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I. Aantal vergaderingen van de NRC 
 
 
- Algemene vergadering: 1 
- Bureau: 5 
- Commissie “Wetgeving”: 2 
- Commissie “Communicatie”: 7 
 
 

II. Gerealiseerde activiteiten 
 
 
- 6/12/2020: verzenden naar het kabinet van Minister Dermagne van een 
advies 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) 
 
- 28/01/2021: organisatie van een debat tussen vertegenwoordigers van 
REScoops en Fincoops over het thema “REScoops en Fincoops: voldoen alle types 
energiecoöperaties aan de coöperatieve principes?” (80 deelnemers) 
 
- 9/03/2021: deelname van de voorzitter van de NRC aan het Single Market 
Forum - Social economy and social entrepreneurship 
 
- 25/03/2021: organisatie van een debat tussen vertegenwoordigers van 
Beescoop en Färm over het thema “De glorieuze comeback van de coöperatieve 
voedingswinkel ” (45 deelnemers) 
 
- 25/05/2021: goedkeuring van een advies over “de NRC en zijn toekomst” 
 
- 11/10/2021: goedkeuring van een advies tot wijziging van 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 
 
 
 



 
 
- 23/11/2021 : Jaarlijks NRC-evenement over het thema: « Het principe van de 
(gedeeltelijk) ondeelbare reserve in een coöperatie: toelichting bij een voorgestelde 
nieuwe erkenningsvoorwaarde » 
 
- 2021 : raadpleging (enquête) van alle erkende coöperatieve 
vennootschappen over het model van bijzonder verslag 
 
- 2021: goedkeuring van 10 aanvragen voor het gebruik van het NRC-label 
voor activiteiten georganiseerd door de leden van de NRC 
 
- 2021: opstelling en verzending van 4 Newsletters 
 
- 2021 : Hernieuwing van de mandaten van de leden van de algemene 
vergadering van de NRC (KB van 25 mei 2021) en van het bureau van de NRC (KB 
van 24 oktober 2021) 
 
 

III. Belangrijkste aangehaalde discussiepunten 
 
 
- Impact van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) op de 
(erkende) coöperatieve vennootschappen en op de NRC 
 
- Reflectie over de NRC en zijn toekomst 
 
- 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) 
 
- 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 
 
 
- Opvolging van de voortgang van het voorontwerp van wet “houdende 
instelling van een Nationale Raad voor Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en 
de Landbouwonderneming” 
 
- Opvolging van het advies aan de Minister van Economie betreffende de 
modernisering van de erkenningsvoorwaarden (inclusief het bijzonder verslag) 
 
 



 
 
- Opstelling en verzending van Newsletters van de NRC (idealiter 4 publicaties 
/ jaar) 
 
- Promotie van de NRC door de organisatie van drie debatten in 2022: 
 

 Debat over het regionaal beleid ter ondersteuning van coöperaties 
 

 Debat over de relatie tussen de erkende CV’s en de vennootschappen 
erkend als sociale onderneming (met inbegrip van de 
vennootschappen met een dubbele erkenning) 

 
 Debat over de verschillende modellen binnen de sector van de 

landbouwcoöperaties. 
 
- 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 2022 
 
 

V. Statistieken 
 
 
Aantal erkende coöperatieve vennootschappen in 2021: 28 (lijst in de bijlage) 
(in 2020: 20) 


