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Brussel, 26 april 2018

Kamers van Koophandel lanceren Verklaring van Ondernemersrechten
Vandaag stelde EUROCHAMBRES, de vereniging van Europese kamers van koophandel, haar Verklaring
van Ondernemersrechten voor naar aanleiding van haar 60-jarig bestaan. Deze verklaring definieert de
voorwaarden voor Europese ondernemers en ondernemingen om internationaal te kunnen groeien,
concurreren en succesvol te zijn.
De Verklaring van Ondernemersrechten (Declaration of Entrepreneurial Rights) komt er naar aanleiding
van een ontmoeting tussen Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, en Christoph Leitl,
voorzitter van EUROCHAMBRES, eerder dit jaar. Voorzitter Juncker moedigde EUROCHAMBRES aan om
haar idee voor een pijler van ondernemersrechten als antwoord op de Europese pijler van sociale rechten
verder uit te werken. De pijler van sociale rechten werd op 17 november vorig jaar door de staats- en
regeringsleiders in Gothenburg, Zweden, goedgekeurd. Het gaat om 20 principes voor een goed
functionerende arbeidsmarkt en welvaartsstaat. De realisatie hiervan is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de lidstaten en de sociale partners.
“Wij ondersteunen een dergelijke pijler van sociale rechten uiteraard,” zegt René Branders, voorzitter van
de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel en lid van EUROCHAMBREs, “maar men kan niet
spreken over sociale rechten zonder te spreken over ondernemersrechten. Ondernemingen zijn immers
de bron van tewerkstelling en van welvaart. Maar ondernemersrechten worden nog te veel als
vanzelfsprekend beschouwd terwijl ze even centraal in het politieke proces zouden moeten staan als
sociale rechten en consumentenrechten.”
De verklaring van ondernemersrechten is gebouwd rond 12 principes zoals een goed werkende interne
markt, een effectieve economische integratie van migranten, de mogelijkheid van een tweede kans na
faling, een performante digitale infrastructuur en betaalbare en zekere toegang tot energie en
grondstoffen. Daarnaast onderstreept zij ook de belangrijke sociaal-economische rol die ondernemers
vervullen in de samenleving. Zij zijn meer dan enkel maar verschaffers van arbeidsplaatsen en
belastingbetalers. Zij zijn evengoed opleiders, vernieuwers en leden van de lokale gemeenschap.
De aanbevelingen in deze verklaring zijn een opstap naar de Europese verkiezingen van 2019 en moeten
een leidraad vormen voor het werk van de nieuwe Commissie, het nieuwe Europese Parlement en de
lidstaten om ervoor te zorgen dat Europa concurrentieel blijft en de vele starters die Europa rijk is de kans
biedt om door te groeien tot volwassen bedrijven.
Voor de Declaration of Entrepreneurial Rights, zie hier.
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De Federatie van Belgische Kamers van Koophandel overkoepelt de 13 kamers van koophandel in België en 33 BelgischLuxemburgse kamers van koophandel in het buitenland. Zij vertegenwoordigt 26.000 ondernemingen.
EUROCHAMBRES is de vereniging van Europese Kamers van Koophandel in 44 landen en vertegenwoordigt meer dan 20
miljoen ondernemingen.

