om de rol van de 

overheid als hoogste regelgevende instantie en herverdeler in vraag te stellen en werkt zij 

filantropie, vrijwilligerswerk en de informele economie in de hand (Chaves, 2005).  
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In het derde model, de sociale en economische democratie of de pluriforme economie, worden 

sociale behoeften vervuld door zowel de overheid (herverdeling) als de samenleving. De overheid 

blijft de voornaamste regelgevende instantie en herverdeler, terwijl de sociale economie markt- en 

niet-marktactiviteiten verricht. In dit model moet het engagement van de sociale economie 

aangemoedigd worden met passende regelingen ter evaluatie van het potentieel en de 

beperkingen ervan voor het genereren van maatschappelijke meerwaarde enerzijds, en voor 

belangrijke sociaaleconomische en institutionele veranderingen anderzijds (Lévesque, 1997). 

 

Tabel 7.2 Andere rechtsvormen van ondernemingen en organisaties in de sociale 

economie in Europa * 

 

Land Andere (specificeer) 

België - Wet op de vennootschappen met een sociaal oogmerk, 13.4.1995 

Ierland - Wet betreffende kredietverenigingen, 1997 

Italië - D.Legs. 155/2006 "Disciplina dell'impresa sociale" (regelgeving 

inzake sociale ondernemingen)  

- Onlus (non-profitorganisatie van sociaal nut), D. Lgs. n.460/1997  

- Wet betreffende op ontwikkeling gerichte ngo's 49/1987 

- Wet 266/1991 "Legge Quadro sul volontariato" (kaderwet 

betreffende vrijwilligerswerk) 

Portugal - Misericordias DL 119/83, 25.02.83 

Spanje - Wet betreffende sociedades laborales (vennootschappen 

(grotendeels) in het bezit van de werknemers), 1997  

- Centros Especiales de Empleo para minusválidos (bijzondere 

arbeidsbureaus voor personen met een handicap), RD 2273/1985  

- Empresas de Inserción (op integratie gerichte ondernemingen): 

wet 12/2001, aanvullende bepaling negen, regionale wetgeving 

Zweden - Huisvestingsverenigingen (bedrijfschappen), 30.5.1991 

Finland - Sociale ondernemingen, 30.12.2003  

- Osuuskuntalaki (wet betreffende coöperatieve vennootschappen), 

28.12.2001/1488 

Griekenland - Wet 2190/1920 is van toepassing op 'volksondernemingen'  

- Wetten 2810/2000 en 410/1995 betreffende 

'ontwikkelingsagentschappen'  

Nederland - Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (rechtspersonen) dateert van 

1850 en werd geactualiseerd in 1992 

Denemarken - Wet betreffende huisvestingscoöperaties en andere collectieve 

huisvestingsmaatschappijen, geactualiseerd in 2006 

Tsjechische Republiek - Zelfhulpverenigingen (NNO), 1995  

- Vereniging van appartementeigenaars, 2000    

Hongarije - Non-profitondernemingen 

Letland - Kredietcoöperaties, 15.7.1993 

Litouwen - Kredietverenigingen, 1995  

- Sociale ondernemingen, 2004 

Polen - Sociale coöperaties, 2006 

- Wet betreffende sociale werkgelegenheid voor op sociale 

integratie gerichte centra, 13.6.2003 

- Wet betreffende activiteiten van openbaar nut en vrijwilligerswerk 

voor organisaties van openbaar nut, 24.4.2004 

Verenigd Koninkrijk - Community interest company (vennootschap van maatschappelijk 

nut of CIC)  
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* Andere juridische status dan die van coöperaties, onderlinge maatschappijen, verenigingen en 
stichtingen. 
Opmerking — vraag op de vragenlijst: Hebben de in deel 5 genoemde institutionele vormen van 

de sociale economie een duidelijke eigen juridische status, bijv. een specifieke wet? Zo ja, gelieve 

te verduidelijken.  
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Tabel 7.3 Specifieke fiscale behandeling van organisaties in de sociale economie in de EU 

 

  Coöperaties 

Onderlinge 

maatschappijen Verenigingen Stichtingen 

Oostenrijk JA - JA JA 

België JA JA JA JA 

Bulgarije - - - - 

Cyprus JA n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Tsjechische Republiek - - JA JA 

Denemarken JA - JA JA 

Estland - - - JA 

Finland JA - JA JA 

Frankrijk JA JA JA JA 

Duitsland - JA JA JA 

Griekenland JA JA JA JA 

Hongarije JA JA JA JA 

Ierland JA - - - 

Italië JA JA JA JA 

Letland JA - JA JA 

Litouwen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Luxemburg - - - JA 

Malta JA n.v.t. JA JA 

Nederland JA JA JA JA 

Polen - - - - 

Portugal JA JA JA JA 

Roemenië - JA JA JA 

Slowakije - JA JA JA 

Slovenië n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Spanje JA JA JA JA 

Zweden - - - - 

Verenigd Koninkrijk - JA JA JA 

Toetredingslanden en kandidaat-lidstaten     

Kroatië - - JA JA 

IJsland n.v.t. n.v.t. JA JA 

 

Opmerking — vraag op de vragenlijst: Geldt voor de verschillende in deel 5 genoemde 

institutionele vormen van de sociale economie een andere fiscale regeling dan voor traditionele 

private ondernemingen? 

 

7.3 Nieuwe nationale wetgeving met betrekking tot de sociale economie in Europa 

 

In de afgelopen tien jaar hebben verschillende Europese landen bijzondere aandacht besteed aan 

wetgeving met betrekking tot de sociale economie. In deze periode werd hevig gediscussieerd 

over het concept en de definitie ervan, die het voorwerp uitmaken van de wetgeving en het beleid 

ter ondersteuning van deze sociale sector. Recente voorbeelden zijn Roemenië, Polen en 

Frankrijk, waar wetsvoorstellen ter regeling van de SE niet zijn aangenomen of momenteel voor 

verhitte discussies zorgen. Centraal staat de afbakening van het actiegebied van de sociale 

economie, hetzij onder deze naam, hetzij onder de naam 'sociale ondernemingen'. In de drie 

bestaande wetten betreffende de sociale economie, twee nationale (Spanje en Griekenland) en 

één regionale (Wallonië, in België), wordt het actiegebied op zeer uiteenlopende wijzen 
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omschreven. De verschillen zijn nog groter in de definitie van het actiegebied van sociale 

ondernemingen, waarvoor meer wetten zijn aangenomen (zie tabel 7.1).  

 

Tabel 7.4. Juridische erkenning van de sociale economie of de status 'sociale 

onderneming'  

 

Land Wet Naam van de wet/het wetsvoorstel 

Spanje JA Sociale economie (2011) 

Griekenland 

JA Sociale economie en sociale 

ondernemingen (2011) 

België (Wallonië) JA Sociale economie (2008, décret régional) 

Finland JA Sociaal ondernemerschap (2003) 

Litouwen JA Sociaal ondernemerschap (2004) 

Italië JA Sociaal ondernemerschap (2005) 

Slovenië JA Sociaal ondernemerschap (2011) 

Portugal Voorstel Sociale economie (2012) 

Polen Voorstel Sociale economie (2012) 

Nederland Voorstel Sociale ondernemingen (2012) 

Roemenië Voorstel Sociale ondernemingen (2012) 

Frankrijk Voorstel Solidariteitseconomie (niet aangenomen) 

 

De twee landen die momenteel over een nationale wet betreffende de sociale economie 

beschikken, met name Spanje en Griekenland, worden het zwaarst door de crisis getroffen. De 

betreffende wetten zijn de Spaanse wet 5/2011 van 29 maart 2011 betreffende de sociale 

economie en de Griekse wet 4019/2011 betreffende de sociale economie, sociaal 

ondernemerschap en andere bepalingen. In België vertoont het decreet van het Waalse parlement 

van 20.11.2008 betreffende de sociale economie grote gelijkenissen met de Spaanse wet. 
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HOOFDSTUK 8 

 

DE SOCIALE ECONOMIE IN EEN EUROPA DAT GECONFRONTEERD WORDT MET EEN 

WERELDWIJDE CRISIS 

 

8.1. De sociale economie in een conjuncturele en structurele crisis 

8.2. De sociale economie in een financiële crisis 

8.3. De sociale economie in een economische en werkgelegenheidscrisis 

8.4. De sociale economie in een crisis voor de openbare sector en de welvaartsstaat 

 

 

8.1  De sociale economie in een conjuncturele en structurele crisis 

 

De crisis die Europa in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, is voortgevloeid uit diepgaande 

politieke, sociale en economische ontwikkelingen, zoals de gevolgen van de globalisering voor de 

nationale kapitalistische en welvaartsstaatmodellen, de bestuurbaarheid van Europa en de 

intellectuele paradigma's van maatschappelijke modellen. Deze elementen vormen de context van 

de crisis en hebben ervoor gezorgd dat de crisis een gevolg is van de omstandigheden, dat deze 

met andere woorden verband houdt met de financiële en economische problemen en de crisis van 

de overheidsfinanciën, alsook structureel van aard is. Vanuit alle gezichtspunten vervult de sociale 

economie momenteel een belangrijke rol of kan ze dat in de toekomst doen. 

 

Zowel uit een structurele analyse van de economische crisis, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de 

crisis het gevolg is van de uitputting van het fordisme eind jaren 1970, als uit een analyse van de 

crises in de recentere periode van 1975 tot 2012, die niet konden worden afgewend door de 

liberale deregulering van jaren 1980 en de keynesiaanse ondersteuning van de nationale 

overheden (met name in 2007 en 2008), blijkt dat de SE in combinatie met overheidsmaatregelen 

(direct dan wel via het stelsel van sociale bijstand) een kortetermijnbuffer vormt tegen crises en 

dat de SE zou kunnen bijdragen aan een structurele oplossing voor crises indien de kenmerken 

ervan worden benut die geschikt lijken voor de vernieuwing van het Europese productiestelsel.  

 

De SE kan dienst doen als buffer tegen de crisis, en wel om twee redenen. Ten eerste omdat de 

SE door haar bijzondere regels (geen winstoogmerk, toewijzing van overschotten en dubbele 

aard): – niet kan worden uitgekocht, omdat er geen markt is voor haar aandelen, – moeilijk kan 

worden verplaatst, omdat groepen mensen plaatselijk verankerd zijn, – veerkrachtiger is door de 

financiële reserves, die niet aan de aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd en – financieel 

flexibeler is door de afweging tussen onmiddellijke inkomsten en de uitkering van de overschotten 

(bijv. dividenden op aandelen in een arbeiderscoöperatie en terugbetalingen in 

verzekeringscoöperaties en onderlinge verzekeringsmaatschappijen). De sociale economie volgt 

ten slotte strategieën voor de langere termijn. 

 

De tweede reden is dat de SE door haar grote sociale engagement, dat voortvloeit uit een 

bestuurswijze die niet alleen stoelt op een representatieve democratie, maar in tijden van crisis 

ook een zekere mate van consensus mogelijk maakt, intern flexibel is wat werkuren en lonen 

betreft (beperkt in kleine verenigingen, weging naar arbeid in arbeiderscoöperaties), een minder 

hiërarchische loonstructuur heeft (behalve in dochterondernemingen: cf. Première van het INSEE 

van februari 2012) en een zekere stabiliteit van de werkgelegenheid biedt (lager 

personeelsverloop, ouderen blijven aan het werk en integratie van vrouwen; instabiliteit van de 

werkgelegenheid biedt evenwel geen garantie op overleven (bijv. verenigingen voor thuishulp, 

sport of cultuur)), terwijl zij extern, omdat mensen er vertrouwen in hebben, donaties blijft 
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ontvangen en vrijwilligers erin actief blijven, waardoor de economische terugval wordt afgeremd 

(coöperaties zijn minder zwaar getroffen door de crisis dan commerciële ondernemingen) en 

bezuinigingen op overheidssteun worden beperkt (op voorwaarde dat het publiek van zich laat 

horen). 

 

De SE kan bijdragen aan een structurele oplossing voor de crisis. Naast de niet-financialisering 

van ondernemingen in de SE (uitgezonderd eventuele dochterondernemingen met winstoogmerk 

die niet werken volgens de grond- en bestuursbeginselen van de SE) kan de SE ook een 

geschikte uitweg bieden uit economische crises op basis van een nieuwe relatie – tussen 

personen en de samenleving, zelfstandigheid en onderlinge afhankelijkheid en persoonlijke en 

collectieve verantwoordelijkheid – die kenmerkend is voor een hoger kennisniveau en een grotere 

mate van innovatie (in overeenstemming met de Lissabonstrategie), ook wel de vierde sector van 

de economie genoemd.  

 

De SE is een kenniseconomie omdat de nadruk ligt op collectief leren en competenties, en omdat 

een leven lang leren in de economische activiteiten wordt geïntegreerd (overstijging van formele 

opleiding). 

 

Het betreft een relationele diensteneconomie door de gezamenlijke productie van diensten door 

producenten en gebruikers, de mobilisering van belanghebbenden en het grote belang dat wordt 

gehecht aan de relatie in de transactie (cf. J. Gadrey). 

 

Het betreft een functionaliteitseconomie door het 'open deuren'-beginsel dat bevorderd wordt door 

de collectieve eigendom naast de toegang die individuele eigendom biedt, de nadruk die wordt 

gelegd op de functie in plaats van het product (huisvesting, transport, voedsel enz.), de met 

diensten verhoogde meerwaarde van goederen ('oplossingspakket') en de transversale 

benadering (cf. Du Tertre). 

 

Het betreft een kringloopeconomie: de SE was een pionier op het gebied van recycling en 

hergebruik van goederen (papier, karton, textiel enz.) en investeert alsmaar meer in 

energiebesparing, hernieuwbare energie (bijv. coöperatieve windmolenparken in Denemarken en 

Enercoop in Frankrijk), ecologisch bouwen en ecologische renovatie op basis van een 

gedecentraliseerde aanpak van de productie. 

 

Het is dan ook duidelijk dat de SE een anticyclische en vernieuwende rol speelt in deze tijden van 

economische en sociale ontwrichting. Tevens is gebleken dat de SE actief kan bijdragen aan een 

nieuwe, meer coöperatieve vorm van sociaaleconomische regelgeving (naast bestuursrechtelijke 

en mededingingsvoorschriften) indien de autoriteiten erkennen dat zij economische ontwikkeling 

combineert met sociale ontwikkeling, in plaats van deze ontwikkelingsvormen als een hiërarchie te 

beschouwen (sociale ontwikkeling als neveneffect van economische ontwikkeling). 

 

8.2  De sociale economie in een financiële crisis 

 

De voornaamste kenmerken van de financiële crisis zijn welbekend: ten eerste is de macht en de 

mobiliteit van internationaal kapitaal toegenomen door de globalisering van het kapitaal, waarbij 

staatsinvesteringsfondsen (bijv. dat van Koeweit) een belangrijke rol vervullen. Dit internationale 

financiële kader stelt regelgevende instanties op lokaal en nationaal niveau voor grote 

uitdagingen. Ten tweede worden regelgeving en certificeringssystemen (bijv. kredietbeoordelaars) 

en peer-to-peercontrole in de financiële sector steeds belangrijker door de toenemende 

complexiteit van financiële instrumenten en de onderlinge verbondenheid van financiële 

instellingen. Paradoxaal genoeg werd in het nationale en internationale beleid echter vooral 

gekozen voor een vermindering van de regelgeving in de financiële sector. Toen de financiële 

crisis in 2008 losbarstte, was het te laat. 
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De sociale economie verhoudt zich anders tot de crisis, vooral dan de financiële sector ervan. 

Eerst en vooral werd de crisis niet veroorzaakt door de sociale economie, noch door de financiële 

instellingen ervan: de crisis heeft haar wortels in sociale waarden als inhaligheid en rivaliteit, zowel 

tussen personen als tussen bevolkingsgroepen, en deze waarden zijn vreemd aan de SE. Ten 

tweede hebben de financiële instellingen van de sociale economie, althans aanvankelijk, minder 

zwaar geleden onder de financiële crisis, aangezien zij in mindere mate waren blootgesteld aan de 

financiële activa die de crisis veroorzaakten en nauwer verbonden zijn met lokale economische 

activiteiten. De financiële sector van de sociale economie werd uiteindelijk geraakt door de duur 

van de crisis en de terugschroeving van de kredietverlening (zie Palomo 2010). Ten derde heeft 

de SE in de huidige context van dalende kredietverlening en toenemende financiële uitsluiting 

bewezen dat zij een motor is van sociale innovatie en aan sociale behoeften kan voldoen met haar 

eigen alternatieve vormen van solidaire financiering (bijv. ethisch bankieren en sociale valuta's), 

die niet alleen kredieten verstrekken, maar ook het vertrouwen in de financiële diensten van de SE 

bevorderen. Microkredietbanken – een concept dat uitgedacht werd door de Bengaalse econoom 

Mohammed Yunus, die er in 2006 de Nobelprijs voor de Vrede mee won – zijn daarvan een 

klassiek voorbeeld: deze organisaties vergemakkelijken niet alleen de financiële inclusie, maar 

hebben vrouwen ook een stem, koopkracht en onderhandelingsvermogen gegeven in landen waar 

zij sociaal en financieel gezien tot nu toe altijd aan de rand van de maatschappij stonden. 

Voorbeelden van organisaties die kleinschalige leningen verstrekken aan vrouwen en kwetsbare 

bevolkingsgroepen of die meer aandacht besteden aan ethische doelstellingen in Europa zijn 

ethische banken (Triodos Bank en de Italiaanse Banca Etica), de Franse CIGALES (Clubs 

d'Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l'Épargne Solidaire oftewel 

beleggersclubs voor alternatief lokaal beheer van solidariteitsspaarfondsen) en CDFI's 

(Community Development Financial Institutions oftewel op gemeenschapsontwikkeling gerichte 

financiële instellingen). Vele van deze organisaties zijn lid van het INAISE-netwerk. 

 

De sociale economie draagt bij aan de regulering van de kapitaalmarkt in zoverre dat zij grote 

delen van de bevolking die geen toegang hebben tot de traditionele banksector in de financiële 

sector insluit, dat zij een belangrijke bron van openbare financiering en subsidies is voor personen 

met beperkte middelen, en dat zij collectief de financiële stromen controleert die worden 

gegenereerd door de activiteiten en de organisaties in de SE (zoals loon- en pensioenfondsen, 

ethische en sociale banken, kredietcoöperaties en de reserves en andere middelen afkomstig van 

de winstgevende activiteiten van coöperaties en onderlinge maatschappijen). Bovendien hebben 

kredietcoöperaties het uitstekend gedaan in de huidige recessie. Zij zijn niet verantwoordelijk voor 

de huidige internationale financiële crisis en hebben de gevolgen ervan niet zo sterk gevoeld als 

andere financiële instellingen. Zij zijn financieel gezond gebleven en zijn hun functie, namelijk het 

verschaffen van kredieten en het bevorderen van de financiële inclusie, blijven vervullen. 

 

8.3  De sociale economie in een economische en werkgelegenheidscrisis 

 

De sociale meerwaarde van de sociale economie komt wellicht het duidelijkst tot uiting in de 

uitvlakking van de talrijke onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt. Het is niet voor niets dat de 

meeste Europese ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot taak hebben de sociale 

economie te bevorderen.  

 

In het verleden heeft de sociale economie banen geschapen en in stand gehouden in sectoren en 

ondernemingen die moeilijke tijden doormaakten en/of bedreigd werden door sluiting, heeft ze de 

werkzekerheid vergroot, banen van de zwarte economie naar de officiële economie overgebracht, 

mensen geholpen hun vaardigheden op peil te houden (bijv. ambachten), nieuwe beroepen 

verkend (bijv. sociaal opvoeder) en trajecten opgezet om mensen naar de arbeidsmarkt te 

begeleiden, in het bijzonder voor kansarme en van de maatschappij uitgesloten groepen (zie 

Demoustier in CIRIEC, 2000). Uit statistische gegevens van de afgelopen decennia is gebleken 
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dat zij een krachtige werkgelegenheidscheppende sector is in Europa en gevoeliger is voor 

werkgelegenheid dan de andere sectoren van de economie, zoals in de onderstaande tabellen 

wordt aangegeven. 

 

De sociale economie helpt drie grote onevenwichtigheden van de arbeidsmarkt recht te zetten: 

werkloosheid, werkonzekerheid en de niet-inzetbaarheid, sociale uitsluiting en uitsluiting van de 

arbeidsmarkt van werklozen. Traditioneel hebben arbeiderscoöperaties, door arbeiders 

gecontroleerde ondernemingen en ondernemingen die eigendom zijn van de werknemers op dat 

gebied een actievere rol gespeeld. In tijden van crisis hebben vele groepen arbeiders, die 

geconfronteerd werden met de kritieke economische situatie in de industriële ondernemingen 

waarin zij werkzaam waren, ervoor gekozen deze ondernemingen om te vormen tot of opnieuw te 

starten als coöperaties om zo hun baan te kunnen behouden. In een context van algemeen 

banenverlies hebben ondernemingen die eigendom zijn van de werknemers in deze moeilijke 

tijden aan de directe werkgelegenheid bijgedragen. Er is in het verleden op gewezen (Tomás-

Carpi 1997) dat de werkgelegenheid in de sociale economie heel wat minder gevoelig is voor 

schommelingen in vraag en aanbod op internationaal en sectoraal niveau (wat economen de 

inkomenselasticiteit van de werkgelegenheid noemen) dan de private sector met winstoogmerk in 

tijden van economische terugval en wanneer producten het rijpheidsstadium hebben bereikt. De 

sociale economie heeft in verhouding echter ook meer directe werkgelegenheid gecreëerd dan de 

rest van de Spaanse economie in tijden van economische groei, zoals in de tweede helft van de 

jaren 1990. 

 

Nieuwe organisaties in de sociale economie, zoals sociale coöperaties en andere 

vrijwilligersorganisaties die actief zijn op de zogenoemde nieuwe werkgelegenheidsgebieden als 

gezondheidszorg, sociale dienstverlening en onderwijs-, cultuur- en onderzoeksdiensten 

scheppen heel wat werkgelegenheid in Europa. Deze organisaties hebben een groot creatief 

vermogen op de arbeidsmarkt. Zo zetten zij trajecten op voor doorstroming van vrijwilligerswerk 

naar betaald werk, bundelen zij werkuren, verkennen zij nieuwe diensten en reguleren zij deze uit 

werkgelegenheidsoogpunt (bijv. erkenning van nieuwe beroepen, leidende rol in het sluiten van 

collectieve overeenkomsten enz.), en scheppen zij nieuwe rechtstreekse banen. 

 

Niet minder belangrijk is de rol van de sociale economie – vooral de zogenoemde op integratie 

gerichte ondernemingen, bijzondere arbeidsbureaus en sociale coöperaties – in de integratie van 

moeilijk inzetbare groepen, zoals personen met een lichamelijke, geestelijke of sociale handicap, 

die gedurende lange tijd van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten en zich op het gebied van sociale en 

arbeidsintegratie in een vicieuze cirkel bevinden en daardoor vaak aan de rand van de 

maatschappij en in de armoede belanden. De SE heeft ten slotte ook bijgedragen aan de opkomst 

van een sterke dienstensector en gendergelijkheid ingang doen vinden op de Europese 

arbeidsmarkt. 

 

De crisis heeft de werkgelegenheid in Europa in het algemeen minder zwaar aangetast in de 

sociale economie dan in de traditionele private sector, zoals gemeld door de nationale 

correspondenten die aan deze studie hebben bijgedragen, al zijn er grote verschillen tussen de 

verschillende landen en sectoren. Over het geheel genomen heeft de werkgelegenheid in de 

sociale economie de eerste fase van de crisis (2008/2010) beter doorstaan dan die in de 

traditionele private sector. Door de ernst van de malaise is de werkgelegenheid bij de 

ondernemingen van de sociale economie daarna echter eveneens afgenomen.  

 

Tegen een internationale achtergrond van toenemende globalisering en territoriale kwetsbaarheid 

is het vermogen om het binnenlandse economische potentieel te benutten, buitenlandse 

ondernemingen aan te trekken, het bedrijfsweefsel te verankeren en collectief nieuwe synergieën 

te creëren om lokale gebieden nieuw leven in te blazen van strategisch belang. Daarbij zijn 
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coöperaties (zoals landbouw-, arbeiders-, krediet- en op integratie gerichte coöperaties), 

verenigingen en andere sociale ondernemingen fundamenteel gebleken. 

 

Zoals enkele in het vorige hoofdstuk van dit verslag genoemde studies en vele andere 

onderzoeken hebben aangetoond (Comeau et al, 2001 en Demoustier, 2005), heeft de sociale 

economie een aanzienlijk potentieel voor de activering van de lokale ontwikkeling van 

plattelandsgebieden, het opnieuw tot bloei brengen van tanende industriegebieden, en het 

renoveren en revitaliseren van vervallen stadsdelen. Met andere woorden draagt ze bij aan de 

binnenlandse economische ontwikkeling, het herstel van de concurrentiekracht van grote 

gebieden, het vergemakkelijken van hun integratie op nationaal en internationaal niveau en het 

rechtzetten van grote territoriale onevenwichtigheden. 

 

Niet minder belangrijk is de rol van de sociale economie in de veranderingsprocessen in de 

Europese samenleving. Deze sociale sector is door zijn directe contact met de samenleving 

bijzonder goed geplaatst om nieuwe behoeften te herkennen, de autoriteiten en traditionele private 

ondernemingen met winstoogmerk ervan bewust te maken en, waar passend, de reacties op de 

nieuwe behoeften op een creatieve wijze te structureren.  

 

Meer recent werden vernieuwende initiatieven genomen in de zogenoemde nieuwe sociale 

economie: zo gaan op integratie gerichte ondernemingen in hun vele rechtsvormen (zoals de 

Italiaanse sociale coöperaties) in het kader van de werkgelegenheidscrisis in Europa op een 

vindingrijke manier om met de problemen die grote groepen werknemers ervaren bij het vinden 

van werk en daarmee lopen ze vooruit op actieve werkgelegenheidsmaatregelen van de overheid. 

Burgers hebben economische initiatieven genomen om de ongelijke voorwaarden van de 

internationale handel tussen rijke en arme landen recht te trekken, zoals organisaties die zich 

specialiseren in eerlijke handel (fair trade).  

 

Het innovatiepotentieel van de sociale economie is door het voorgaande evenwel nog niet 

uitgeput. Op het gebied van technologische vernieuwing, vooral in situaties waarin de 

innovatiesystemen van de sociale economie gestructureerd zijn, is de SE er beter in geslaagd 

nieuwe ideeën en vernieuwing te genereren en te verspreiden. Essentieel in deze systemen is de 

stabiele band tussen de verschillende actoren van een regio die betrokken zijn bij het bevorderen 

van de sociale economie, zoals de autoriteiten van de regio, universiteiten, verenigingen en de 

ondernemingen van de sociale economie zelf. Enkele voorbeelden zijn Quebec, de Mondragon 

Cooperative Corporation en CEPES-Andalucía in het zuiden van Spanje. Kortom, de sociale 

economie is in staat tot verschillende soorten innovatie. Schumpeter onderscheidt de volgende 

soorten: productinnovatie, procesinnovatie, marktinnovatie en organisatorische innovatie. De 

sociale economie is vooral sterk in deze laatste vorm, die ook wel sociale innovatie genoemd 

wordt. 

 

8.4  De sociale economie in een crisis voor de openbare sector en de welvaartsstaat 

 

De crisis heeft de overheidsfinanciën en bijgevolg ook de bijstandsdiensten en de meest 

kwetsbare bevolkingsgroepen bijzonder zwaar onder druk gezet. Naast de factoren die ten 

grondslag lagen aan de crisis en de gevolgen ervan voor de overheidsfinanciën stellen we vast dat 

een toonaangevende mondiale speler in internationaal financieel kapitalisme terug is van 

weggeweest. Deze wordt eufemistisch aangeduid als 'de markten' en heeft strategische 

bondgenoten als kredietbeoordelaars, bepaalde centrale banken als de Europese Centrale Bank, 

het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Commissie. Deze terugkeer is het resultaat 

van de nieuwe reguleringswijze van de internationale financiële markten, waarbij hun rol van 

kredietverstrekker aan ondernemingen, gezinnen en overheden fundamentele veranderingen 

heeft ondergaan. De gevolgen zijn voelbaar in de private sector, met een structurele daling van de 

consumptie en de investeringen, alsook in de openbare sector, waar zich een nieuw probleem 
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heeft voorgedaan, met name de staatsschuld. In de afgelopen twee jaar heeft de uitvoering van 

een structureel aanpassingsbeleid als reactie op de crisis, waarbij de arbeidsmarkt hervormd 

wordt en er aanzienlijk op de welvaartsstaat wordt bezuinigd, oude problemen die na jaren van 

overvloed en economische stabiliteit als opgelost waren beschouwd opnieuw doen opduiken, 

zoals massale werkloosheid, onzekere werkgelegenheid en een forse vermindering van de 

dekking van de behoefte aan preferentiële goederen en diensten als gezondheidszorg, onderwijs 

en sociale voorzieningen.  

 

Door de sociale economie op te nemen in het politieke en economische proces kan de overheid 

profiteren van de kenmerken van deze sector, wat om verschillende redenen niet alleen leidt tot 

een waarachtiger democratie, maar ook tot een doeltreffender economisch beleid:  

 

(a) door de grotere nabijheid en bijgevolg ook het grondiger inzicht van de sociale economie 

in sociale problemen, behoeften en mogelijke oplossingen, draagt overleg met de sector in de 

planfase van het economische beleid bij aan de vaststelling van correcte doelstellingen en 

instrumenten;  

(b) door haar betere voeling met de belangen en behoeften van de samenleving kan de 

sociale economie nieuwe sociale behoeften sneller herkennen en er onmiddellijk op reageren. De 

overheid kan van deze voortrekkersrol profiteren;  

(c) door haar private karakter en sociale voeling kan de sociale economie het 

toepassingsgebied uitbreiden van overheidsmaatregelen die om uiteenlopende redenen beperkt 

zijn. Twee voorbeelden illustreren dit fenomeen. Een eerste voorbeeld is dat van gezondheids- en 

onderwijsdiensten voor illegale immigranten: deze diensten kunnen niet door de overheid worden 

verleend tot de regels zijn veranderd, ook al dragen zij de goedkeuring van de samenleving weg. 

Het tweede voorbeeld heeft betrekking op economische maatregelen van de overheid, die 

ondanks dat ze wettelijk zijn, niet door de samenleving (of groepen daarvan) worden aanvaard, 

omdat de legitimiteit van het gezag niet wordt erkend (bijv. de Britse overheid in delen van Noord-

Ierland). In beide voorbeelden kunnen de beperkingen van de overheid worden overstegen met 

behulp van de sociale economie;  

(d) de sociale economie moedigt betrokkenheid en collectieve verantwoordelijkheid in de 

samenleving aan, waardoor deelname van de sector aan het politieke en economische proces 

bijdraagt aan een betere aanvaarding van economische beleidsmaatregelen, aangezien de bij de 

vaststelling en uitvoering van dergelijke maatregelen betrokken partijen deze als hun eigen 

maatregelen aanvaarden. Zo kan de overheid meer middelen inzetten dan zij op haar eentje zou 

kunnen. Bovendien biedt dit nieuwe mogelijkheden voor de uitvoering van een doeltreffend beleid 

ter stimulering van de vraag in open economieën, vooral wanneer dat beleid op lokaal niveau ten 

uitvoer gelegd wordt en buurtdiensten daarbij een centrale rol spelen;  

(e) gezien de manier waarop de sociale economie haar middelen toewijst en uitkeert, kan 

samenwerking met de overheid de SE ten slotte een garantie bieden dat de overheidsmiddelen 

die worden uitgetrokken voor verschillende beleidsterreinen, met name het sociale beleid, niet 

voor andere doeleinden gebruikt worden of ingepalmd worden door private belangen (Vienney, 

1994). 

 

Een van de duidelijkste en belangrijkste rollen van de sociale economie in Europa is wellicht de 

bijdrage die deze sector levert aan de sociale inclusie in een context van toenemende uitsluiting. 

Deze rol zal in de komende jaren nog belangrijker worden.  

 

Een van de grootste uitdagingen van de Europese samenleving is de strijd tegen sociale uitsluiting 

en uitsluiting van de arbeidsmarkt in een samenleving waarin mensen zich hoofdzakelijk via 

betaald werk op de arbeidsmarkt integreren. Bezoldigd werk biedt mensen niet alleen 

economische zelfstandigheid, maar ook waardigheid, maatschappelijke participatie en toegang tot 

diensten en voorzieningen. De bevolkingsgroepen die van de samenleving worden uitgesloten, 

zijn dan ook voornamelijk de groepen die minder concurrerend zijn, om redenen in verband met 
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hun bekwaamheid, kwalificaties of cultuur, zoals personen met een lichamelijke of geestelijke 

handicap, langdurig werklozen en bepaalde minderheden (bijv. etnische minderheden en 

immigranten).  

 

Door in de eerste plaats het pad te effenen voor overheidsmaatregelen tegen sociale uitsluiting en 

deze aan te vullen, heeft de sociale economie in deze situatie blijk gegeven van een groot 

vermogen om de sociale en de arbeidsintegratie van kansarme bevolkingsgroepen en in 

kansarme gebieden te verbeteren. Dat is met name zo voor verenigingen, stichtingen, op 

integratie gerichte ondernemingen en andere sociale ondernemingen die armoede en uitsluiting 

hebben teruggedrongen (CIRIEC, 2000 en Spear et al., 2001). 

 

In een context van grote sociale en economische veranderingen reikt de sociale economie ook 

oplossingen aan voor nieuwe vormen van uitsluiting van toegang tot diensten en activiteiten, zoals 

financiële en consumentenuitsluiting. Zij vormt ook een kanaal waarlangs bevolkingsgroepen die 

het moeilijk hebben om hun behoeften vervuld te zien, aan het openbare leven kunnen 

deelnemen. De sociale economie heeft dan ook de democratische cultuur van de samenleving 

versterkt, de sociale participatie fors verbeterd (RedESMED, 2004), en een stem en 

onderhandelingsvermogen verleend aan bevolkingsgroepen die tevoren waren uitgesloten van het 

economische proces en het proces ter opstelling en uitvoering van het overheidsbeleid, met name 

op lokaal en regionaal niveau.  

 

Deze rol van de sociale economie is volledig in overeenstemming met het Europese sociale 

model, dat altijd ten doel gehad heeft een zo groot mogelijke welvaart en sociale, economische en 

politieke integratie voor alle Europeanen te waarborgen door middel van zowel openbare als 

private mechanismen. Die doelstelling staat nog altijd op de agenda van de uitgebreide EU, zoals 

blijkt uit de strategie voor sociale samenhang die het Comité van Ministers van de Raad van 

Europa heeft aangenomen in 2000 en heeft herzien in 2004. In de strategie wordt sociale 

samenhang gedefinieerd als het vermogen van de samenleving om de welvaart van alle burgers 

te garanderen door ongelijkheden tot een minimum te beperken en polarisatie te vermijden. Er 

worden vier dimensies van welvaart onderscheiden: gelijke toegang, waardigheid en erkenning, 

vrijheid en persoonlijke ontwikkeling, en ten slotte participatie en betrokkenheid. De sociale 

economie helpt ervoor te zorgen dat de sociale samenhang het concurrentievermogen vergroot. 

 

De SE zou nog een belangrijkere rol kunnen spelen in de toekomst, gezien de beperkingen van de 

overheid voor het verlenen van goederen en diensten inzake maatschappelijk werk en gezien de 

beperkingen en onevenwichtigheden van de door de private sector aangeboden goederen en 

diensten. 
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HOOFDSTUK 9 

 

HET BELEID VAN DE EUROPESE UNIE EN DE SOCIALE ECONOMIE, MET BIJZONDERE 

AANDACHT VOOR DE EUROPA 2020-STRATEGIE: FEITEN EN EFFECTEN 

 

9.1. De sociale economie in het beleid van de Europese Unie: feiten en perceptie 

9.2. De sociale economie in de Europa 2020-strategie 

9.3. Recente initiatieven van de Europese Unie met betrekking tot de sociale economie 

 

 

9.1  De sociale economie in het beleid van de Europese Unie: feiten en perceptie 

 

De verschillende EU-organen zijn in de afgelopen dertig jaar meer aandacht beginnen besteden 

aan de sociale economie, zij het met tussenpozen en met verschillen tussen de instellingen. De 

belangrijke rol van de sociale economie in de sociale en economische ontwikkeling van Europa, 

met inbegrip van de positie ervan als een hoeksteen van het Europese sociale model, krijgt 

geleidelijk meer erkenning. 

 

De lange weg naar institutionele erkenning van de sociale economie en het uitstippelen van een 

specifiek Europees beleid is begonnen in de jaren 1980. In 1989 is dat uitgemond in een 

mededeling van de Commissie aan de Raad betreffende de ondernemingen van de sociale 

economie en de verwezenlijking van de Europese markt zonder grenzen, waarin werd voorgesteld 

om een Europese rechtsgrondslag vast te stellen voor coöperaties, verenigingen en onderlinge 

maatschappijen in de vorm van statuten, alsook in de oprichting van de eenheid Sociale economie 

binnen Directoraat-generaal XXIII van de Europese Commissie. In die tien jaar tijd hebben twee 

communautaire instellingen, met name het Parlement en het Europees Economisch en Sociaal 

Comité (EESC), een reeks verslagen, voorstellen en resoluties ingediend waarin de nadruk werd 

gelegd op de sociale meerwaarde van de sociale economie, die bij beide instellingen zijn 

uitgemond in een mijlpaalverslag. Het Parlement heeft verslagen gepubliceerd over thema's als 

de bijdrage van coöperaties aan de regionale ontwikkeling (Avgerinos), de rol van coöperaties in 

de opbouw van Europa (Mihr), en op ontwikkeling gerichte coöperaties en vennootschappen 

(Trivelli), terwijl Eyraud, Jospin en Vayssade de Raad en de Commissie in een voorstel voor een 

resolutie (1984) hebben verzocht om na te gaan of er eventueel een Europees verenigingsrecht 

zou kunnen worden vastgesteld. Het EESC heeft in 1986 samen met de Coördinatiecommissie 

van de verenigingen van coöperaties in de Europese Gemeenschap (CCACC) een Europese 

conferentie over de sociale economie gesteund en de eerste Europese studie betreffende 

coöperaties, onderlinge maatschappijen en verenigingen gepubliceerd.  

 

Na 1989 werden vorderingen gemaakt met de erkenning en uitvoering van het beleid inzake de 

sociale economie, al werd nu en dan ook een stap teruggezet. Zoals eerder al werd vermeld, was 

de eenheid Sociale economie van Directoraat-generaal XXIII, die de Europese Commissie in 1989 

oprichtte onder het voorzitterschap van Jacques Delors, de eerste overheidsdienst die zich 

specifiek met de sociale economie bezighield. De opdracht van deze eenheid was erg ambitieus, 

gezien de beperkte financiële en personele middelen:  

 

 opzetten van initiatieven om de sector van coöperaties, onderlinge maatschappijen, 

verenigingen en stichtingen te versterken; 
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 voorbereiding van Europese wetgeving betreffende coöperaties, onderlinge maatschappijen en 

verenigingen;  

 analyse van de sector;  

 toezicht op de samenhang van het EU-beleid met betrekking tot de sector;  

 onderhoud van contacten met bestaande representatieve organisaties;  

 totstandbrenging van contacten met de niet-georganiseerde delen van de sector;  

 bewustmaking van beleidsmakers van de sector van coöperaties, onderlinge maatschappijen, 

verenigingen en stichtingen;  

 analyse van de problemen van de sector;  

 vertegenwoordiging van de Commissie ten aanzien van de andere EU-instellingen in 

aangelegenheden die verband houden met de sociale economie.  

 

De eenheid werd geherstructureerd in 2000, waarbij de verantwoordelijkheden verdeeld werden 

over twee Directoraten-generaal, met name DG Ondernemingen en industrie, waarbinnen de 

eenheid B3 "Ambachten, kleine ondernemingen, coöperaties en onderlinge maatschappijen" werd 

opgericht, die zich met name toespitste op de 'bedrijfsaspecten' van coöperaties, onderlinge 

maatschappijen, verenigingen en stichtingen, en DG Sociale zaken, dat verantwoordelijk werd 

voor verenigingen en stichtingen. 

 

Samen met de voornoemde eenheid zijn twee EU-instellingen belangrijke voorvechters van de 

sociale economie gebleken: 

 

 het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), een raadgevend orgaan van de 

Europese Unie. In groep III van het EESC zetelen vertegenwoordigers van de sociale 

economie, die een categorie 'sociale economie' hebben opgericht. Het EESC is in de 

afgelopen jaren bijzonder actief geweest en heeft verschillende adviezen afgegeven; 

 het Europees Parlement. Het heeft in 1990 een intergroep Sociale economie opgericht, die 

later werd ontbonden, maar in 2005 nieuw leven werd ingeblazen. 

 

Een ander orgaan is het Raadgevend Comité voor coöperaties, onderlinge maatschappijen, 

verenigingen en stichtingen (CMAF). Dit comité werd in 1998 opgericht en kreeg tot taak adviezen 

af te geven over de verschillende aangelegenheden betreffende het bevorderen van de sociale 

economie op EU-niveau. Het werd opgeheven in het kader van een herstructurering van de 

Commissie in 2000. Op initiatief van de sectororganisaties werd echter meteen de Permanente 

Europese Conferentie van coöperaties, onderlinge maatschappijen, verenigingen en stichtingen 

(CEP-CMAF) opgericht, een Europees platform dat de contacten met de Europese instellingen 

onderhoudt. 

 

Bij de uitvoering van maatregelen worden de EU-instellingen nog steeds geconfronteerd met twee 

problemen van de sociale economie: de inadequate rechtsgrondslag, met name het gebrek aan 

een uitdrukkelijke verwijzing in de basisteksten van de EU (Verdrag van Rome en Verdrag van 

Maastricht), en de ontoereikende en algemene definitie van het concept, omdat de definitie (als 

die er al is) gebaseerd is op de rechtsvorm in plaats van de verrichte activiteiten en er een 

veelheid aan termen bestaat (derde sector, maatschappelijk middenveld enz.) die eensgezindheid 

over de te gebruiken term in de weg staat. 

 

Wat de wettelijke erkenning en de zichtbaarheid van de sociale economie betreft, werden de 

volgende belangrijke vorderingen gemaakt: 

 

 Europese conferenties, georganiseerd door de voorzitterschappen van de Raad van de 

Europese Unie of in het kader van een voorzitterschap;  
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 adviezen van het EESC, initiatieven en adviezen van de intergroep Sociale economie van het 

Europees Parlement, en in sommige gevallen ook van het Comité van de Regio's en zelfs de 

Commissie, hebben de zichtbaarheid van de sociale sector en de verschillende delen daarvan 

vergroot; 

 de Europese Waarnemingspost voor het mkb heeft zich in zijn zesde verslag (2000) 

toegespitst op verenigingen en stichtingen; 

 het statuut voor een Europese coöperatieve vennootschap, waarmee harmonisatie wordt 

beoogd en internationalisme wordt bevorderd, en de institutionele ondersteuning van 

bepaalde Europese bedrijfsinitiatieven geven het goede voorbeeld aan zowel de nieuwe EU-

lidstaten als de landen die over geen specifieke wetgeving voor coöperaties beschikken, zoals 

het Verenigd Koninkrijk en Denemarken; 

 de recente goedkeuring van de verordening betreffende sociale clausules;  

 een alsmaar gunstiger beleid voor sociale ondernemingen. 

 

De doelstellingen van de sociale economie zijn in wezen werkgelegenheid, sociale voorzieningen 

en sociale samenhang en zijn dan ook hoofdzakelijk te vinden in twee grote beleidsdomeinen van 

de overheid: het beleid inzake sociale integratie en integratie op de arbeidsmarkt en het beleid 

inzake lokale ontwikkeling en stimulering van de werkgelegenheid. De bereidheid van de EU-

instellingen om de sociale economie te betrekken bij deze doelstellingen is een belangrijke stap 

vooruit, al wordt daarbij wel een enge visie gehanteerd op het potentieel en de mogelijke 

voordelen van de SE voor de Europese economie en samenleving, zoals in hoofdstuk 9 van dit 

verslag werd aangegeven. 

 

Een specifiek Europees begrotingsbeleid voor de sociale economie is er niet gekomen. Twee 

pogingen daartoe zijn op niets uitgelopen. Het eerste meerjarige werkprogramma voor 

coöperaties, onderlinge maatschappijen, verenigingen en stichtingen in de Gemeenschap (1994-

1996) had ten doel de Europese sociale economie te promoten met specifieke transnationale 

projecten en de inachtneming van het EU-beleid (statistieken, opleiding, en onderzoek en 

ontwikkeling). Het werd door het Europees Parlement goedgekeurd met een begroting van 5,6 

miljoen EUR, maar door de Raad verworpen. Het tweede voorstel voor een meerjarig programma 

voor de sociale economie onderging hetzelfde lot. Het meningsverschil tussen de Raad en het 

Parlement blijkt uit de 'begroting voor de sociale economie', die in 1977 door de Raad geschrapt 

werd en door het Parlement weer ingesteld werd. 

 

De sociale economie heeft inspraak gekregen in het begrotingsbeleid van de EU in het kader van 

het beleid inzake werkgelegenheid en sociale cohesie, met name de meerjarige begrotingen voor 

de stimulering van het mkb en de werkgelegenheid, zoals het EQUAL-initiatief voor sociale en 

arbeidsintegratie, het lokaal actieplan voor de werkgelegenheid en het programma Plaatselijk 

sociaal kapitaal. De sector heeft ook aan het beleid bijgedragen via het Europees Sociaal Fonds 

(ESF) in de vorm van maatregelen ter ondersteuning van lokale initiatieven (deelmaatregel 10 b) 

met uitdrukkelijke verwijzingen naar de rol van de sociale economie. Deze uitdrukkelijke 

verwijzingen tonen hoe de sociale economie erkend wordt in het kader van de Lissabonstrategie 

voor werkgelegenheid en plaatselijke ontwikkeling.  

 

Deze programma's hebben zowel op nationaal als op internationaal niveau een breed 

structurerend effect gehad. Zij hebben met name bijgedragen aan de vereniging en de versterking 

van de Europese sociale economie op het gebied van federaties, netwerken, onderzoek, cultuur 

en beleid. Vooral het EQUAL-programma is belangrijk: het ondersteunt projecten waaraan 

entiteiten van de sociale economie deelnemen, zoals initiatieven ter versterking van de nationale 

sociale economie (derde sector), met name dienstverlening aan lokale gemeenschappen, en 

projecten voor banen van betere kwaliteit. Andere projecten zijn lezingen en debatten, die 
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essentieel zijn voor de verspreiding van het concept. Het programma is zeer effectief in landen als 

Polen, Ierland en Oostenrijk. 

 

Op initiatief van het Europees Parlement heeft de Commissie in 1997 een belangrijk proefproject 

opgezet: 'Derde sector en werkgelegenheid'. Dit was het enige grootschalige programma dat 

specifiek gericht was op de sociale economie en had ten doel het potentieel van de derde sector 

op het gebied van werkgelegenheid te onderzoeken en te bevorderen. Het werd door het 

Directoraat-generaal Werkgelegenheid en sociale zaken uitgevoerd in de periode tot en met 2001. 

Er werden 81 projecten opgezet voor een totaalbedrag van bijna 20 miljoen EUR. Het programma 

werd niet verlengd. 

 

Hopelijk worden dezelfde positieve effecten in de nieuwe EU-lidstaten zichtbaar. Zo zal de sociale 

economie bijdragen aan een sterker Europa en aan het Europese project.  

 

In het Europese beleid moet de nadruk worden gelegd op de centrale rol van de nationale 

overheden in de omzetting van het EU-beleid in nationaal recht. 

 

Het Directoraat-generaal Ondernemingen heeft eveneens enkele initiatieven genomen (Hypsman, 

2003). In 2000 heeft de Commissie een groep ondernemingenbeleid opgericht in het Directoraat-

generaal Ondernemingen, die de Commissie advies moet verlenen over alle aangelegenheden ter 

zake. Deze groep – een denktank en discussie- en raadplegingsorgaan van deskundigen op hoog 

niveau uit het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van de lidstaten – heeft tot taak algemene 

problemen met betrekking tot het ondernemingenbeleid te onderzoeken en de Commissie te 

helpen goede praktijken te verspreiden. In het orgaan zetelen ook vertegenwoordigers van de 

sociale economie. De groep heeft groenboeken gepubliceerd betreffende ondernemerschap en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen, alsook een verslag over de factoren die bepalend zijn 

voor de concurrentiekracht van ondernemingen. 

 

De voorzichtige vooruitgang die werd geboekt met de erkenning van de sociale economie en de 

uitvoering van het beleid op EU-niveau staat in schril contrast met twee problemen die een 

centrale plaats innemen op de agenda van de EU en in het uniale beleid. Ten eerste zijn er de 

obstakels die worden opgeworpen door het antitrustbeleid, volgens welk coöperatieve activiteiten 

worden gezien als 'overeenkomsten' dan wel praktijken die de mededinging beperken en bijgevolg 

moeten worden verboden. Ten tweede wordt het beleid inzake subsidies en financiering voor 

diensten van algemeen nut momenteel herzien: de enige begunstigden die niet in vraag worden 

gesteld, zijn sociale clausules en non-profitverenigingen. 

 

9.2 De sociale economie in de Europa 2020-strategie 

 

In de eerste helft van 2010, toen het ernaar uitzag dat het ergste van de huidige economische 

crisis achter de rug was, heeft de Europese Commissie de Europa 2020-strategie gelanceerd om 

een duurzaam herstel te bewerkstelligen door actief en resoluut gebruik te maken van de troeven 

en het potentieel van onze samenleving. De 2020-strategie omvat drie kernprioriteiten: slimme 

groei (ontwikkeling van een op kennis en innovatie gebaseerde economie), duurzame groei 

(bevordering van een groenere en concurrentiëlere economie die efficiënter omspringt met de 

beschikbare middelen) en inclusieve groei (voor een economie met veel werkgelegenheid en 

economische, sociale en territoriale cohesie). Voor deze prioriteiten werden vijf specifieke 

streefdoelen vastgesteld: verhoging van de werkgelegenheid van 69% naar 75%; investering van 

3% van het bbp in O&O; vermindering van het broeikaseffect, ontwikkeling van hernieuwbare-

energiebronnen en verbetering van de energie-efficiëntie; vermindering van het aantal voortijdige 

schoolverlaters; en vermindering met 25% van het aantal mensen in armoede. Twee jaar later, 

medio 2012, zijn we verder verwijderd van deze streefdoelen dan in 2010. Er is meer armoede en 
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werkloosheid in de Europese Unie (25 miljoen werklozen) en de sociale en territoriale cohesie zijn 

niet verbeterd. Bovendien zet het beleid van regeringen om hun begroting te allen prijze in 

evenwicht te brengen de sociale overdrachten en de inkomensherverdeling onder druk en vormt 

het een ernstige bedreiging voor de welvaartsstaat. Uiteraard wordt het daardoor ook moeilijker 

weer aan te knopen met slimme, duurzame groei. 

 

Hoe kan de sociale economie bijdragen aan de streefdoelen van de Europa 2020-strategie? Uit de 

meest recente studies en onderzoeken en uit empirisch bewijsmateriaal is gebleken dat de sociale 

economie in grote mate kan bijdragen aan de verwezenlijking van deze doelstellingen. De functies 

en het waardestelsel van ondernemingen in de sociale economie vormen een meervoudige matrix 

van economische en sociale doelstellingen, waardoor deze ondernemingen onderling verenigbaar 

zijn en zij allemaal aanzienlijke macro-economische en sociale voordelen voor de samenleving 

opleveren. 

 

Wat slimme groei betreft, is bewezen dat de sociale economie bijdraagt aan de ontwikkeling van 

een op kennis en innovatie gebaseerde economie. Het potentieel van de sociale economie is 

duidelijk aanwezig in alle organisatorische vormen en economische activiteiten. Er zijn vele 

voorbeelden van organisatorische en sociale innovatie door coöperaties en andere soortgelijke 

ondernemingen in de sectoren industrie, landbouw, diensten en financiële dienstverlening. In de 

financiële sector hebben ethisch bankieren en microkredieten een flinke opmars gemaakt en een 

zeer positief sociaal effect gehad. 

 

Bepaalde regio's beschikken over opmerkelijke innovatiesystemen die hun eigen innovatieketens 

voeden, zoals de Italiaanse coöperatieve consortia, coöperatieve agrovoedingsketens in een 

aantal Europese landen en de bekende coöperatieve groep Mondragón in Spanje. Het innovatieve 

bestuursmodel van laatstgenoemde groep, dat participatiever en democratischer is, en de grotere 

inzet van werknemers voor de onderneming als gevolg van gedeelde eigendom hebben geleid tot 

concurrentievoordeel op de markt, waardoor de organisatie de economische crisis beter 

doorstaat. 

 

Wat duurzame groei betreft, hebben ondernemingen in de sociale economie waardesystemen die 

tot uiting komen in solidariteit met de omgeving, waarbij de sociale kosten worden 

geïnternaliseerd en positieve externe gevolgen worden gegenereerd. Coöperaties, die een 

ondeelbaar vermogen cumuleren en het 'open deuren'-beginsel toepassen, beoefenen solidariteit 

in de tijd, aangezien deze middelen toekomstige generaties een productief vermogen bieden 

waarmee zij een duurzaam groeipad kunnen volgen. De Mondragón-groep is daarvan een goed 

voorbeeld. In tegenstelling tot op kapitaal gebaseerde vennootschappen die hun productie vaak 

verhuizen waardoor de regio die zij verlaten verarmt, hebben de coöperaties van Mondragón die in 

de afgelopen vier jaar internationale activiteiten hebben ontplooid op basis van een over meerdere 

locaties gespreide productie, hun personeelsbestand in en rond Mondragón met 10% uitgebreid. 

 

Wat werkgelegenheidsdoelen betreft, toont empirisch bewijsmateriaal aan dat de sociale 

economie werkloosheid, werkonzekerheid, sociale uitsluiting en uitsluiting van de arbeidsmarkt 

onder kwetsbare bevolkingsgroepen effectief helpt te bestrijden. Zo is de werkgelegenheid in 

Spanje, het Europese land met de hoogste werkloosheid, tussen 2008 en 2012 met 9% 

teruggevallen bij de coöperaties en met 19% in de hele private sector, ofwel meer dan twee keer 

zoveel. In andere landen als Italië heeft de werkgelegenheid in arbeiderscoöperaties in de 

afgelopen crisisjaren veel beter standgehouden dan in traditionele private ondernemingen. 

 

Wat de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting betreft, is de toename van het aantal sociale 

ondernemingen opmerkelijk, niet alleen in Noord- en Zuid-Europa, maar ook in de nieuwe 

lidstaten in Centraal- en Oost-Europa. Er dient evenwel aan te worden herinnerd dat het niet 

alleen de sociale ondernemingen maar alle ondernemingen in de sociale economie zijn, ongeacht 
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de aard van hun activiteiten, die effectief aan inclusieve groei bijdragen. Het sociaal nut van 

ondernemingen in de sociale economie vloeit niet voort uit hun specifieke productieactiviteit, maar 

uit hun organisatorische structuur en hun waarden, waarbij de rechten van personen voorrang 

hebben op die van kapitaal, en er regelingen werden getroffen om een billijke verdeling te 

garanderen van de inkomsten en het vermogen die zij genereren. 

 

De sociale economie is duidelijk onmisbaar voor de verdere uitbouw van Europa en kan bijdragen 

aan de verwezenlijking van de prioriteiten in verband met slimme, duurzame en inclusieve groei. 

De ondersteunende maatregelen die de Europese Commissie tot nu toe genomen heeft, zijn 

echter eng en beperkt tot sociale ondernemingen. Door het enorme potentieel van de sociale 

economie als geheel te negeren, werden de meeste ondernemingen van de sociale economie 

uitgesloten van overheidsinitiatieven die ten doel hebben het voor deze sector typische collectieve 

ondernemerschap aan te moedigen.  

 

9.3  Recente initiatieven van de Europese Unie met betrekking tot de sociale economie 

 

Pas begin 2011 heeft de Europese Commissie de sociale economie, en meer bepaald sociale 

ondernemingen, werkelijk op de agenda geplaatst. Daarvoor waren verschillende redenen: de 

ernst van de economische crisis en het aanhoudende pleidooi van de Europese instellingen 

hebben de Commissie ertoe aangezet alternatieve oplossingen te zoeken; de Commissie zag zich 

genoodzaakt om meer aandacht te besteden aan de sociale economie door een nieuwe golf van 

verzoeken daartoe uit sociale en institutionele hoek, zoals de open brief van oktober 2010 van de 

Europese academische wereld "FROM WORDS TO ACTION: Supporting cooperative and social 

enterprises to achieve a more inclusive, sustainable and prosperous Europe" (Van woorden naar 

daden: ondersteuning van coöperaties en sociale ondernemingen voor een inclusiever, duurzamer 

en welvarender Europa), de resolutie van het Europees Parlement van 2009 betreffende de 

sociale economie (het verslag-Toia) en het advies van het Europees Economisch en Sociaal 

Comité over de diversiteit van ondernemingsvormen; de toepassing van de in 2008 aangenomen 

Small Business Act diende te worden herzien, waardoor belangstelling is gegroeid voor sociale 

ondernemingen; en ten slotte, wat zeker niet minder belangrijk is, speelden er ook bepaalde 

omstandigheden mee, zoals het feit dat bepaalde Europese beleidsmakers zich bewust zijn 

geworden van de sterke prestaties van sociale ondernemingen. 

 

De nieuwe houding van de Commissie is het gevolg van twee verschillende factoren. 

 

Enerzijds heeft de Commissie op 23 februari 2011 een mededeling aan de Raad, het Europees 

Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité, en het Comité van de Regio's 

aangenomen waarin zij de Small Business Act (SBA) voor Europa onder de loep nam 

(COM(2011) 78 definitief). Met deze mededeling wilde de Commissie een stand van zaken 

opstellen over de toepassing van de SBA en de nieuwe behoeften van het Europese mkb in het 

huidige economische klimaat beoordelen. In de mededeling wordt uitdrukkelijk verwezen naar de 

'sociale economie' en belooft de Commissie tegen eind 2011 een initiatief voor sociaal 

ondernemerschap goed te keuren dat vooral gericht is op ondernemingen die sociale 

doelstellingen nastreven. 

 

Daarop heeft de Commissie op 25 oktober 2011 een nieuwe mededeling gericht aan de Raad, het 

Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité, en het Comité van de 

Regio's: 'Initiatief voor sociaal ondernemerschap – Bouwen aan een gezonde leefomgeving voor 

sociale ondernemingen in een kader van sociale economie en innovatie' 

(COM(2011) 682 definitief). Tegelijkertijd heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité op 

26 oktober een advies afgegeven over sociaal ondernemerschap en sociale ondernemingen.  
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Bovendien heeft de Commissie op 13 april 2011 een nieuwe mededeling voorgelegd aan de 

Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité, en het Comité van de 

Regio's: 'Akte voor de interne markt - Twaalf hefbomen voor het stimuleren van de groei en het 

versterken van het vertrouwen'. De achtste hefboom is sociaal ondernemerschap, dat wordt 

gelijkgesteld met de sociale economie. Met deze mededeling wil de Commissie de ontwikkeling 

bevorderen "van ondernemingen die ervoor hebben gekozen om naast het legitieme winststreven 

ook doelstellingen van algemeen belang en op het gebied van een sociale, ethische en 

milieuvriendelijke ontwikkeling te beogen". 
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HOOFDSTUK 10 

UITDAGINGEN EN CONCLUSIES 

 

 

 

10.1 De sociale economie: een opkomende sector in een pluriforme samenleving  

 

De grootste en belangrijkste tendens die kan worden waargenomen in de recente ontwikkeling 

van de sociale economie is de consolidatie ervan in de Europese samenleving als een pool van 

sociaal nut die zich tussen de kapitalistische en de openbare sector bevindt en bestaat uit een 

brede waaier van actoren, met name coöperaties, onderlinge maatschappijen, verenigingen, 

stichtingen en andere soortgelijke ondernemingen en organisaties. 

 

Het verenigingswezen groeit sterk door de aanmoediging van op solidariteit gebaseerde 

bedrijfsinitiatieven die rechtstreeks betrekking hebben op de productie en distributie van sociale of 

verdienstengoederen. Uit de ontwikkeling van de projecten en activiteiten van het 

verenigingswezen en de coöperatieve beweging blijkt dat zij geleidelijk meer samenwerken, zoals 

sociale ondernemingen dat illustreren. Het vermogen van deze initiatieven om te voldoen aan de 

nieuwe sociale behoeften die in de laatste decennia zijn ontstaan, heeft het belang van de SE 

nieuwe kracht bijgezet. 

 

De SE heeft niet alleen aangetoond dat zij effectief kan bijdragen aan oplossingen voor nieuwe 

sociale problemen, maar heeft ook haar positie versterkt in traditionele sectoren als landbouw, 

industrie, diensten, detailhandel, bancaire diensten en onderlinge verzekering. De SE bouwt met 

andere woorden ook aan een reputatie als een instelling die noodzakelijk is voor stabiele en 

duurzame economische groei en die voor een eerlijker verdeling van inkomen en rijkdom zorgt, 

haar diensten afstemt op de behoeften, economische activiteiten een meerwaarde biedt door te 

voldoen aan sociale behoeften, onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt bijstuurt en de 

economische democratie verdiept en versterkt. 

 

De nieuwe SE krijgt steeds meer de vorm van een opkomende sector die alsmaar essentiëler 

wordt voor passende antwoorden op de nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie en -

bevolking. Deze uitdagingen liggen aan de basis van de toenemende belangstelling voor de rol die 

de nieuwe SE in de welvaartsmaatschappij kan spelen. 

 

10.2 De noodzakelijke afbakening van het concept sociale economie 

 

De SE moet dringend uit haar institutionele onzichtbaarheid treden. Deze onzichtbaarheid is niet 

alleen het gevolg van het opkomende karakter van de SE in het economische stelsel, maar ook 

van het gebrek aan een duidelijke conceptuele identiteit, dat wil zeggen een duidelijke en 

nauwkeurige definitie van de gemeenschappelijke kenmerken van de verschillende soorten 

ondernemingen en organisaties die de SE vormen en de specifieke kenmerken waarmee ze van 

andere ondernemingen en organisaties kunnen worden onderscheiden. 

 

In de afgelopen jaren zijn evenwel stappen gezet in de richting van een duidelijker conceptuele 

identiteit van de SE, waaraan zowel de actoren van de sector zelf, bij monde van hun 

representatieve organisaties, als de wetenschappelijke en politieke wereld hebben meegewerkt. In 

dit verslag wordt het concept SE gedefinieerd op basis van de criteria die de Europese Commissie 

heeft vastgelegd in haar Handleiding voor het opstellen van de satellietrekeningen voor 

ondernemingen in de sociale economie, die op haar beurt in overeenstemming is met de definities 

die werden vastgesteld in de recente economische literatuur en door organisaties van de SE zelf. 
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10.3 Wettelijke definitie van de sociale economie en erkenning in de nationale 

rekeningen 

 

Een duidelijke definitie van het concept SE zal de opname ervan in het recht van de EU en de EU-

lidstaten vergemakkelijken. Bepaalde Europese landen en de EU zelf erkennen de SE (en enkele 

onderdelen ervan) weliswaar als dusdanig in een aantal wetteksten, maar er moet werk worden 

gemaakt van een wettelijke definitie van het actieterrein van de SE en de vereisten waaraan de 

onderdelen daarvan moeten voldoen om te voorkomen dat de typische kenmerken te vaag 

worden omschreven en de sector zijn sociaal nut verliest. 

 

Er is behoefte aan een wettelijk statuut voor de SE en doeltreffende wettelijke 

toegangsbelemmeringen om te voorkomen dat organisaties die geen deel uitmaken van de SE 

kunnen profiteren van aan de rechtsvorm van organisaties gekoppelde voordelen of van 

overheidsbeleid ter stimulering van de SE. 

 

In dit verslag werd ook de toenemende omvang van de SE geïllustreerd. De sector is goed voor 

ruim 11 miljoen rechtstreekse banen, ofwel 6% van de totale werkgelegenheid in de EU. Toch is 

de SE onzichtbaar in de nationale rekeningen, wat eveneens een grote uitdaging inhoudt.  

 

De huidige regels voor de nationale rekeningen, die zijn opgesteld in de gouden jaren van de 

gemengde economische stelsels, erkennen de SE niet als een afzonderlijke institutionele sector, 

wat het opstellen van periodieke, nauwkeurige en betrouwbare economische statistieken over de 

actoren van de SE moeilijker maakt. Op internationaal niveau maken de uiteenlopende criteria die 

voor het opstellen van statistieken gebruikt worden vergelijkende analysen onmogelijk en 

verminderen zij het gezag van de benaderingen waarin de duidelijke bijdrage van de SE aan 

belangrijke doelstellingen van het economische beleid wordt beklemtoond. 

 

De Handleiding voor het opstellen van de satellietrekeningen voor ondernemingen in de sociale 

economie die de Europese Commissie recent heeft gepubliceerd, vormt een belangrijke stap naar 

de institutionele erkenning van één deel van de SE in de systemen van nationale rekeningen. In 

de handleiding wordt de methode uiteengezet volgens welke in de hele EU binnen het kader voor 

nationale rekeningen (het ESR 1995) betrouwbare, geharmoniseerde statistieken kunnen worden 

opgesteld voor vijf grote categorieën ondernemingen in de SE: a) coöperaties, b) onderlinge 

maatschappijen, c) bedrijfsgroepen in de SE, d) andere soortgelijke ondernemingen in de SE en 

e) non-profitorganisaties ten dienste van ondernemingen in de SE. 

 

De SE in Europa staat op dit vlak voor een dubbele uitdaging. Ten eerste moeten de organisaties 

die de SE vertegenwoordigen hun stem laten horen binnen de Europese Commissie en in elke 

lidstaat om ervoor te zorgen dat de in de handleiding opgenomen voorstellen van kracht worden. 

Zij moeten er met name voor zorgen dat alle EU-lidstaten een statistisch register van 

ondernemingen in de sociale economie aanleggen op basis van de in de handleiding vastgestelde 

afbakeningscriteria, zodat voor de in deze registers opgenomen ondernemingen 

satellietrekeningen kunnen worden opgesteld. 

 

Ten tweede moeten ze initiatieven aanmoedigen die het mogelijk maken betrouwbare, 

geharmoniseerde statistieken op te stellen over het brede segment van de SE dat buiten het 

bereik van de handleiding van de Europese Commissie valt. Dat segment bestaat vooral uit 

verenigingen en stichtingen, die daarentegen wel binnen het toepassingsgebied vallen van de 

Handleiding voor non-profitorganisaties in het systeem van nationale rekeningen van de 

Verenigde Naties. Deze NPO-handleiding dekt vele non-profitorganisaties die geen deel uitmaken 

van de SE, maar de statistieken voor non-profitorganisaties die wel aan de in dit verslag 
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vastgestelde criteria van de SE voldoen, kunnen worden geïsoleerd uit de statistieken van de non-

profitsector die in overeenstemming met de handleiding worden opgesteld. 

 

10.4 Coördinatie tussen representatieve organisaties in de sociale economie 

 

Gezien de pluralistische en pluriforme aard van de SE heeft zij behoefte aan sterke organisaties 

die de verschillende categorieën ondernemingen en organisaties waaruit zij bestaat, 

vertegenwoordigen. Door hun gemeenschappelijke identiteit en de kernbelangen van de SE zijn 

onverdeelde inspanningen ter coördinatie van alle organisaties in de SE, zowel op nationaal als 

Europees niveau, evenwel noodzakelijk en wenselijk. Naarmate de SE beter zichtbaar wordt en 

als geheel een sterker imago krijgt, groeit de kans op daadwerkelijke maatregelen en ontwikkeling 

voor alle categorieën actoren die van deze sector deel uitmaken. 

 

10.5 De sociale economie en sociale dialoog 

 

Ervoor zorgen dat de SE als een specifieke gesprekspartner in de sociale dialoog wordt erkend, is 

een grote uitdaging. 

 

De SE is een belangrijk instituut van het maatschappelijk middenveld geworden dat een 

aanzienlijke bijdrage levert aan de organisatie van het sociale weefsel en de ontwikkeling van een 

participatieve democratie. Tegelijkertijd is de SE evenwel een sterke economische en sociale 

actor met specifieke kenmerken die niet passen in de klassieke tweedeling werkgever/werknemer 

en de uitdrukkelijke erkenning van de SE als sociale partner vereisen. 

 

In de tweede helft van de 20e eeuw – de gouden jaren van de gemengde economische stelsels – 

waren de voornaamste partijen die over het overheidsbeleid (met name het inkomensbeleid) 

onderhandelden de overheid, werkgeversorganisaties en vakbonden. De economie is sindsdien 

echter pluriformer geworden, wat rechtstreekse participatie aan de sociale dialoog vereist van alle 

betrokken sectoren: werkgeversorganisaties, vakbonden, de overheid en deze andere grote groep 

sociale en economische actoren, ondernemers en werkgevers die samen de nieuwe SE vormen 

en in de ontwikkelde landen een steeds belangrijkere rol spelen. 

 

In aanvulling op de klassieke onderhandelingen over collectieve overeenkomsten zou sociaal 

overleg moeten worden gepleegd waaraan de actoren van de SE deelnemen. Een dergelijke 

werkwijze zou immers beter overeenstemmen met de nieuwe economische realiteit aan het begin 

van deze eeuw. 

 

10.6 De sociale economie en het overheidsbeleid 

 

De Europese instellingen (Parlement, Commissie en Economisch en Sociaal Comité) erkennen al 

meer dan twintig jaar dat de SE grote sociale en economische onevenwichtigheden kan corrigeren 

en bijdraagt aan de verwezenlijking van verschillende doelstellingen van algemeen belang. Recent 

heeft het Europees Parlement de SE een fundamentele pijler en een hoeksteen van het Europese 

sociale model (clé de voûte du modèle social européen) genoemd. 

 

De lidstaten en de Europese Commissie moeten zich bijgevolg meer dan ook engageren om van 

de SE niet alleen een doeltreffend instrument te maken voor de verwezenlijking van bepaalde 

beleidsdoelstellingen van algemeen belang, maar ook een volwaardige doelstelling op zich (d.w.z. 

coöperaties, onderlinge maatschappijen, verenigingen en initiatieven van algemeen belang van 

het maatschappelijk middenveld). Dat is onontbeerlijk voor de consolidatie van een ontwikkelde 

samenleving en de waarden van het Europese sociale model. Daarbij is een belangrijke rol 

weggelegd voor de organisaties die de SE vertegenwoordigen: zij moeten initiatieven opzetten en 
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voorstellen formuleren voor de EU-instellingen, politieke partijen, vakbonden, universiteiten en 

andere organisaties die het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen. 

 

10.7 De sociale economie en de markten: concurrentievermogen en sociale samenhang 

 

De ontwikkeling van de SE in Europa werd in het recente verleden, en dat zal ook in de toekomst 

zo blijven, sterk beïnvloed door veranderingen in de omgeving waarin zij actief is, met name op de 

markten die steeds internationaler worden en alsmaar meer gekenmerkt worden door heviger 

concurrentie, decentralisatie en delokalisatie van de productie, alsook door veranderingen in het 

optreden van de overheid, met een duidelijke tendens om overheidsdiensten geleidelijk te 

dereguleren en te privatiseren. Deze veranderingen en nieuwe sociale problemen (vergrijzing van 

de bevolking, massamigratie enz.) bieden de SE niet alleen nieuwe groeimogelijkheden, maar 

stellen haar op sommige werkterreinen ook voor uitdagingen en bedreigingen. 

 

De verschillende ondernemingen en organisaties in de SE staan voor de uitdaging om efficiënte 

productieprocessen en doelstellingen van maatschappelijk welzijn in hun activiteiten op te nemen. 

De actoren van de SE moeten onverwijld concurrentiestrategieën ontwikkelen die afgestemd zijn 

op de nieuwe eisen van de markten waarop de concurrentie gestaag toeneemt, teneinde ervoor te 

zorgen dat zij een nuttig instrument zijn voor het welzijn van hun leden en de sociale samenhang 

verbeteren. 

 

In deze concurrentiestrategieën moet een belangrijke plaats worden ingeruimd voor deelname 

aan bedrijfsnetwerken en samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen, de ontwikkeling van 

nieuwe financieringswijzen voor ondernemingen, product- en procesinnovatie en een op opleiding 

en kennisontwikkeling gericht beleid. 

 

10.8 De sociale economie, de nieuwe uitgebreide Europese Unie en de ontwikkeling van 

een geïntegreerde Euromediterrane ruimte 

 

De EU hecht veel belang aan de doelstelling om een geïntegreerde Europese ruimte tot stand te 

brengen waarin de sociale en economische ongelijkheid tussen de EU-15 en de 12 nieuwe 

lidstaten in Oost- en Zuid-Europa zo snel mogelijk wordt verminderd en weggewerkt. Deze 

ongelijkheid heeft onder meer geleid tot aanzienlijke migratiestromen van het oosten naar het 

westen van de EU. Naast het vergroten van de sociale samenhang in de EU is ook de 

totstandbrenging van een geïntegreerde Euromediterrane ruimte van voorspoed en stabiliteit een 

uitdaging. Daartoe moeten alle landen rond de Middellandse Zee de democratische staat steviger 

verankeren en moeten de meest zuidelijke landen rond de Middellandse Zee het productieve 

weefsel van hun maatschappelijk middenveld versterken.  

 

In deze landen leidt de economische groei door een hoge bevolkingsgroei en andere structurele 

factoren niet tot een hogere levensstandaard voor het merendeel van de bevolking, waardoor het 

Euromediterrane gebied en de EU een van de regio's met de grootste migratiebewegingen zijn 

geworden, zowel naar omvang als naar intensiteit. Deze migratiestromen worden aangevuld met 

een aanzienlijke toestroom uit Latijns-Amerika, Afrika bezuiden de Sahara en Zuidoost-Azië.  

 

Door hun specifieke kenmerken kunnen de actoren van de SE een belangrijke rol spelen in de 

integratie van de immigrantenbevolking en de ontwikkeling van handelsstromen binnen de EU en 

tussen Europa en de zuidelijke landen rond de Middellandse Zee. 

 

10.9 Onderwijsstelsel, onderzoek, netwerken, universiteiten en de sociale economie 

 

De onderwijsstelsels van de EU zullen een belangrijke rol vervullen in de bevordering van een 

ondernemerscultuur en de democratisering van de economie door opleidingsprojecten die door de 
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typische waarden van de SE geïnspireerde ondernemersinitiatieven aanmoedigen. De 

ontwikkeling van nieuwe producten en innovatieve processen door de ondernemingen in de SE 

vereist op haar beurt een intensievere samenwerking met universitaire centra die kennis creëren 

en doorgeven. Netwerken voor onderzoek en informatie-uitwisseling tussen deze centra en 

beroepsbeoefenaars in de SE zullen net zoals in de afgelopen jaren bijdragen aan de verbreding 

van de noodzakelijke SE-specifieke kennisbasis en de verspreiding van deze kennis in heel 

Europa. 

 

10.10 Identiteit en waarden van de sociale economie 

 

De nieuwe SE krijgt in de EU vorm als een pool van sociaal nut in een pluriform economisch 

stelsel en bevindt zich tussen de openbare sector en de private sector met winstoogmerk in. De 

uitdaging voor de SE bestaat erin te voorkomen dat haar typerende kenmerken, die de SE haar 

sociaal nut verlenen, verwateren of gebagatelliseerd worden. Daarom moeten de actoren van de 

SE hun inzicht vergroten in de waarden die hun gemeenschappelijke referentiekern vormen, alle 

sociale en culturele hefbomen gebruiken die op deze waarden zijn afgestemd teneinde hun eigen 

institutionele profiel opnieuw te bevestigen, en hun economisch en sociaal potentieel zien te 

verveelvoudigen. 

 

De bovengenoemde uitdagingen en tendensen zijn geen exhaustieve opsomming, maar een 

bespreekbaar voorstel en een uitgangspunt voor bezinning over de nieuwe fase die Europa met 

de recente uitbreidingen van de EU is ingegaan. 

 

In deze nieuwe fase en nieuwe sociale economie is het logisch dat de actoren van de sociale 

economie zelf een prominente rol wordt toebedeeld in en dat zij de verantwoordelijkheid krijgen 

voor de vaststelling van het specifieke profiel van de SE en de strategische doelstellingen die 

nodig zijn om een belangrijke drijvende kracht te worden in de opbouw van Europa.  
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Deze studie werd uitgevoerd in opdracht van het Europees Economisch en Sociaal Comité 

(EESC) en geeft de mening weer van de auteurs en de organisaties die deze hebben uitgevoerd. 

Deze standpunten zijn niet die van het EESC, werden geenszins door het EESC goedgekeurd en 

mogen niet worden gezien als een uiting van de standpunten van het EESC. Het EESC biedt geen 

garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie in de studie en aanvaardt geen 

enkele verantwoordelijkheid voor enig gebruik ervan. 

 

 


