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Inhoud  

• Woord van de voorzitter: Werk op de plank!
• Actualiteit:   -  Start van de nieuwe wetgeving van de NRC nadert.
	 	 -	 Kapitaal	en	financiering	van	coöperaties:	casestudy	van		 	
   Crelan. 

• Portret:	Sofine,	zelfhulp	door	solidaire	aansprakelijkheid
•	 Spot	on:	Wil	jij	zetelen	in	de	Algemene	Vergadering	van	de	NRC?
• FAQ:	Kan	een	erkenning	worden	geweigerd	aan	een	coöperatieve	vennootschap	

als	het	Wetboek	van	vennootschappen	wordt	miskend?
• Oproep	aan	onze	lezers.

Woord van de voorzitter

Werk op de plank!

De	volgende	maanden	zullen	weer	goed	gevuld	zijn	met	coöperatieve	
activiteiten.
De	nieuwe	invulling	en	werking	van	de	Nationale	Raad	voor	de	Coöperatie	
(NRC)	staan	met	stip	genoteerd.	De	dynamiek	die	er	al	jaren	in	het	
werkveld	is,	trekken	we	door	naar	de	NRC.	Ik	wens	iedereen	te	danken	
die	de	voorbije	jaren	de	schouders	gezet	heeft	onder	deze	noodzakelijke	
hervorming:	de	coöperatieve	sector	zelf,	haar	vertegenwoordigers	in	de	

NRC,	het	secretariaat	van	de	Raad	en	–	last	but	not	least	–	de	politieke	besluitvormers,	die	dit	
realiseerden.
Verder	in	deze	Nieuwsbrief	en	in	de	folder	’Bouw	mee	aan	de	coöperatieve	toekomst!’	lees	
je	hoe	jij	en	jouw	coöperatie	kunnen	participeren	aan	het	nieuwe	beleid	van	de	NRC.	Vul	dus	
nu	het	formulier	in	om	je	aan	te	melden	als	lid	van	de	Algemene	Vergadering.	En	waarom	
je	ook	niet	aanmelden	voor	de	deelname	aan	het	Bureau,	een	soort	’Raad	van	Bestuur‘?	De	
coöperatieve	sector	en	ikzelf	rekenen	op	jouw	inzet!
Tot	slot	doe	ik	nog	een	oproep.	Zoek	je	nog	inspiratie	voor	jouw	coöperatieve	project,	
neem	dan	deel	aan	de	volgende	sessies	die	de	Raad	organiseert	over	de	onderwerpen	uit	de	
’Blauwdruk	voor	een	Coöperatief	Decennium‘	van	de	Internationale	Coöperatieve	Alliantie.	
Op	6	februari	licht	een	vertegenwoordiger	van	Crelan	zijn	ervaringen	toe	m.b.t.	coöperatieve	
financiering.	Meer	informatie	hierover	vind	je	hierna	in	onze	rubriek	’Actualiteit’.	

Met	coöperatieve	groeten,	

Matthieu	Vanhove

Voorzitter	

Actualiteit

Nieuwe regionale regeringen zetten in op coöperaties
Het coöperatieve ondernemingsmodel heeft een eigen plaats gekregen in de beleidsnota’s 2014-
2019 over Sociale Economie, zowel langs Vlaamse als langs Waalse kant. Vlaanderen gaat voor 
vernieuwende verdienmodellen, Wallonië voor werknemerscoöperaties. 
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Vlaanderen: op zoek naar innovatie
In	 de	 beleidsnota	 Sociale	 Economie	 van	 Vlaams	 minister	 Liesbeth	 Homans	 is	 sprake	 van	
coöperatief	 ondernemen	 als	 instrument	 om	 ’de	 zelfredzaamheid	 van	 onze	 samenleving	 te	
verhogen‘.	 Minister	 Homans	 wil	 coöperatief	 ondernemen	 faciliteren	 door	 de	 ontwikkeling	
van bruikbare organisatiemodellen	 met	 een	 maatschappelijk	 doel	 zoals	 zorg,	 wonen	 of	
kinderopvang.	 Daarbij	 zijn	 ’vernieuwende	 maar	 solide	 verdienmodellen’	 een	 bijzonder	
aandachtspunt,	 met	 cofinanciering	 door	 overheden	 en	 private	 spelers	 als	 een	 van	 de	
mogelijkheden.	
Verder	 wil	 de	 minister	 werk	 maken	 van	 een	 communicatieplan	 om	 de	 coöperatie	 als	
ondernemingsvorm	beter	bekend	te	maken.	En	startende	coöperaties	wil	ze	ondersteunen	met	
adequate begeleiding en adviezen. 

Wallonië: werknemerscoöperaties
Ook	de	beleidsnota	van	Waals	minister	van	Sociale	Economie	Jean-Claude	Marcourt	bevat	een	
hoofdstuk	over	coöperaties,	met	daarin	drie	krachtlijnen.	Minister	Marcourt	wil	lokale	(burger)
coöperaties	een	impuls	geven,	want	vaak	ontbreekt	het	deze	aan	mensen	en	middelen	om	van	
start	te	gaan.	Daartoe	roept	hij	een	financieringsinstrument	in	het	leven.	
Verder	 komt	 er	 een	 ondersteuningsmechanisme voor werknemerscoöperaties,	 zodat	
werknemers	dit	type	coöperatie	kunnen	verderzetten	of	oprichten.	
Ook	 richt	 de	 minister een fonds op voor coöperaties in moeilijkheden en voor nieuwe 
projecten.	 Dit	 solidariteitsfonds	 wordt	 gevoed	 met	 een	 percentage	 van	 de	 winsten	 van	
coöperaties	die	steun	van	de	Waalse	Regio	krijgen.	

En het federale en Brusselse niveau? 
Een	opvallend	contrast	daarmee	vormen	de	beleidsplannen	van	de	Belgische	Staat	en	het	Brussels	
Hoofdstedelijk	Gewest.	Zij	reppen	met	geen	woord	over	coöperatief	ondernemerschap ... 

Meer weten: 
Beleidsnota Sociale Economie Vlaanderen: http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/
beleidsnota-2014-2019-sociale-economie
Beleidsverklaring Waalse regering:  http://gouvernement.wallonie.be/d-claration-de-politique-r-
gionale-2014-2019-oser-innover-rassembler

Kapitaal en financiering van coöperaties: casestudy van Crelan 

De	NRC	nodigt	 je	uit	op	de	conferentie	 in	het	kader	van	het	 ‘Actieplan	voor	een	coöperatief	
decennium’.
Ditmaal	wordt	het	debat	gevoerd	over	het	coöperatieve	kapitaal	en	de	coöperatieve	financiering.
Als	inleiding	geeft	Joris	Cnockaert,	secretaris-generaal	van	Crelan,	een	presentatie	van	de	bank,	
die	binnenkort	een	100	%	Belgische	bank	met	100	%	coöperatieve	verankering	wordt,	dankzij	
een	versterking	van	het	eigen	vermogen	door	een	verhoging	van	het	coöperatieve	kapitaal.	
Wij	nodigen	 je	uit	op	deze	 conferentie	die	plaatsvindt	op	vrijdag	6	 februari	om	12.15	uur	op	
de	zetel	van	de	NRC,	FOD	Economie,	City	Atrium	–	Zaal	4A19	–	Vooruitgangstraat,	50	–	1210	
Brussel	(vlakbij	de	Rogierplaats	en	het	Noordstation).	Drank	en	broodjes	zijn	voorzien.	

Het evenement is gratis, maar inschrijven is verplicht. Doe dit voor 30 januari 2015, per e-mail 
aan: claudio.valentino@economie.fgov.be. Het aantal plaatsen is beperkt tot 30. 

Portret  
Sofine, zelfhulp door solidaire aansprakelijkheid

Sofine is de samentrekking van Solidarité pour le 
Financement de l’Entrepreneuriat, wat we kunnen 
vertalen als solidariteit voor de financiering van 
ondernemerschap. Dit is een burgerinitiatief dat bestaat 
uit twee entiteiten: een cvba-so en een vzw. 

De	 coöperatie	 kent	 microkredieten	 toe	 aan	 een	 publiek	 dat	 uitgesloten	 is	 van	 het	
klassieke	bankensysteem.	Dit	is	tevens	het	sociaal	oogmerk	van	de	coöperatie.	De	vzw	
begeleidt	de	leden	van	Sofine	die	een	zelfstandige	activiteit	willen	opstarten.

Haar	werking	is	gebaseerd	op	het	zelfhulpprincipe	via	solidaire	verantwoordelijkheid:	
slapende	 creativiteit	 wakker	 schudden	 door	 het	 samenbrengen	 van	 middelen	 en	
ervaring. 
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Het	basisidee	is	dat	de	coöperanten	akkoord	gaan	om	te	investeren	in	een	fonds	voor	
microkredieten	en	in	een	solidair	garantiefonds.	Hierdoor	wordt	het	mogelijk	kredieten	
te	verkrijgen	die	beter	zijn	aangepast	aan	de	noden	van	de	 initiatiefnemers,	om	hun	
situatie	duurzaam	te	verbeteren.	

Naast	microkredieten	biedt	Sofine	diensten	aan	voor	professionele	projectontwikkeling	
en	voor	het	creëren	en	begeleiden	van	micro-ondernemingen.		Denk	hierbij	aan	coaching,	
vorming,	 ondersteuning	 en	 advies	 m.b.t.	 beheer,	 marketing	 en	 administratieve	
verplichtingen.

Doelstelling	is	om	tegen	2016	850	leden	te	mobiliseren,	waarvan	40	%	vrouwen	en	40	%	
jongeren.	Daarnaast	willen	ze	175	businessplannen	financieren	voor	zelfstandige	micro-
ondernemers,	met	een	gemiddeld	kredietbedrag	van	12.500	euro.	De	voorwaarden	om	
krediet	te	verkrijgen	zijn:

•	 Lid	zijn	van	de	coöperatie	Sofine	cvba

•	 Een	concreet	uitgewerkte	activiteit	en	een	businessplan	hebben	

•	 Een	eigen	inbreng	van	10	%		voor	een	krediet	tussen	8000	en	10.000	euro	

•	 Een	eigen	inbreng	van	15	%		voor	een	krediet	van	10.000	20.000	euro	

•	 Een	eigen	inbreng	van	20	%		voor	een	krediet	van	20.000	25.000	euro

Meer hierover: http://sofine.be/

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 van de Nationale Raad voor de Coöperatie. 

Deze coöperaties kregen recent hun erkenning:

Naam Datum van erkening

HESBENERGIE	cvba-so 1	april	2014

MELDOR	cvba-so 1	juni	2014

Solidarité	pour	le	financement	de	
l’entrepreneuriat	cvba-so

1	juni	2014

Stadsboerderij	Kortrijk	cvba 1	juli		2014

LIVINVEST	cvba-so	 1	september		2014

Spot on

Wil jij zetelen in de  Algemene Vergadering van de NRC?

Op 26 oktober lanceerde de FOD Economie een oproep aan personen die hun erkende coöperatieve 
vennootschap of hun groepering willen vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van de 
NRC. 

Elke	erkende	coöperatieve	vennootschap	die	niet	aangesloten	is	bij	een	groepering	en	die	
minder	dan	100.000	vennoten	telt,	mag	één	vertegenwoordiger	aanduiden.	Wanneer	ze	meer	
dan	100.000	vennoten	telt,	mag	ze	twee	vertegenwoordigers	aanduiden.
Groeperingen	mogen	twee	vertegenwoordigers	aanduiden.
De	kandidatuurstellingen	dienen	per	post	te	worden	verstuurd	met	een	formulier	dat	u	door	
de	FOD	Economie	werd	overgemaakt.	Voor	elk	mandaat	is	er	een	dubbele	lijst	met	telkens	een	
man	en	een	vrouw	als	voorgedragen	kandidaat.	
Dit formulier stuurt u vóór 26 december terug naar de FOD Economie.

Wij	nodigen	u	als	erkende	coöperatieve	vennootschap	dan	ook	uit	om	u	kandidaat	te	stellen	
om	mee	deel	te	nemen	aan	de	werkzaamheden	van	de	NRC	en	zo	zijn	representativiteit	mee	
te	verhogen.	

Heb je je formulier niet meer ? Vraag er eentje via mail: Christophe.Meyer@economie.fgov.be



w
w

w
.n

r
c
-
c
n

c
.b

e

4

FAQ

Kan een erkenning worden geweigerd aan een coöperatieve vennootschap als het 
Wetboek van vennootschappen wordt miskend?
Artikel 5 van de wet van 20 juli 1955 ‘houdende instelling van een Nationale Raad voor de 
Coöperatie’ bepaalt dat de erkenning kan worden geweigerd aan een coöperatieve vennootschap 
’als de statuten of de werking van de vennootschap niet conform zijn met de bepalingen van het 
Wetboek van vennootschappen’.

Daarom	moeten	coöperatieve	vennootschappen	die	een	erkenning	willen,	naast	de	
erkenningscriteria	uit	het	‘Koninklijk	Besluit	tot	vaststelling	van	de	voorwaarden	tot	erkenning	
van	de	nationale	groeperingen	van	coöperatieve	vennootschappen	en	van	de	coöperatieve	
vennootschappen’,	voldoen	aan	de	bepalingen	van	het	Wetboek	van	vennootschappen.
Vooral	de	coöperatieve	vennootschappen	met	een	sociaal	oogmerk	die	een	erkenning	
willen,	moeten	er	op	letten	dat	zij	al	de	negen	bepalingen	uit	artikel	661	van	het	Wetboek	
van	vennootschappen,	in	hun	statuten	opnemen.	Deze	problematiek	werd	behandeld	op	de	
werkgroep wetgeving.
Heb je hierover vragen, contacteer: Christophe.Meyer@economie.fgov.be 

Oproep aan onze lezers  

Promoot	het	coöperatieve	model	door	deze	nieuwsbrief	met	andere	lezers	te	delen!	Geef	hem	
door	aan	je	vrienden,	collega’s,	klanten,	…	en	vraag	hen	om	zich	in	te	schrijven.
Dit kan bij claudio.valentino@economie.fgov.be 

Colofon
Uitgever: Nationale	Raad	voor	de	Coöperatie 
Vooruitgangstraat		50	 
1210	Brussel	
www.nrc-cnc.be

Redactie:	Michel	Ernotte,	Gregory	Kévers,	Christophe	Meyer,	Lieve	Jacobs,	Matthieu	Vanhove,	
Isabel	Wagemans
Eindredactie:	Greet	Leynen	
Opmaak:	Raf	Berckmans
Coördinatie:	Gregory	Kévers
Secretariaat: Claudio	Valentino
Contact:	christophe.meyer@economie.fgov.be

De Nationale Raad voor de Coöperatie
Naast	de	juridische	rechtsvorm	is	de	coöperatieve	vennootschap	het	instrument	voor	een	
economie	met	een	menselijk	gelaat.	Om	dit	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.	

 


