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ADVIES VAN DE NRC TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK 

BESLUIT VAN 8 JANUARI 1962 ‘TOT VASTSTELLING VAN DE 

VOORWAARDEN TOT ERKENNING VAN DE NATIONALE 

GROEPERINGEN VAN COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAPPEN EN 

VAN DE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAPPEN’ (ZOALS 

GEWIJZIGD DOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 MEI 2016)   

 

 

Inleiding 

 

Op 22/11/2019 bracht de NRC een advies uit over het voorontwerp van wet ‘houdende 

instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, de sociale onderneming en de 

landbouwonderneming’. Dit advies werd nadien aangevuld en genuanceerd in een bijkomend 

NRC-advies van 25/05/2021. 

 

In het NRC-advies van 22/11/2019 werd toegelicht dat het niet logisch is dat in het voorontwerp 

van wet een hoofdstuk gewijd wordt aan de erkenningsvoorwaarden van erkende coöperatieve 

vennootschappen, terwijl dat niet het geval is voor de sociale ondernemingen en de 

landbouwondernemingen en dat de in het voorontwerp van wet opgenomen 

erkenningsvoorwaarden geen letterlijke herneming zijn van de in de wet van 20 juli 1955 en 

het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 vermelde erkenningsvoorwaarden.  

 

In het advies werd ook aangekondigd dat de NRC op vraag van enkele NRC-leden in 2019 een 

denkoefening zou opstarten over de wenselijkheid van een eventuele aanpassing van de 

erkenningsvoorwaarden.  

 

Gelet hierop werd voorgesteld om de erkenningsvoorwaarden voor de erkende coöperatieve 

vennootschappen niet op te nemen in het voorontwerp van wet (en hoofdstuk 3 integraal te 

schrappen), maar enkel te verwijzen naar het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962  ‘tot 

vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve 

vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen.’ 

 

Voorstel tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 (KB van ’62)  

 

Inmiddels heeft de NRC haar denkoefening over een eventuele aanpassing van de 

erkenningsvoorwaarden voor de coöperatieve vennootschappen en de groeperingen die de 

coöperatieve vennootschappen vertegenwoordigen, afgerond. 

De NRC stelt voor om geen ingrijpende wijzigingen door te voeren aan de huidige 

erkenningsvoorwaarden, die nog steeds actueel zijn en de nodige flexibiliteit bieden voor het 

zeer diverse landschap aan erkende coöperaties, maar om de erkenningsvoorwaarden, rekening 

houdend met de ICA-principes (zoals toegelicht in de ICA Guidance Notes (2015)) en de 

recente wijziging van het wetgevend kader (boek 6 en 8 van WVV), te actualiseren en te 

moderniseren.  
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Het advies van de NRC tot wijziging van het KB van ’62 is drieledig: 

 

1. Voorstel om de ICA-principes (zoals toegelicht in de ICA ‘Guidance notes’ (2015)) 

op te nemen in de erkenningsvoorwaarden 

De NRC wil de erkenning voorbehouden aan coöperaties waarvan de werking en de statuten 

in overeenstemming zijn met de coöperatieve principes zoals vastgelegd door de Internationale 

Coöperatieve Alliantie, te weten:  

1. Vrijwillig en open lidmaatschap 

2. Democratische controle door de leden 

3. Economische participatie vanwege de leden 

4. Autonomie en onafhankelijkheid 

5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking 

6. Samenwerking tussen coöperaties 

7. Aandacht voor de gemeenschap 

Daarom wordt voorgesteld om de zeven internationale ICA-principes expliciet op te nemen in 

artikel 1, §1 van het KB van ’62. 

2. Voorstel om een nieuwe erkenningsvoorwaarde in te voeren: ten minste een deel 

van het vermogen en/of de resultaten van de coöperatie mag niet vatbaar zijn voor 

de uitkering aan de vennoten 

De NRC stelt voor om een nieuwe erkenningsvoorwaarde in te voeren die stelt dat ten minste 

een deel van het vermogen en/of van de resultaten van de coöperatie niet vatbaar mag zijn voor 

de uitkering aan de vennoten.  

Deze voorwaarde moet ertoe bijdragen dat erkende coöperaties reserves aanleggen die 

collectief bezit worden van de coöperatie. Om haar doelstellingen te verwezenlijken, heeft een 

coöperatie immers generaties van vennoten nodig om middelen op lange termijn toe te wijzen 

zonder speculatieve vooruitzichten. Door minstens een deel van het vermogen en/of de 

resultaten te herinvesteren in de coöperatie blijft deze levensvatbaar op de lange termijn. 

De door de NRC voorgestelde nieuwe erkenningsvoorwaarde luidt als volgt: 

‘ten minste een gedeelte van het vermogen en/of de resultaten is niet vatbaar voor uitkering 

aan de vennoten. Deze voorwaarde kan invulling krijgen door het vermogen dat bij vereffening 

overblijft na aanzuivering van het passief en na uitbetaling van de statutair bepaalde 

scheidingsaandelen aan de vennoten, geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor economische of 

sociale activiteiten die de vennootschap beoogt te bevorderen en/of door jaarlijks een gedeelte 

van de winst te bestemmen voor een of meer van de volgende doeleinden:  

- de opbouw van reserves om de financiële duurzaamheid van de coöperatie te 

versterken; 

- de herinvestering voor de ontwikkeling van de coöperatie of de ondersteuning van de 

ruimere coöperatieve sector.’ 

 

https://www.icakompas.be/homepage/inleiding/de-7-ica-principes?ica=1
https://www.icakompas.be/homepage/inleiding/de-7-ica-principes?ica=2
https://www.icakompas.be/homepage/inleiding/de-7-ica-principes?ica=3
https://www.icakompas.be/homepage/inleiding/de-7-ica-principes?ica=4
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3. Voorstel om de in hoofde van erkende coöperaties verplichte jaarlijkse 

rapportering over de naleving van de erkenningsvoorwaarden te uniformiseren 

via een door de NRC uitgewerkt sjabloon van bijzonder verslag 
 

Met het oog op transparantie en eenvormigheid zal de NRC alle erkende coöperaties adviseren 

en stimuleren om het door de NRC uitgewerkte sjabloon van bijzonder verslag te gebruiken 

voor de jaarlijkse rapportering over de naleving van de erkenningsvoorwaarden zoals bedoeld 

in artikel 1, §7 van het KB van ‘62.  

 

Teneinde de administratieve last voor de erkende coöperaties zo beperkt mogelijk te houden, 

vraagt de NRC ondersteuning aan de FOD Economie om het sjabloon van bijzonder verslag 

via een ICT-tool zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, onder meer door er voor te zorgen 

dat de in het voorgaande jaar gerapporteerde informatie niet telkens opnieuw moet ingegeven 

worden, maar het jaar nadien kan opgeroepen en geactualiseerd worden. 

Erkende coöperaties die een jaarverslag moeten opstellen, zullen de inhoud van het bijzonder 

verslag (voor zover het niet-vertrouwelijke informatie betreft) ook moeten hernemen in een 

afzonderlijke rubriek van hun jaarverslag. 
 

Deze voorgestelde uniforme rapportering moet bijdragen tot meer dynamiek en diversiteit in 

het coöperatieve ondernemen en moet leiden tot meer transparantie over de coöperatieve 

werking van erkende coöperaties. 

 

De door de NRC voorgestelde aanpassingen aan het KB van ’62 zijn opgenomen in bijlage 1. 

Het door de NRC uitgewerkte sjabloon van bijzonder verslag is opgenomen in bijlage 2. 

 

Voorstel terbeschikkingstelling van gegevens door FOD Economie aan NRC 

 

De NRC is ervan overtuigd dat de voorgestelde uniforme rapportering zal bijdragen tot meer 

dynamiek en diversiteit in het coöperatieve ondernemen en meer transparantie over de 

coöperatieve werking van erkende coöperaties. 

 

De in het bijzonder verslag door de erkende CV’s gerapporteerde informatie zorgt daarbij niet 

alleen voor grotere transparantie in hoofde van elke individuele vennootschap, maar ook de 

geglobaliseerde informatie van alle erkende CV’s samen biedt een schat aan informatie over 

de coöperatieve werking van de verschillende actoren in het coöperatieve landschap. 

In het sjabloon van bijzonder verslag wordt voorzien dat de erkende CV’s op vrijwillige basis 

kunnen aangeven dat de FOD Economie de inhoud van het bijzonder verslag (met uitzondering 

van de vertrouwelijke informatie, die wel gerapporteerd moet worden aan de FOD Economie, 

maar niet publiek bekendgemaakt moet worden) mag bekendmaken op haar website. 

Teneinde een beter inzicht te krijgen in de coöperatieve werking bij de verschillende actoren 

in het coöperatieve landschap, vraagt de NRC daarnaast aan de FOD Economie om de via de 

rapporteringsplicht van de erkende CV’s verzamelde informatie op geaggregeerde en 

geanonimiseerde basis ter beschikking te stellen van de NRC.    

 

_________________ 
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BIJLAGE 1 - Voorstel tot aanpassing van de erkenningsvoorwaarden in het KB van ’62 

Artikel 1 (voorgestelde aanpassingen verwerkt in de bestaande tekst) 

§ 1. De coöperatieve vennootschappen en de groeperingen die de coöperatieve 

vennootschappen vertegenwoordigen, hierna "groeperingen" genoemd, kunnen slechts erkend 

worden en bijgevolg deelnemen aan de samenstelling van de algemene vergadering van de 

Nationale Raad voor de Coöperatie, de sociale onderneming en de landbouwonderneming, 

wanneer hun werking en hun statuten, of die van de leden van de groepering, in 

overeenstemming zijn met de coöperatieve principes zoals vastgelegd door de Internationale 

Coöperatieve Alliantie, te weten:  

1. Vrijwillig en open lidmaatschap 

2. Democratische controle door de leden 

3. Economische participatie vanwege de leden 

4. Autonomie en onafhankelijkheid 

5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking 

6. Samenwerking tussen coöperaties 

7. Aandacht voor de gemeenschap 

De werking en de statuten moeten minstens het volgende inhouden: 

1° de toetreding van vennoten gebeurt vrijwillig en de vennootschap mag de toetreding van 

vennoten niet weigeren of de uitsluiting niet uitspreken, tenzij de betrokkenen niet of niet 

langer aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de statuten, voldoen, of tenzij 

zij daden verrichten die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn; 

2° de aandelen scheppen binnen elke soort gelijke rechten en verplichtingen, zelfs al komen ze 

overeen met een ongelijke inbreng, behoudens hetgeen hierna in de bepaling onder 3° is 

bepaald wat betreft het stemrecht op de algemene vergadering; 

3° alle vennoten hebben op de algemene vergadering, in alle zaken, een gelijk stemrecht, 

ongeacht het aantal aandelen die zij bezitten; 

4° de bestuurder(s) en de commissaris(sen) worden door de algemene vergadering benoemd; 

5° het aan de vennoten toegekende bruto dividend mag niet hoger zijn dan 6 procent van het 

volgestorte bedrag van de inbreng; 

6° het voornaamste doel van de vennootschap bestaat erin om haar vennoten een economisch 

of sociaal voordeel te verschaffen. Hieronder wordt tevens begrepen de ontwikkeling van de 

economische en sociale activiteiten die beantwoorden aan de behoeften of aspiraties van de 

vennoten; 

7° het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd; 

8° een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt voorbehouden voor informatieverstrekking 

aan en opleiding van haar huidige of potentiële vennoten of van het grote publiek. 

9° ten minste een gedeelte van het vermogen en/of de resultaten is niet vatbaar voor uitkering 

aan de vennoten. Deze voorwaarde kan invulling krijgen door het vermogen dat bij vereffening 

overblijft na aanzuivering van het passief en na uitbetaling van de statutair bepaalde 

scheidingsaandelen aan de vennoten, geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor economische 

of sociale activiteiten die de vennootschap beoogt te bevorderen en/of door jaarlijks een 

gedeelte van de winst te bestemmen voor een of meer van de volgende doeleinden:  

https://www.icakompas.be/homepage/inleiding/de-7-ica-principes?ica=1
https://www.icakompas.be/homepage/inleiding/de-7-ica-principes?ica=2
https://www.icakompas.be/homepage/inleiding/de-7-ica-principes?ica=3
https://www.icakompas.be/homepage/inleiding/de-7-ica-principes?ica=4
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- de opbouw van reserves om de financiële duurzaamheid van de coöperatie te 

versterken; 

- de herinvestering voor de ontwikkeling van de coöperatie of de ondersteuning van de 

ruimere coöperatieve sector. 

§ 2. In geval van weigering tot toetreding of uitsluiting bedoeld in paragraaf 1, 1°, deelt de 

vennootschap de objectieve redenen van de weigering tot toetreding of de uitsluiting mee aan 

de betrokkene die daarom verzoekt. 

§ 3. De statuten kunnen afwijken van de bepaling van paragraaf 1, 3°, voor zover het aantal 

stemmen dat een vennoot kan uitbrengen, persoonlijk of als gevolmachtigde, niet hoger ligt 

dan tien procent van de stemrechten verbonden aan de aanwezige en de vertegenwoordigde 

aandelen. Telt de vennootschap evenwel meer dan duizend vennoten, dan mag er in de tweede 

graad worden gestemd. 

§ 4. De bepaling van paragraaf 1, 4°, belet niet dat statutaire bestuurders kunnen worden 

benoemd in de mate dat de statuten in de mogelijkheid en de nadere regels voor de algemene 

vergadering voorzien om de benoeming te herroepen. 

Zijn één of meer bestuurders of commissarissen evenwel niet door de algemene vergadering 

benoemd, maar door het bestuursorgaan of door een onderscheiden categorie van vennoten, 

dan heeft de algemene vergadering het recht om zich tegen deze benoeming te verzetten. 

§ 5. Indien het voordeel bedoeld in paragraaf 1, 6°, bestaat in een coöperatieve teruggave, dan 

kan deze enkel worden toegekend naar rata van de verrichtingen die de vennoten met de 

vennootschap hebben gedaan. 

§ 6. De statuten kunnen afwijken van de bepaling van paragraaf 1, 7°, voor zover dat de 

eventuele vergoeding van de bestuurders niet bestaat uit een deelname in de winst van de 

vennootschap en wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 

§ 7. Het bestuursorgaan stelt jaarlijks een bijzonder verslag op over de wijze waarop de 

vennootschap toezicht houdt op de erkenningsvoorwaarden vastgelegd in dit artikel, waaronder 

de coöperatieve principes vastgelegd door de Internationale Coöperatieve Alliantie en zoals 

toegelicht in de ICA ‘Guidance Notes’. Binnen de zes maanden na de datum van afsluiting van 

het boekjaar wordt het bijzonder verslag toegestuurd naar de Federale Overheidsdienst 

Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, hierna "de FOD Economie" genoemd. Een kopie 

van het bijzonder verslag wordt bewaard op de zetel van de vennootschap. Is de vennootschap 

verplicht om een jaarverslag op te stellen overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 van het 

Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan moet de inhoud van het bijzonder verslag, 

voor zover het niet-vertrouwelijke informatie betreft, ook in een afzonderlijk deel van het 

jaarverslag worden opgenomen. 

§ 8. De bepaling van paragraaf 1, 6°, is niet van toepassing op erkende coöperatieve 

vennootschappen die tevens erkend zijn als sociale onderneming. 
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Voorgestelde aanpassingen aan andere artikelen van het KB van ’62 

Artikel 4 

- eerste alinea: ‘De groepering en de al dan niet bij een groepering aangesloten 

coöperatieve vennootschap, dienen bij de FOD Economie een aanvraag tot erkenning 

in, volgens de als bijlage bij dit besluit gevoegde modellen. 

 

→ voorstel: ‘de FOD Economie’ i.p.v. ‘de Federale Overheidsdienst Economie, 

K.M.O., Middenstand en Energie, hierna "de FOD Economie" genoemd’ (cf. de 

FOD Economie wordt reeds gedefinieerd in aangepast artikel 1, §7) 

Artikel 5 

- voorlaatste alinea: ‘Alvorens een beslissing over de erkenning van een groepering of 

van een coöperatieve vennootschap te nemen, kan de minister bevoegd voor Economie 

om het advies van het bureau van de Nationale Raad voor de Coöperatie, de sociale 

onderneming en de landbouwonderneming verzoeken.’ 

 

→ voorstel: ‘de Nationale Raad voor de Coöperatie, de sociale onderneming en 

de landbouwonderneming’ i.p.v. ‘de Nationale Raad voor de Coöperatie’ 

 

- laatste alinea: ‘In voorkomend geval, mag hij zich eveneens richten tot een bevoegde 

autoriteit, bedoeld in artikel 1, 4°, van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van 

een Nationale Raad voor Coöperatie, om na te gaan of de coöperatieve vennootschap 

de bepalingen van het vennootschapsrecht die voor haar van toepassing zijn, 

eerbiedigt.’ 

 

→ voorstel om deze alinea te schrappen (cf. ‘bevoegde autoriteit’ wordt niet 

langer gedefinieerd in het voorontwerp van wet houdende instelling van een 

Nationale Raad voor de Coöperatie, de sociale onderneming en de 

landbouwonderneming) 

Artikel 7 

- tweede alinea: ‘Alvorens te beslissen over de schrapping van een erkende groepering 

of coöperatieve vennootschap, kan de minister bevoegd voor Economie om het advies 

van het bureau van de Nationale Raad voor de Coöperatie, de sociale onderneming en 

de landbouwonderneming verzoeken.’ 

 

→ voorstel: ‘de Nationale Raad voor de Coöperatie, de sociale onderneming en 

de landbouwonderneming’ i.p.v. ‘de Nationale Raad voor de Coöperatie’ 
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- derde alinea: ‘Hij kan ook tot schrapping beslissen wanneer hij van een bevoegde 

autoriteit, bedoeld in artikel 1, 4°, van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van 

een Nationale Raad voor Coöperatie, verneemt dat de coöperatieve vennootschap de 

bepalingen van het op haar toepasselijke vennootschapsrecht niet meer naleeft.’ 

 

→ voorstel om deze alinea te schrappen (cf. ‘bevoegde autoriteit’ wordt niet langer 

gedefinieerd in het voorontwerp van wet houdende instelling van een Nationale Raad 

voor de Coöperatie, de sociale onderneming en de landbouwonderneming) 

 

_____________ 



BIJLAGE 2 

 

MODEL VOOR HET OPSTELLEN VAN HET JAARLIJKS BIJZONDER VERSLAG VAN EEN ERKENDE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP 

 

 
  

Aan de NRC werd advies gevraagd om de erkenningsvoorwaarden voor erkende CV’s te moderniseren.  

Het advies van de NRC houdt o.m. in dat de werking en de statuten van alle erkende CV’s in overeenstemming moeten zijn met de ICA-principes, dat 

een nieuwe erkenningsvoorwaarde ingevoerd wordt en dat uniform gerapporteerd wordt via een sjabloon van bijzonder verslag.  

Weet dat de bestuurders van een erkende coöperatie vandaag reeds verplicht zijn om een bijzonder verslag op te stellen over de wijze waarop de 

vennootschap toezicht houdt op de erkenningsvoorwaarden en dat, indien zij gehouden zijn een jaarverslag op te stellen, zij dit verslag ook vandaag 

reeds moeten invoegen in hun jaarverslag (art. 1, §7 KB van ’62).  

Het voorstel van de NRC strekt ertoe de inhoud van het bijzonder verslag te preciseren en te uniformiseren en, via de verplichting tot indiening van het 

bijzonder verslag bij de FOD Economie, de transparantie over de coöperatieve werking van erkende coöperaties te verhogen. De FOD Economie zal in 

eerste instantie beoordelen of alle inhoudelijke thema’s behandeld werden en transparant toegelicht werden in het bijzonder verslag. Enkel bij een 

manifest gebrek aan transparantie en/of wanneer de rapportering niet strookt met de feiten zal de FOD Economie optreden.  

Indien het KB van ’62 effectief gewijzigd wordt conform de door de NRC geformuleerde voorstellen, dan zullen alle erkende CV’s vanaf dat ogenblik 

verplicht zijn om het hieronder vermelde sjabloon van bijzonder verslag te gebruiken. 

In afwachting van de voorgestelde wijziging van het KB van ’62 doet de NRC een warme oproep aan alle erkende coöperaties om het sjabloon van 

bijzonder verslag nu al te gebruiken en de inhoud van het bijzonder verslag – indien van toepassing en voor zover het niet-vertrouwelijke informatie 

betreft (cf. infra) – te hernemen in hun jaarverslag. 

Door het sjabloon van de NRC nu al te gebruiken voldoet u aan uw verplichtingen onder het huidige artikel 1, §7 van het KB van ’62 en bent u meteen 

al helemaal mee met de voorgestelde toekomstige wijzigingen.   
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Het bestuursorgaan van een erkende coöperatieve vennootschap dient jaarlijks een bijzonder verslag op te stellen over de wijze waarop de vennootschap 

toeziet op de naleving van de erkenningsvoorwaarden zoals vastgelegd in het Koninklijk besluit van 8 januari 1962 ‘tot vaststelling van de voorwaarden tot 

erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen’ (hierna: ‘KB van ‘62’), waaronder de 

coöperatieve principes zoals vastgelegd door de Internationale Coöperatieve Alliantie (hierna: ‘ICA’) en zoals toegelicht in de ICA ‘Guidance Notes’ (2015).  

 
Onderstaand model is een sjabloon van bijzonder verslag over de wijze waarop de vennootschap toeziet op de naleving van de erkenningsvoorwaarden,  dat 

werd opgesteld door de Nationale Raad voor de Coöperatie, de sociale onderneming en de landbouwonderneming.   

Met het oog op een uniforme rapportering, dienen alle erkende coöperatieve vennootschappen gebruik te maken van dit sjabloon. 

 
Opmerkingen:  

Het bestuursorgaan stuurt het bijzonder verslag binnen de zes maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar naar de FOD Economie 

(AUC@economie.fgov.be) en bewaart een kopie op de zetel van de vennootschap. (artikel 1, § 7 van het KB van ‘62) 

Bestuursorganen van vennootschappen die gehouden zijn een jaarverslag op te stellen overeenkomstig artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen nemen de niet-vertrouwelijke inhoud van het bijzonder verslag bovendien op in een afzonderlijke rubriek van het 

jaarverslag (artikel 1, § 7, van het KB van ‘62).  

De in dit model blauw gemarkeerde vertrouwelijke informatie moet wel opgenomen worden in het bijzonder verslag dat aan de FOD Economie wordt 

overgemaakt, maar dient niet hernomen te worden in het jaarverslag. 

Een coöperatieve vennootschap die zowel een erkende coöperatieve vennootschap is (als bedoeld in artikel 8:4 van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen) als een erkende sociale onderneming (als bedoeld in artikel 8:5, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) moet geen verslag 

uitbrengen over het economisch of sociaal voordeel voor haar vennoten. (artikel 1, § 8 van het KB van ‘62) 

 

  

mailto:AUC@economie.fgov.be
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Inleiding 

• Vermeld hierna de statutaire1 of andere bepalingen die zijn vastgesteld in toepassing van artikel 6:1, §4 van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen (“De coöperatieve finaliteit en de waarden van de coöperatieve vennootschap worden beschreven in de statuten en, in voorkomend 

geval, aangevuld met een uitvoerigere toelichting in een intern reglement of een handvest”):  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
1 In voorkomend geval zodra de erkende CV haar statuten in overeenstemming heeft gebracht met alle bepalingen van het WVV (en uiterlijk op 31 december 2023).  
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Rapportering over de toepassing van de erkenningsvoorwaarden  

 
ICA-principes  KB van ‘62 Thema’s die minimaal aan bod moeten komen in het bijzonder verslag 

Geef beknopt toelichting bij onderstaande topics en verwijs daarbij waar mogelijk naar de relevante 
statutaire bepalingen. 

 

1. Vrijwillig en open 
lidmaatschap 

 

Artikel 1, §1, 1°  

Artikel 1, §2  

 

- toetredingen: 

▪ hoeveel vennoten (natuurlijke personen / rechtspersonen) zijn er toegetreden tijdens 
het boekjaar waarop dit verslag betrekking heeft?  

▪ heeft de vennootschap toetredingsaanvragen geweigerd? Zo ja:  

▪ om welke redenen?  

▪ werden deze redenen op een transparante wijze aan de betrokkenen 
meegedeeld? 

- uittredingen: 

▪ hoeveel vennoten (natuurlijke personen / rechtspersonen) zijn er uitgetreden (met 
uitsplitsing vrijwillig/van rechtswege2) tijdens het boekjaar waarop dit verslag betrekking 
heeft? 

▪ heeft de vennootschap uittredingsaanvragen geweigerd? zo ja, beschrijf kort de context 
en de motivering van deze weigering(en). 

- uitsluitingen: 

▪ werden er vennoten (natuurlijke personen / rechtspersonen) uitgesloten tijdens het jaar 
waarop dit verslag betrekking heeft? Zo ja: 

▪ om welke redenen?  

 
2 Tenzij de statuten anders bepalen treedt een vennoot van rechtswege uit in geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring 
(artikel 6:121 WVV). De statuten kunnen bepalen dat een vennoot die niet langer beantwoordt aan de statutaire vereisten om vennoot te worden, wordt geacht op dat 
ogenblik van rechtswege uit te treden (artikel 6:122 WVV).  
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▪ werden deze redenen op een transparante wijze aan de betrokkenen 
meegedeeld? 

2. Democratische 
controle door de leden 

 

Artikel 1, §1, 2°  

Artikel 1, §1, 4°  

Artikel 1, § 3  

Artikel 1, § 4  

 

- Hoeveel vennoten (natuurlijke personen / rechtspersonen) waren er op balansdatum van het 
boekjaar waarop dit verslag betrekking heeft? 

- Beschrijf hoeveel vennoten er aanwezig en/of vertegenwoordigd waren op de gewone en, in 
voorkomend geval, de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen die hebben 
plaatsgevonden tijdens het boekjaar waarop dit verslag betrekking heeft.  

- Geef toelichting bij eventuele statutaire bepalingen die - in toepassing van artikel 1, §3 van het 
KB van ’62 - afwijken van de aanvullende bepaling vervat in artikel 1, §1, 3° van het KB van ’62 
inzake stemrecht. 

- Door wie werd de coöperatie opgericht? Hebben de oprichters een bijzonder statuut inzake 
besluitvorming op de algemene vergadering? Zo ja, licht toe. 

- Beschrijf op welke manier de bestuurder(s) benoemd word(t)(en). Indien de vennootschap een 
statutaire bestuurder heeft aangesteld: beschrijf hoe het bestuursorgaan van de statutaire 
bestuurder wordt samengesteld. 

- Heeft de vennootschap tijdens het boekjaar waarop dit verslag betrekking heeft andere 
initiatieven genomen om concreet invulling te geven aan de inspraak van de vennoten 
(bijvoorbeeld door advies- of overlegcomités in te stellen, door vragenlijsten ter beschikking te 
stellen om te peilen naar meningen over onderwerpen die verband houden met de activiteiten 
of het beheer van de vennootschap, enz.)?  

Zo ja, welke activiteiten, initiatieven en projecten heeft de vennootschap ter zake opgezet? 
 

3. Economische 
participatie vanwege 
de leden 

 

Artikel 1, §1, 5°  

Artikel 1, §1, 6°  

Artikel 1, §1, 7°  

Artikel 1, §5  

Artikel 1, §6  

- Geef een korte beschrijving van het beleid van de vennootschap inzake de bestemming van de 
winst en de toepassing hiervan tijdens het boekjaar waarop dit verslag betrekking heeft. 

- Omschrijf het economisch en/of sociaal voordeel voor de vennoten tijdens het boekjaar 
waarop dit verslag betrekking heeft (niet van toepassing op erkende CVSO’s). 

- Minstens een gedeelte van het vermogen en/of de resultaten is niet vatbaar voor uitkering aan 
de vennoten.  
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 Geef aan hoe de vennootschap invulling geeft aan deze voorwaarde, bijvb. 

- het vermogen dat bij vereffening overblijft na aanzuivering van het passief en na 
uitbetaling van de statutair bepaalde scheidingsaandelen aan de vennoten, wordt 
geheel of gedeeltelijk bestemd voor economische of sociale activiteiten die de 
vennootschap beoogt te bevorderen; en/of 

- jaarlijks wordt een gedeelte van de winst bestemd voor  de opbouw van reserves om de 
financiële duurzaamheid van de coöperatie te versterken en/of de herinvestering voor 
de ontwikkeling van de coöperatie of de ondersteuning van de ruimere coöperatieve 
sector 

- Hoe wordt het scheidingsaandeel bepaald dat de vennoten ontvangen bij uittreding, verlies van 
hoedanigheid en/of uitsluiting? Geef toelichting bij eventuele statutaire bepalingen die 
afwijken van de aanvullende bepaling vervat in artikel 6:120 §1, 5° van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen. 

- Omschrijf de bestemming van het vereffeningssaldo in geval van ontbinding van de 
vennootschap. 
 

4. Autonomie en 
onafhankelijkheid 

 

/ - Heeft de vennootschap overeenkomsten afgesloten met lokale, regionale, nationale of 
internationale overheden, financiële instellingen, investeerders, klanten, leveranciers, enz. die 
de autonomie van de vennootschap in het gedrang zouden kunnen brengen? Zo ja, beschrijf en 
verantwoord de eventuele negatieve impact van deze overeenkomsten op de democratische 
controle door de vennoten en op de autonomie van de vennootschap. 

- Heeft de vennootschap in belangrijke mate middelen (bvb. financiële schulden, al dan niet 
achtergesteld) aangetrokken via externe financiering? Zo ja, beschrijf en verantwoord de 
eventuele negatieve impact van deze financiering op de democratische controle door de 
vennoten en op de autonomie van de vennootschap. 
 

5. Onderwijs, vorming 
en 
informatieverstrekking 

Artikel 1, §1, 8°  

 

- Beschrijf welke activiteiten, initiatieven en projecten de vennootschap tijdens het boekjaar 
waarop dit verslag betrekking heeft, opgezet heeft om haar huidige en potentiële vennoten 
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en/of het grote publiek informatie en opleidingen te verstrekken. (max. 1500 karakters, verwijs 
desgevallend voor meer gedetailleerde informatie naar de website, het jaarverslag, enz.) 

 

6. Samenwerking 
tussen coöperaties 

 

/ - Beschrijf welke activiteiten, initiatieven en projecten de vennootschap tijdens het boekjaar 
waarop dit verslag betrekking heeft, opgezet heeft in het kader van de samenwerking met 
andere coöperaties. (max. 1500 karakters, verwijs desgevallend voor meer gedetailleerde 
informatie naar de website, het jaarverslag, enz.) 

7. Aandacht voor de 
gemeenschap 

 

/ - Beschrijf welke activiteiten, initiatieven en projecten de vennootschap tijdens het boekjaar 
waarop dit verslag betrekking heeft opgezet heeft in het kader van haar aandacht voor de 
gemeenschap. (max. 1500 karakters, verwijs desgevallend voor meer gedetailleerde informatie 
naar de website, het jaarverslag, enz.) 

 

 

Varia 

• Op welke vlakken ziet je coöperatie potentieel tot verbetering van de coöperatieve werking?  

 
 
 

 

• De FOD Economie waarborgt de veiligheid en vertrouwelijkheid van de vertrouwelijke informatie in dit bijzonder verslag. 
 

De NRC, als wettelijk ingesteld adviesorgaan ter bevordering en verspreiding van de coöperatieve beginselen, ontvangt van de FOD Economie 

jaarlijks een globaal en geanonimiseerd rapport over de bijzondere verslagen van de erkende CV’s. 

 

Mag de FOD Economie de niet-vertrouwelijke inhoud van dit verslag bekendmaken op haar website? 

O JA  O NEEN 
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BIJLAGE 1 – ICA-principes 

De hieronder vermelde principes zijn een beknopte weergave van de coöperatieve principes van de Internationale Coöperatieve Alliantie. Zij moeten steeds 

samen gelezen worden met de ‘Guidance notes’ bij de Coöperatieve Principes (2015), waarin de Internationale Coöperatieve Alliantie elk van de hieronder 

vermelde principes interpreteert en nuanceert. (zie bijlage 3) 

1. Open en vrijwillig lidmaatschap 
 

Coöperaties zijn organisaties gebaseerd op vrijwilligheid. Ze staan open alle personen die gebruik kunnen maken van hun diensten en die 

verantwoordelijkheid als lid wil opnemen, en dit zonder enige discriminatie op basis van gender, sociale afkomst, ras, politieke voorkeur of religie. 

 

2. Democratische controle door de leden 
 

Coöperaties zijn democratische organisaties die worden bestuurd door hun leden die actief participeren in de beleidsontwikkeling en de 

besluitvorming. De als vertegenwoordigers verkozen mannen en vrouwen leggen verantwoording af aan de leden. In coöperaties van de eerste graad 

hebben de leden gelijk stemrecht, volgens de regel: één lid, één stem.  

Ook coöperaties op andere niveaus worden op een democratische manier georganiseerd. 

 

3. Economische participatie van de leden 
 

De leden dragen op een billijke manier bij tot het vermogen van hun coöperaties en ze hebben er democratische controle over. Gewoonlijk is ten 

minste een deel van het vermogen gemeenschappelijke eigendom van de coöperatie. Gewoonlijk ontvangen de leden een bescheiden compensatie 

voor het vermogen dat ze als lid inbrengen. De leden wijzen het resterende resultaat toe aan alle of een deel van de volgende doeleinden: de 

ontwikkeling van hun coöperatie, bv. door de opbouw van reserves waarvan ten minste een deel ondeelbaar is, restorno’s aan de leden in verhouding 

tot hun transacties met de coöperatie en het ondersteunen van andere activiteiten, goedgekeurd door de leden. 

 

4. Autonomie en onafhankelijkheid 
 

Coöperaties zijn autonome, zelfredzame organisaties beheerd door hun leden. Als ze overeenkomsten aangaan met andere organisaties, met inbegrip 

van overheden, of als ze extern vermogen aantrekken, dan doen ze dat aan voorwaarden die de democratische controle van de leden en de autonomie 

van hun coöperatie niet in het gedrang brengen. 
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5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking 
 

Coöperaties bieden hun leden, verkozen bestuurders, managers en werknemers de opleiding en vorming die ze nodig hebben om effectief bij te 

dragen aan de ontwikkeling van hun coöperatie. Zij informeren het grote publiek - m.i.v. jongeren en opiniemakers - over de aard en de voordelen 

van coöperatief ondernemen. 

 

6. Samenwerking tussen de coöperaties 
 

Om een betere dienstverlening te bieden aan hun leden en om de coöperatieve beweging te versterken werken coöperaties samen in lokale, 

nationale, regionale en internationale structuren. 

 

7. Aandacht voor de gemeenschap 
 

Coöperaties dragen bij tot de duurzame ontwikkeling van de samenleving in een kader dat is goedgekeurd door hun leden. 
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BIJLAGE 2 – Guidance notes bij de coöperatieve principes (2015) 

https://www.ica.coop/sites/default/files/publication-files/ica-guidance-notes-en-310629900.pdf 

https://www.ica.coop/sites/default/files/publication-files/guidance-notes-fr-1813840459.pdf 

 

 

 

https://www.ica.coop/sites/default/files/publication-files/ica-guidance-notes-en-310629900.pdf
https://www.ica.coop/sites/default/files/publication-files/guidance-notes-fr-1813840459.pdf
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