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Van de redactie

Coöperaties in de wereld: eenheid in verscheidenheid, verscheidenheid in eenheid.

We hebben het al eerder vastgesteld en vermeld: in 2012 creëerde 
het ‘Internationaal Jaar van de Coöperaties’ een nieuwe dynamiek 
die nog jaren zal doorwerken. De International Cooperative Alliance 
(ICA) lanceerde eind vorig jaar de blauwdruk voor een coöperatief 
decennium. Deze blauwdruk zet vijf topics op de agenda. Ik vermeld ze 
nog even: participatie, duurzame ontwikkeling, coöperatieve identiteit, 
stimulerende wetgevende kaders en financiering.

Elk van deze onderwerpen zal in de komende periode het voorwerp 
zijn van grondige reflectie en leiden tot internationaal gedragen 

en wereldwijde erkende acties. De Nationale Raad voor de Coöperatie heeft hier een rol in 
te spelen. Het is hét forum waar de erkende coöperaties (dit zijn de ondernemingen die de 
coöperatieve principes  zoals omschreven door de ICA  dagelijks in de praktijk brengen) hun 
stem kunnen laten horen. We roepen iedereen op om daaraan deel te nemen.

Coöperatief ondernemen is een wereldwijd én dynamisch fenomeen. Je vindt het van 
Alaska tot Zimbabwe en in alle mogelijke verschijningsvormen, aangepast aan de lokale 
maatschappelijke context. Daarom is het van belang dat er voldoende flexibiliteit in de 
regelgeving is. Zo kan er gepast ingespeeld worden op de opportuniteiten van vandaag en 
morgen. 

Op het congres van de ICA later dit jaar in Kaapstad – voor het eerst in haar geschiedenis in 
Afrika – zullen we weer in contact komen met de bruisende en diverse wereld van coöperatief 
ondernemen. Het wordt ongetwijfeld weer een boeiende ervaring.

Met coöperatieve groeten, 

Matthieu Vanhove

Voorzitter 
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Actualiteiten

Het parlement keurt de wet goed tot hervorming van de Nationale Raad voor de 
Coöperatie.
De eerste fase in de hervorming van de Nationale Raad voor de Coöperatie is afgerond. Het 
parlement keurde de wet van 12 juli 2013 goed. Deze wet wijzigt de wet  van 20 juli 1955 over de  
oprichting van de Nationale Raad voor de Coöperatie.  
De tekst maakt een einde aan de sectorale commissies en voert een nieuwe manier in voor 
de aanstelling van de Nationale Raad voor de Coöperatie. Deze raad bestaat voortaan uit 
meerdere organen, waarvan de belangrijkste de algemene vergadering en het bureau zijn. 

De Koning moet evenwel nog de nodige uitvoeringsbesluiten nemen vooraleer deze wet van 
kracht wordt. Goed om te weten: in de ontwerpen van besluit is bepaald dat de erkenning van 
de coöperaties wordt verleend voor onbepaalde duur. 

Internationale conferentie en algemene vergadering van de  ICA
Kom met honderden afgevaardigden van coöperaties van over de hele wereld samen in Kaapstad, 
Zuid-Afrika.

Onder het vaandel ‘Een coöperatief 
decennium in actie’ kunt u van 1 tot 
5 november netwerken met andere 
coöperanten, informatie over coöperaties 
verzamelen en uitwisselen  tijdens de 
conferentie van de International Co-
operative Alliance  in Kaapstad. U kunt  
deelnemen aan diepgaande discussies over het ‘Actieplan voor een coöperatief decennium’. 
Of deelnemen aan workshops over voedselveiligheid, toegang tot de gemeenschapsdiensten, 
de kracht van communicatie, financies in een nieuw economisch tijdperk en kennisopbouw 
voor de leiders van morgen. Bovendien maakt u van op de eerste rij de lancering mee van het 
nieuwe logo voor de wereldwijde coöperatieve beweging. 

Zo keert u terug naar huis met een koffer vol ideeën over hoe u de inhoud van het document 
kunt omzetten in daden. 

Meer informatie vindt u op www.capetown2013.coop.

Verzekeraar Ethias wil opnieuw een coöperatieve relatie opbouwen met zijn cliënten. 

Ten gevolge van de financiële crisis in 2008 verloor de verzekeraar Ethias zijn mutualistische 
karakter deels toen hij zich moest herkapitaliseren via de Naamloze Vennootschap Ethias.
Vandaag wil de vennootschap opnieuw een coöperatieve relatie opbouwen met haar cliënten.
Zowel particulieren als instanties komen in aanmerking. Daarvoor heeft de verzekeraar 
EthiasCo opgericht, met een beginkapitaal van 4 miljoen euro. Zodra deze coöperatieve 
vennootschap de nodige goedkeuringen heeft gekregen van de toezichthouders, wordt ze 
aandeelhouder van Ethias NV. Maar eerst zal ze coöperatieve aandelen uitgeven. Deze emissie 
is gepland voor begin 2014.

Het doel van EthiasCo is kapitaal in te zamelen met oog op een  duurzame deelneming  in 
Ethias NV en zo bij te dragen tot de stabiliteit van diens aandeelhouderschap. Ethias wil ook de 
banden versterken met andere mutualistische groepen in Europa.

Bron: Belga / RTBF.be 

Het Europese Parlement keurt een resolutie goed over de bijdrage van coöperaties om 
uit de crisis te geraken. 

Het Europese Parlement keurde op 2 juli 2013 de resolutie goed, opgesteld door Patrizia Toia 
(Italië, S&D). Ze benadrukt dat de coöperaties en de ondernemingen met sociaal oogmerk een 
belangrijke rol spelen in de Europese economie omdat ze winstgevendheid combineren met 
solidariteit, de territoriale samenhang verzekeren (...) en sociaal kapitaal genereren.

Het Parlement meent eveneens dat die structuren ook veerkrachtiger zijn in crisistijden. 
Dat komt grotendeels door het coöperatieve bestuursmodel, dat gebaseerd is op 
gemeenschappelijk bezit, democratische economische participatie en controle, organisatie en 
beheer door de leden, die ontvangende partij zijn, en de inzet voor de gemeenschap.  
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Het Parlement verzoekt de Commissie om zijn diensten te versterken door een eenheid in het 
leven te roepen voor coöperaties en andere organisaties van de sociale economie. Het vraagt 
de lidstaten een kader te ontwikkelen om de overdracht van een bedrijf aan de werknemers te 
vergemakkelijken, met name door financiële mechanismen die erop gericht zijn werknemers 
te helpen investeren in bedrijven in crisis of zonder opvolger, en preferentiële rechten toe te 
kennen aan de werknemers om de beste voorwaarden te scheppen voor een overnamebod op 
een bedrijf dat met sluiting wordt bedreigd.

Bron: www.coop.fr  

Portret  
GOW! Rijden op een coöperatieve manier 

GOW! wil als jonge coöperatie rijden op aardgas bij een breed publiek kenbaar maken. Door zelf 
CNG-tankstations op te richten wil GOW! meehelpen een basisnetwerk in Vlaanderen uit te 
bouwen.

Op 22 december 2012 zag GOW! cvba het levenslicht. 
GOW! staat voor Green On Wheels of Groen Op Wielen. 
Oprichters zijn Luc Goossens (Tuinsappen Lombarts Calville 
uit Ieper), Wim Maris (Ecotechnieken uit Diksmuide), 
Westgas Ieper bvba en GreenPointSupplies bvba uit 
Anzegem. De Stad Ieper en de POM West-Vlaanderen 
hebben GOW! mee vormgegeven en zullen ook in de 
toekomst nauw betrokken blijven. 
De coöperatie heeft tot doel het draagvlak voor duurzame mobiliteit te vergroten en de 
aanzet te geven tot het rijden op alternatieve brandstoffen zoals aardgas. Naast het werken 
rond bewustmaking zal de uitbouw van een aantal aardgastankstations tot de eerste concrete 
activiteiten behoren. De eerste stations zijn gepland in Ieper en Diksmuide,  maar ook andere 
plaatsen in (West-) Vlaanderen worden bekeken.

Wat voorafging …

Om aardgas als energiebron toegankelijk te maken voor het grote publiek groeide bij 
initiatiefnemer Luc Goossens (Tuinsappen Lombarts Calville) het idee om een publiek 
aardgastankstation te realiseren. Samen met de Stad Ieper en de POM West-Vlaanderen werd 
een succesvolle infoavond georganiseerd op 24 april 2012 in Het Perron te Ieper. Dit initiatief 
vormde het startpunt van een reeks van gesprekken en denkoefeningen die uiteindelijk in de 
oprichting van GOW! resulteerden.
Van in het begin was het duidelijk dat dit project het meeste kans op slagen had als het in een 
coöperatieve vorm gegoten werd. Door plaatselijke investeerders te zoeken wordt er lokaal 
een draagvlak gecreëerd waardoor het rijden op aardgas een zekere bekendheid verwerft 
en waardoor de kans groter wordt dat een aantal bedrijven, overheden, particulieren, … 
overschakelen op ‘rijden op aardgas’. 
De coöperatie in oprichting werd bovendien beloond met de Coop Award 2012 van Coopburo. 

Rijden op aardgas (CNG): duurzaam en goedkoop

Compressed Natural Gas of CNG is een alternatieve brandstof die wordt geproduceerd door 
aardgas te comprimeren.  Het aantal aardgaswagens dat verkrijgbaar is, alsook het aantal 
tankstations nemen gestaag toe. Naast een aantal voordelen op het vlak van milieu (lagere 
CO2-uitstoot, vrijwel geen fijnstofuitstoot, stille motoren … ) is CNG ook aanzienlijk goedkoper 
dan traditionele brandstoffen. Hoewel aardgas tal van voordelen heeft t.o.v. benzine en diesel, 
blijft het een fossiele brandstof, dus eindig. In die zin kan aardgas beschouwd worden als een 
overgangsbrandstof naar groengas. Het is dan ook het opzet van GOW! om op termijn het 
tanken van groengas aan te bieden.
Meer informatie : www.greenonwheels.com

De nieuwelingen   

Coöperatief ondernemen maakt deel uit van een levendige 
beweging. Nieuwe coöperaties zien geregeld het licht. En of 
ze nu al lang bestaan of nog maar pas, sommige daarvan 
vragen de erkenning aan. 

Sinds het begin van dit jaar kregen de volgende coöperaties hun erkenning:
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Naam Bedrijfsnummer Erkenningsdatum

De Kollebloem cvba 898-158-137 1/05/2013

L'eau chaude - Het warm water scrl fs 534-385-866 1/05/2013

La Maison des Services Facilities scrl-fs 897-466-368 1/05/2013

Vert d'Iris International scrl-fs 521-966-896 1/05/2013

CHAMPS D'ENERGIE scrl 521-882-467 1/05/2013

ELECTRABEL COGREEN cvba 525-640-426 1/05/2013

Lekker GEC cvba so 467-480-612 1/05/2013

Wonen en Natuur cvba 442-055-823 1/04/2013

De Natuurfrituur cvbaso 833-094-990 1/03/2013

VULPIAFIN cvba 521-864-552 1/03/2013

SINT-JANSBERGKLOOSTER cvba 849-426-129 1/03/2013

PROPAC scrl fs 812-158-927 1/03/2013

GOW! cvba 508-614-748 1/02/2013

EURABO CVBA 461-610-429 1/02/2013

FRESHCOOP cvba 501-788-522 1/02/2013

Spot on

De Europese Coöperatieve Vennootschap: onbekend en onbemind.1

Het statuut van de Europese Coöperatieve Vennootschap werd 7 jaar geleden in ons Wetboek van 
Vennootschappen opgenomen.

Hiermee erkende de Europese Unie de eigenheid 
van de coöperatie tegenover de klassieke 
kapitaalsvennootschappen, namelijk dat 
coöperatieve vennootschappen autonome 
verenigingen van personen zijn die op vrijwillige 
basis samenwerken om in hun gemeenschappelijke 
economische, sociale en/of culturele behoeften 
te voorzien via een democratisch bestuurde 
onderneming die hun collectieve eigendom is.

De Europese Coöperatieve Vennootschap kan overal op de Europese markt opereren. 
Ze kan haar activiteiten uitbreiden over de grenzen heen en haar transnationale werking 
herstructureren zonder hiervoor een netwerk van filialen op te moeten zetten. Coöperaties 
uit verschillende landen kunnen nu bovendien fuseren door de vorm van een ECV aan te 
nemen. En coöperaties die in één bepaald land zijn gevestigd, maar die daarnaast activiteiten 
ontplooien in een ander land, kunnen in een ECV worden omgezet.

Qua basiskenmerken lijkt de ECV sterk op de Belgische coöperatieve vennootschap: denk maar 
aan het veranderlijk kapitaal en het veranderlijk aantal vennoten. Het grootste verschil is het 
vereiste minimumkapitaal van 30.000 euro in plaats van 18.550 euro en het gegeven dat er vijf 
oprichters vereist zijn.

Voor wie op het vlak van governance echt wil innoveren voerde de wetgever voor het eerst in 
ons land de mogelijkheid in om een Europese Coöperatieve Vennootschap te besturen volgens 
het zogenaamde dualistisch bestuursmodel.

Onze vennootschappen kenden tot 2006  enkel het zogenaamde monistische systeem 
met een raad van bestuur die de volheid van bevoegdheid heeft. In een dualistische stelsel 
berust de leiding van een vennootschap bij twee organen: een leidinggevend orgaan en een 
toezichthoudend orgaan.

Zeven jaar na de invoering van de regelgeving bleef het succes van de ECV sterk onder de 
verwachtingen: slechts een handvol ECV’s werd in ons land gecreëerd. Wellicht heeft dit te 
maken met het feit dat het statuut weinig of niet gekend is. Eenzelfde fenomeen zagen we na 
de invoering van de Vennootschap met Sociaal Oogmerk. Ook daar was een kritische massa 
vereist om het statuut ingang te doen vinden. 

1  Bij KB van 28.11.2006 (B.S. 04/12/2006) werd de SCE ondergebracht in het Wetboek van  
Vennootschappen, nl. in een nieuw BoekXVI (art. 949 t.e.m. 1011).
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FAQ

Kan een erkende coöperatie het ontslag van haar vennoten weigeren?
Een van de erkenningsvoorwaarden van een coöperatieve vennootschap is de vrijwillige 
aansluiting: dat betekent vooral dat nieuwe vennoten zich moeten kunnen aansluiten bij de 
coöperatie. Maar wat in het omgekeerde geval? 
Kan een erkende coöperatie in haar statuten beperkingen opnemen voor het uittreden van 
haar vennoten? Deze vraag wordt in deze tijden van crisis, wanneer sommige vennoten hun 
liquiditeitsbehoeften dramatisch zien stijgen,  regelmatig gesteld.
Het antwoord staat in artikel 367 van het Wetboek van Vennootschappen. Dat stelt het 
volgende:  “Tenzij in de statuten anders bepaald, hebben de vennoten het recht uit te treden 
of een gedeelte van hun aandelen terug te nemen. Dit recht mag enkel uitgeoefend worden 
tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.”
We stellen meteen vast dat vennoten enkel kunnen uittreden in de eerste zes maanden van het 
boekjaar. Die bepaling van de wet is dwingend en de coöperatieve vennootschappen mogen er 
dus niet van afwijken. 
Maar ze mogen wel in hun statuten beperkingen of begrenzingen vastleggen met betrekking 
tot het uittreden van hun vennoten. 
Een dergelijke clausule komt vrij regelmatig voor bij financiële coöperatieve vennootschappen, 
voornamelijk om boekhoudkundige redenen: als de statuten van die vennootschappen bepalen 
dat uittreden zonder beperkingen mogelijk is, dan moeten ze het bedrag van die aandelen op 
de passiefzijde vermelden als schulden en niet als kapitaal. 
We vinden deze clausule ook terug bij coöperatieve vennootschappen voor windenergie-
projecten. In dat geval wordt de mogelijkheid om uit te treden geblokkeerd tot het 
gefinancierde project is afbetaald. Dat kan tot zeven jaar duren. 
Wilt u weten wanneer en op welke voorwaarde u kunt uittreden uit uw coöperatieve 
vennootschap, kijk dan in de statuten van de vennootschap. Als er m.b.t. de uittredingen geen 
beperkingen zijn, kunt u (enkel) uittreden in de eerste zes maanden van het boekjaar. 

Oproep aan onze lezers  

Promoot het coöperatieve model door deze nieuwsbrief met andere lezers te delen! Geef hem 
door aan uw vrienden, collega’s, klanten, … en vraag hen om zich in te schrijven.

Dit kan bij NRC-CNC@economie.fgov.be

Colofon
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De Nationale Raad voor de Coöperatie
Naast de juridische rechtsvorm is de coöperatieve vennootschap het instrument voor een 
economie met een menselijk gelaat. Om deze idee te verdedigen werd in 1955 de Nationale 
Raad voor de Coöperatie opgericht. Doel: de coöperatieve idee verspreiden en het coöperatief 
ideaal in stand houden. De NRC verenigt meer dan 500 federaties en ondernemingen die 
begaan zijn met de fundamentele waarden van de coöperatieve beweging. 

 


