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I. Aantal vergaderingen van de NRC 
 
 
- Algemene vergadering: 1 
- Bureau: 3 
- Commissie “Wetgeving”: 4 
- Commissie “Communicatie”: 7 
 
 
 

II. Gerealiseerde activiteiten 
 
 
- 18/02/2020: vergadering op het kabinet van minister Muylle over het 
voorontwerp van de wet “houdende instelling van een Nationale Raad voor 
Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming” (ingevolge 
het advies van de NRC van 22/11/2019) 
 
- 17/09/2020: organisatie van een seminarie waarop het Kenniscentrum voor 
Coöperatief Ondernemen van de KU Leuven wordt voorgesteld (gepresenteerd door 
Frédéric Dufays en Hannes Hollebecq) 
 
- 2020: opstelling van een aanvraagformulier voor het label en het ontwerp van 
een grafisch symbool (logo) met het oog op het gebruik van een NRC-label voor 
activiteiten die worden georganiseerd door de leden van de NRC  
 
- 2020: goedkeuring van 8 aanvragen voor het gebruik van het NRC-label voor 
activiteiten georganiseerd door de leden van de NRC 
 
- 2020: opstelling en verzending van 4 Newsletters 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

III. Belangrijkste aangehaalde discussiepunten 
 
 
- Reflectie over de modernisering van de erkenningsvoorwaarden bepaald door 
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 
 
- Reflectie over de uitwerking van een model van bijzonder verslag dat moet 
worden opgemaakt door de erkende coöperatieve vennootschappen (vorm, inhoud 
en finaliteit) 
 
- Beslissing om de discussie op te splitsen in enerzijds de 
erkenningsvoorwaarden voor coöperatieve vennootschappen en anderzijds de 
erkenningsvoorwaarden voor sociale ondernemingen 
 
- Impact van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) op de 
(erkende) coöperatieve vennootschappen en op de NRC 
 
- Strategie van de NRC (zichtbaarheid en rol van de NRC, promotie van de 
erkenning enz.) 
 
- Erkenningsprocedure voor nieuwe groeperingen van erkende coöperatieve 
vennootschappen 
 
 
 

IV. Geplande activiteiten 
 
 
- Aanvraag voor een ontmoeting met minister Dermagne met het oog op het 
voorstellen van de NRC en van het strategisch plan en communicatieplan die door 
de NRC werden aangenomen in 2019  
 
- Voortzetten van de werkzaamheden voor de modernisering van de 
erkenningsvoorwaarden en de uitwerking van een model voor bijzonder verslag.      
In dit kader, raadpleging van alle erkende coöperatieve vennootschappen  
 
- Hernieuwing van de mandaten van de leden van de algemene vergadering 
van de NRC (april 2021) en het bureau van de NRC (oktober 2021) 
 
- Opvolging van de voortgang van het voorontwerp van wet “houdende 
instelling van een Nationale Raad voor Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en 
de Landbouwonderneming” 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
- Opstelling en verzending van Newsletters van de NRC (idealiter 4 publicaties 
/ jaar), met extra aandacht voor: 
 

 een oriëntatie die meer gericht is op de tussenpersonen 
 een meer uitgebreide technische rubriek 
 een betere zichtbaarheid van de rubriek “Portret"  

 
- Organisatie van twee debatten begin 2021: 
 

 28/01/2021: debat tussen de vertegenwoordigers van de REScoops 
en de Fincoops 

 25/03/2021: debat tussen Beescoop en Färm 
 

- Promotie van de procedure waarmee de NRC-leden het NRC-label kunnen 
gebruiken voor hun eigen activiteiten 
 
- Organisatie van het jaarlijks event van de NRC eind 2021 (als de 
gezondheidsvoorschriften dat toelaten) 
 
 
 

V. Statistieken 
 
 
Aantal erkende coöperatieve vennootschappen in 2020: 20 (lijst in de bijlage) 


