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Activiteitenverslag 2022 

_____________________________ 

 
 

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

II. Gerealiseerde activiteiten 
 
 
- 22/11/2021: verzending, naar het kabinet van minister Dermagne, van een 
advies van de NRC over de 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. 
 
- 17/03/2022 : goedkeuring, door het bureau, van een voorstel tot 
herformulering van de nieuwe erkenningsvoorwaarde voor coöperatieve 
vennootschappen, voorgelegd door de Commissie Wetgeving. 
 
 
- 28/04/2022 : organisatie van een seminarie over de coöperatieve modellen in 
de landbouwsector:  “Verscheidenheid troef!” met samenwerking van het VBT, de 
Boerenbond, BoerEnCompagnie en Paysans-Artisans. 
 
- 24/10/2022 : voorstelling aan de leden van het bureau van de NRC van de 
activiteiten, projecten en ambities van het Kenniscentrum voor Coöperatief 
Ondernemen (KCO) van de Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven), door de 
heer David De Witte, coördinator van het centrum. 
 
 
- 18-11-2022: Jaarlijks event van de NRC met als thema: “Voorstelling van het 
Europees en het gewestelijk beleid voor het coöperatief ondernemerschap”. 
 
 



 
- 2022: opstelling en verzending van 3 Newsletters 
 
- 2022 : Hernieuwing van de mandaten van de leden van de twee vaste 
Commissies van de NRC, de Commissie Communicatie en de Commissie 
Wetgeving, bij ministerieel besluit van 13/06/2022 (verschenen op 23/06/2022 in het 
Belgisch Staatsblad). 
 
 

III. Belangrijkste aangehaalde discussiepunten 
 
 
- Impact van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) op de 
(erkende) coöperatieve vennootschappen en op de NRC 
 
Reflecties over de NRC en de financiering ervan  
- Financiering van de coöperatieve projecten via het “Social Economy Action 
Plan” van de Europese Commissie  
 
- Projectoproep gelanceerd op initiatief van de Europese Commissie in 
verband met de sociale en solidaire economie, “Action plan to boost the social 
economy and create jobs”: reflecties omtrent de Europese 
financieringsmogelijkheden en de manier waarop ze kunnen worden aangevraagd. 
 
- Follow-up van het voorstel tot modernisering van de erkenningsvoorwaarden 
die werden 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 organisatie van de seminaries om de NRC te promoten 
 
- Reflecties over de impact van het EU-Voorzitterschap van België, in 2024, op 
de coöperatieve sector 

 

 

IV. Geplande activiteiten 
 
 
 
- Opstelling en verzending van Newsletters van de NRC (idealiter 4 
publicaties/jaar). 
 
- Promoten van de NRC omwille van het organiseren van seminaries over de 
kwestie van de vennootschappen die als sociale onderneming zijn erkend en van de 
dubbele erkenning, met Cooperatives Europe, enz. 
 
- Informatie van het publiek via de FAQ van de Newsletter over het in lijn 
brengen met het nieuwe WVV van de statuten van de coöperatieve 
vennootschappen en over het lot van de vennootschappen “met sociaal oogmerk”. 
 
- Congres van ICA in Leuven, op 10/07/2023 
 



 
- Internationale dag van de coöperatie op 01/07/2023 
 
- Organisatie van het jaarlijks event van de NRC eind 2023 
 
 

V. Statistieken 
 
 
Aantal erkende coöperatieve vennootschappen in 2022: ***** 


