
EFWA BELGIE / L’ASSOCIATIF FINANCIER 
www.werknemers-aandeelhouderschap.be  

10.2.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERSCONFERENTIE MET DE HEREN MINISTERS  
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Woensdag 18 februari 2004 op 11 uur 

Voltaire Centrum, Voltairelaan 135 te 1030 Brussel 
 
 

REDDEN VAN ONDERNEMINGEN 
DE WEG VOOR OVERNAME DOOR DE WERKNEMERS 

Sobelair, Sigma Coatings, Alstom Beyne-Heusay…. Elke week halen verontrustende berichten van 
wankele ondernemingen de actualiteit. In veel landen werd al lange tijd de wijze van de overname 
van ondernemingen in moeilijkheden door de werknemers beproefd. Waarom kan dit ook niet bij 
ons ? 
 
Sprekers : 
De Heer Eric Tomas, Minister van Economie en Tewerkstelling van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest  
De Heer Philippe Courard, Minister van Tewerkstelling van het Waals Gewest 
De Heer Miguel Millana Sansaturio, oud Minister van Tewerkstelling van de ‘Generalidad de 
Valencia’, Voorzitter van de Spaanse Confederatie van de Sociedades Laborales 
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PERSCONFERENTIE VAN 18 FEBRUARI MET DE HEREN MINISTERS 
ERIC TOMAS, MINISTER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

PHILIPPE COURARD, MINISTER VAN HET WAALS GEWEST 

 
 

INSCHRIJVING   
Terug te sturen vóór 17 februari 2004 aan 

Fax : 02 242 64 30     E-mail : marc.mathieu@pi.be 
 

 
 
 

Voornaam  

Naam  

Functie 

Media 

Fax  

Telefoon  

E-mail  

 

 
2. Deelneming  
 
 

 Ik zal deelnemen aan de persconferentie 

 Ik kan niet deelnemen maar wenst op de hoogte te blijven van de gevolgen  
 
 
 
 
 
 
Datum en handtekening 
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Persmededeling: 
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Sobelair, Sigma Coatings, Alstom Beyne-Heusay…. Elke week weer worden we verontrust door 
berichten van wankele ondernemingen in de media. 
In veel landen werd reeds lange tijd de wijze van de overname van ondernemingen in moeilijkheden 
door de werknemers beproefd. Zij hebben, soms met de actieve ondersteuning van de publieke 
sector, reeds meer dan tien jaren deze formules grote schaal weten op punt te stellen.  
Waarom ook niet bij ons ? 
Met de steun van de Ministers van Economie en Tewerkstelling van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en van het Waals Gewest, Eric Tomas, Serge Kubla en Philippe Courard, brengen wij  een 
programma  om de sociale, economische, professionele en politieke uitvoerders en financiers die het 
succes van deze formules ook bij ons kunnen ondersteunen, te sensibiliseren en te organiseren. 
Het doel van dit programma is om in situaties van moeilijkheden of bij transmissie van 
ondernemingen, voorwaarden te creëren opdat de weg van overname door werknemers steeds 
zorgzaam zou worden onderzocht, en de beste kansen op welslagen voor te bereiden.   
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Sobelair, Sigma Coatings, Alstom Beyne-Heusay…. Elke week weer worden we door verontrustende 
berichten van wankele ondernemingen in de media opgeschrikt. 
Wanneer in ons land een onderneming in faling verkeert, stelt men zich maar al te dikwijls tevreden 
met een eenvoudige oplossing : óf er is een overnemer, óf het is de sluiting, met een leger massa 
aan  prepensioenen, ontslagpremies en sociale begeleidingen. Meestal echter is het de sluiting, met 
een economisch en sociaal kerkhof tot gevolg.  
In bepaalde landen werd reeds lange tijd de wijze van de overname van ondernemingen in 
moeilijkheden door de werknemers beproefd. Zij hebben, soms met de actieve ondersteuning van de 
publieke sector, al meer dan tien jaren deze formules op  grote schaal weten op punt te stellen.  
Spanje en de Verenigde Staten kunnen bogen op meer dan veertig jaren ondervinding. In Finland, in 
Groot-Brittannië en in Italië zijn er operationele programma’s van begeleiding… 
Waarom ook niet bij ons ? 
In geval van moeilijkheden of van faling, wordt dit algemeen ondervangen door het oprichten van een 
nieuwe onderneming, waarvan de werknemers de meerderheid van het kapitaal bezitten. De 
werknemers van het bedrijf kennen beter dan wie ook de operationele, de technische en ook de 
commerciële aspecten. Dit laat hun toe om een ‘relance’ te geven op een meer flexibele en 
doeltreffende wijze, en al te dikwijls om definitief het bedrijf te redden en tewerkstelling te scheppen. 
Uiteraard is er voor de technische en operationele controle de steun van buiten uit nodig om het 
beheer en de financiering te begeleiden. 
Spanje is het land dat deze praktijken op de meest systematische en spectaculaire wijze heeft 
ontwikkeld, wat zelfs heeft geleid tot het creëren van een specifiek juridisch model : de ‘sociedades 
laborales’ (werknemersvennootschappen). Na in de loop van twintig jaar gevarieerd experimenteren 
(1960 tot 1980) werd in Spanje in 1986 een eerste wet aangenomen (wet ter erkenning van de 
sociedades anónimas laborales) en in 1997 een tweede wet die het statuut van ‘sociedad laboral’ 
met beperkte aansprakelijkheid bevestigt. Het prille begin is ontstaan in het zo omstreden 
Baskenland, met zijn  zware industrie in afgang  en in Andaloesië, het land van zon en toerisme. 
Heden telt men in Spanje méér dan 17.000 sociedades laborales die aan zowat 105.000 mensen 
werk bieden. 
Naar Belgische normen teruggebracht, zou dit overeenkomen met 4 à 5.000 te redden bedrijven, met 
een tewerkstellingspotentieel van 26.000 werkplaatsen. 
In de Verenigde Staten hebben acht verschillende Staten publieke centra opgericht voor 
ondersteuning voor overname door de werknemers van ondernemingen in moeilijkheden. Een goed 
voorbeeld is de ‘Ohio Employee Ownership Center’ verbonden aan de universiteit van Kent, in de 
staat Ohio (zie: http://www.kent.edu/oeoc). Dit centrum levert de nodige ondersteuning inzake het 
beheer en de vorming, die de werknemers toelaat om over te gaan tot de overname onder gunstige 
voorwaarden en het herdynamiseren van bedrijven. 
Deze Amerikaanse ondervinding vindt men ook terug in Spanje: in elke grote Spaanse stad  bevindt 
zich een ondernemingscentrum, gespecialiseerd in vorming en ondersteuning van de werknemers en 
van het beheer van sociedades laborales.  
Het succes van deze formules berust voor een groot deel op het scheppen van een positieve 
omgeving :       -    bijstand van de sociale actoren  

- steun van de economische actoren  
- hulp van professionelen in het beheer (revisoren, expert-boekhouders, enz…) 
- aangepaste financieringsformules  
- politieke consensus 

Het programma dat wij in België brengen, beoogt het net van sociale, economische, professionele en 
politieke uitvoerders en financiers, die het succes van deze formules ook bij ons wensen te 
ondersteunen, te sensibiliseren en te organiseren. 
Doel van dit programma: In situaties van moeilijkheden of bij transmissie van ondernemingen, 
voorwaarden creëren opdat de weg van overname door werknemers steeds zorgzaam zou worden 
onderzocht en de beste kansen op welslagen voorbereiden.   
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ENKELE  INTERNETLINKS 
 
 
in Spanje 
Spaanse Confederatie van de Sociedades Laborales CONFESAL, http://www.confesal.es/  
Het nieuwsblad van de sociedades laborales (in het Engels) http://www.economiasocial.net/  
 
in het Baskenland 
Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi http://www.asle.es/  
 
in Ohio – USA 
De Ohio Employee Ownership Center bij Kent University  http://dept.kent.edu/oeoc/   
 
in Groot-Brittannië 
Baxi Investment Fund http://www.baxipartnership.co.uk/  
 
in Schotland 
Employee Ownership Scotland http://www.eos-online.co.uk/  
 
in Finland 
Cooperatief Sataosaajat  http://www.sataosaajat.fi/  
 
in Californië 
National Center for Employee Ownership http://www.nceo.org/  
 
in Canada 
Crocus Fund van de Staat Manitoba http://www.crocusfund.com/  
 
op ‘t vlak van de Europese Unie 
De Europese Federatie van Werknemers Aandeelhoudershap 
http://www.efesonline.org/fasuk211.htm  
 
 
 
 
… en ook in België  
Internet site van de werknemersvennootschappen  www.sociedades-laborales.net  
Het Belgisch platform  www.werknemers-aandeelhouderschap.be  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.werknemers-aandeelhouderschap.be  
is het platform voor informatie, vorming en technische ondersteuning  

voor werknemersaandeelhouderschap en financiële werknemersparticipatie  
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WIE ZIJN WIJ ? 
  
 
  
L'ASSOCIATIF  FINANCIER is een agentschap voor raadgeving en ondersteuning van de sociale 
economie, erkend door het Waals gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en is 
gespecialiseerd in hulp bij het oprichten en het beheer van verenigingen en sociale ondernemingen. 
Dit agentschap slaagt er in om geregeld iedere maand een tiental nieuwe projecten te helpen 
opstarten en telt ongeveer 870 aangesloten verenigingen en sociale ondernemingen. Zie : 
www.associatiffinancier.be   L'ASSOCIATIF  FINANCIER was de bron voor het oprichten van de: 
 
  
EFWA -  DE  EUROPESE  FEDERATIE  VAN  WERKNEMERSAANDEELHOUDERSCHAP 
Deze is de overkoepelende organisatie voor werknemersaandeelhouders en alle andere personen, 
ondernemingen, vakbonden, experts, onderzoekers, instellingen en alle geïnteresseerden in het 
promoten van werknemersaandeelhouderschap en -participatie in Europa. De federatie is erkend als 
vertegenwoordigend orgaan in de Europese Commissie en telt goed 150 organisaties in de Europese 
Unie en rechtstreeks of onrechtstreeks 117.500 bedrijven vertegenwoordigen die samen 6.750.000 
personen tewerk stellen. Onder de leden telt men enkele grote formaten van de sociale economie, 
zoals de Spaanse Groep van Coöperatieven van Mondragon . Zie : www.efesonline.org  
  
  
CONFESAL - DE  SPAANSE  CONFEDERATIE  DER SOCIEDADES  LABORALES is lid van de 
EFWA en vertegenwoordigt 18.000 bedrijven van verenigde werknemers die 110.000 personen 
tewerk stellen. Zie : www.economiasocial.net 
  
 
EFWA - BELGIË was de bron voor het oprichten van werknemers-aandeelhouderschap.be , het 
platform voor informatie, vorming en technische ondersteuning voor werknemers-
aandeelhouderschap en financiële participatie. Zie : www.werknemers-aandeelhouderschap.be  Er 
werd ook speciaal een internetsite opgestart om in de beide landstalen alle informatie te verstrekken 
over de werking van de sociedades laborales . Zie : www.sociedades-laborales.net 
  


