
 
                                         

                             Brussel,  12 mei 2003 
BRIEF AAN DE PARIJVOORZITTERS 
Betreft : Regeringsverklaring 
In de komende jaren wordt het aanwakkeren tot oprichten van ondernemingen een zeer 
belangrijk thema. 

Het opmerkelijke welslagen dat Spanje kent met het statuut van de Sociedades Laborales of 
Werknemers Vennootschappen, heeft Spanje toegelaten om in enkele jaren tijd 17.000 nieuwe 
ondernemingen op te richten, die meer dan 100.000 tewerkstellingen meebrengen. Een 
opmerkelijk resultaat dat wij graag in België in toepassing zouden willen brengen. 

Daarom richten wij ons tot alle democratische partijen en hun vertegenwoordigers, opdat het 
doel tot het invoeren van het model en het oprichten van Werknemers Vennootschappen zou 
worden ingeschreven in de eerstvolgende regeringsverklaring. 

Een conferentie, gehouden op 21 maart laatstleden in het Federaal Parlement,  heeft de 
politieke vertegenwoordigers reeds toegelaten om hierover meer te vernemen en een positieve 
houding aan te nemen. Bijgevoegd vindt U het rapport waarin U meer inlichtingen kunt vinden. 

Anderzijds is het geweten op het Europees niveau dat werknemers-aandeelhouderschap een 
ernstige bijdrage kan leveren aan de ondernemingsgeest, de economische groei en de 
tewerkstelling, dit op voorwaarde dat de invoegstelling  verloopt volgens de principes van ‘best 
practices’. 
In deze zin wensen wij dan ook dat de ondernemingen en de sociale partners  zouden worden 
aangemoedigd om de mogelijkheden uit te oefenen die hun  door de wet van 22 mei 2001 met 
betrekking tot werknemers-participatie in het kapitaal en de winst van de ondernemingen 
worden aangeboden. Meerdere ondernemingen hebben reeds die participatieplannen 
aangenomen, maar ondanks alles blijft er nog veel meer te verwezenlijken door bvb. informatie 
en sensibilisering van de sociale partners. Meer nog, een ter beschikkingstelling van vergaarde 
informatie en statistieken met de toepassing en de resultaten van participatieplannen is 
onontbeerlijk, onder andere in de sector van de KMO’s. 

De Europese Unie erkent dat werknemers-aandeelhouderschap en coöperatieven  belangrijke 
formules zijn voor het overnemen van ondernemingen, gelijk of het gaat om overname van 
ondernemingen in nood of familiale bedrijven zonder opvolging of waarvan de eigenaars hun 
bedrijf willen verkopen. Deze formules zouden beter moeten worden gepromoot en 
aangemoedigd. Wij verwachten van de volgende regering dat ze aandacht zal hebben voor de 
mogelijkheden die worden geboden door de formules van werknemers-aandeelhouderschap 
met betrekking tot de overname van bedrijven. 

In afwachting danken wij U voor Uw steun. 

Hopelijk tot binnenkort, 
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