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Van de redactie

2012: Internationaal Jaar van de Coöperaties

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) heeft 
2012 uitgeroepen tot ‘Internationaal Jaar van de Coöperaties’. 
Dat is omdat coöperaties bijdragen tot het terugdringen van de 
armoede, omdat ze werkgelegenheid scheppen en omdat ze de 
maatschappelijke integratie bevorderen. De VN zetten hiermee het 
coöperatieve ondernemerschap in de kijker en erkennen daarmee 
ons ondernemingsmodel als een belangrijke factor voor economische en sociale ontwikkeling. 
Via de resolutie die 2012 uitroept tot jaar van de coöperaties sporen de VN alle regeringen aan 
een beleid voor de ontwikkeling van de coöperaties te voeren. 

2012 zal dus aanleiding geven tot talrijke evenementen om de publieke opinie te sensibiliseren, 
het coöperatieve ondernemingsmodel te promoten en de bijdrage tot de sociaaleconomische 
ontwikkeling te versterken. Zoals vele medespelers in de coöperatieve beweging, denkt 
de Nationale Raad voor de Coöperatie nu al aan de organisatie van een evenement dat dit 
‘Internationaal Jaar van de Coöperaties’ in de verf zal zetten. Er was alvast contact met ILO, 
de International Labour Organisation. Daardoor komt ons evenement hier in België in een 
ruimere context terecht en kunnen we er zoveel mogelijk weerklank aan geven.

In elk geval: op 26 oktober verneemt u hierover meer. U krijgt dan de kans om te ontdekken 
wat zich achter de muren van twee grote Belgische coöperaties afspeelt! 

Met coöperatieve groeten,

Jean-François Hoff elt
Voorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie

Bezoek de website van de Verenigde Naties met betrekking tot 2012:
http://social.un.org/coopsyear/ 
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Actualiteit
Erkenning weldra vermeld op de Kruispuntbank

Om de toegang van coöperatieve ondernemingen en derden tot de informatie over 
de erkenning te vergemakkelijken, wordt die erkenning binnenkort opgenomen in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De KBO biedt aan iedereen de mogelijkheid om 
toegang te krijgen tot onder meer de openbare gegevens van elke vennootschap die in België 
actief is, via het zogenaamde ‘public search-systeem’.
Bij de openbare gegevens, onder de door de Belgische overheid verstrekte vergunningen, vindt 
u of een coöperatieve onderneming of een groepering van coöperatieve vennootschappen 
erkend is. 
Het gegevensbestand van de erkende coöperatieve vennootschappen werd intussen 
overgemaakt aan de KBO die het tegen het einde van dit jaar in hun systeem verwerkt. Ook de 
nieuwe erkenningen nemen ze geleidelijk op in dit gegevensbestand. 
Dankzij de vermelding als erkende coöperatie in de KBO, kennen allerlei acties van erkende 
coöperatieve vennootschappen een vlotter verloop: bij de fi scus, bij de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen en bij elke andere instelling waarvoor deze erkenning van 
belang is.
De ondernemingen hebben eveneens toegang tot hun eigen gegevens via het ‘private search-
systeem’. 

U vindt ‘KBO Public Search’ en ‘KBO Private Search’ op de website: http://economie.fgov.be/nl, 
onder hun overeenkomstige logo’s
Info: Fabrice.Wiels@economie.fgov.be

Kijken in de coöperatieve keuken 

Dinsdag 26 oktober 2010: De Nationale Raad voor de Coöperatie nodigt u uit om een kijkje te 
nemen achter de schermen van twee coöperatieve ondernemingen die representatief zijn voor hun 
sector: de Mechelse Veilingen en Multipharma. 

Al verscheidene jaren organiseert de NRC evenementen 
om het sociale en economische belang van de coöperatieve 
vennootschappen in de Belgische samenleving in de kijker te 
zetten. Een leuke en effi  ciënte manier om aan te tonen dat deze 
vennootschappen zoveel verrassende aspecten verzoenen, is 
een bedrijfsbezoek. Ledenparticipatie, sociaal engagement, 
duurzaamheid en economische prestaties: dat beeld van de 

onderneming wordt veel duidelijker door een concreet bezoek ter plaatse. 
Op 26 oktober neemt de NRC u mee naar de grootste coöperatieve veiling van Europa: de 
Mechelse Veilingen, die de producten van 2500 land- en tuinbouwers omzet en 40 % van alle in 
België verkochte tuinbouwproducten verhandelt.
’s Namiddags verkennen we het distributiecentrum van Multipharma. Een bijzonder verhaal, 
want deze coöperatieve vennootschap werd meer dan een eeuw geleden opgericht, gestoeld 
op de solidariteitsidee. Hun doel: geneesmiddelen voor iedereen bereikbaar en beschikbaar 
maken. Zonder haar coöperatieve beginselen te verloochenen is Multipharma vandaag, met 
1200 medewerkers en 250 apothekers, de onbetwiste marktleider van de farmaceutische 
distributie in België.

Schrijf vlug in op externcom@economie.fgov.be: het aantal plaatsen (50) is beperkt!
Info: p.bosmans@febecoop.be

Portret

Milcobel cvba: een zuivelcoöperatie voor en van melkveehouders van bij ons!

In 2009 stond de melkvee- en zuivelsector opvallend sterk in de kijker omwille van de uiterst 
zorgwekkende situatie op de zuivelmarkten en de historisch lage melkprijzen. Dé hamvragen voor 
de sector: hoe moeten de melkveehouders omgaan met het toegenomen marktrisico? Hoe kan een 
duurzame melkveehouderij blijven bestaan in een globale en risicovolle zuivelmarktomgeving?

Algauw bleek de belangrijke rol van coöperatieve werking binnen de sector een oplossing te 
kunnen bieden. Meer zelfs: Milcobel cvba, als grootste zuivelcoöperatie van ons land, maakt 
integraal deel uit van het antwoord! Lees maar!
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Geen melkmuil

Milcobel verenigt in totaal bijna 3400 melkvee-
houders. Het merendeel zijn Belgische veehou-
ders. Een beperkt aantal zijn Nederlanders en 
Fransen. Allen zijn ze lid van de coöperatie. Dit 
lidmaatschap is gebaseerd op participatie in het 
kapitaal en op een engagement van volledige le-
verings- versus afnameplicht van de melk afk om-
stig van de ledenbedrijven.
Tijdens 2009 werd maar liefst 1,067 miljard                       
liter opgehaald, verwerkt en vermarkt: 1/3 van de 
totale Belgische melkplas. Dit maakt dat bin-
nen internationale context Milcobel vrij frequent                
gebruikt wordt als representatieve referentie voor de zuivel in België.
Sinds de oprichting van de coöperatie in 2004 zijn de doelstellingen van Milcobel:

• Afzetgarantie voor de melk van de ledenbedrijven.
• Streven naar de uitbetaling van de hoogst mogelijke coöperatieve melkprijs; dit op  
 basis van diverse industriële en commerciële activiteiten, en door een aanwezigheid  
 binnen meerdere segmenten van de zuivelmarkt.
• De grootst mogelijke betrokkenheid van de leden en de ledenstructuren.
• Door een gespreide productenportefeuille continu streven naar stabiliteit op labiele  
 markten.

Coöperatieve activiteiten

De activiteiten van de Milcobel Groep zijn gespreid over vier werkmaatschappijen die elk hun 
eigen specifi eke zuivelactiviteiten ontwikkelen:

• Belgomilk cvba: boter, melkpoeder, industriële en consumentenkazen
• Inza cvba: melk en afgeleide melkdranken
• Ysco nv: roomijs
• Kaasimport Jan Dupont nv en Camal sa: versnijden, verpakken en verkopen van kaas

De Milcobel Groep heeft negen vestigingen: Kallo, Langemark, Gierle, Moorslede, Schoten, 
Wuustwezel, Brugge, Barchon en Argentan (F).
De totale omzet over alle activiteiten bedroeg tijdens 2009 maar liefst 755,4 miljoen euro. 
De coöperatie beschikt over een eigen vermogen van 95,9 miljoen euro en heeft een 
personeelsbestand van ruim 1900 werknemers.

Tot slot

Een consument die houdt van zuivelproducten vindt ongetwijfeld zijn gading in het gamma 
van de Milcobel Groep. Hij koopt ‘coöperatieve’ zuivelproducten, m.a.w. hij steunt de 
melkveehouder uit zijn streek en draagt bij tot de coöperatieve doelstellingen en tot een 
duurzame melkveehouderij in eigen omgeving!

Info: www.milcobel.be

Spot on 
De Algemene Vergadering: meer dan een formaliteit

Op het eerste gezicht is dit de meest begrijpelijke erkenningsvoorwaarde: de leden van een 
coöperatieve vennootschap kunnen slechts van een gematigd dividend genieten, dat momenteel 
maximaal 6 % bedraagt. Maar er blijven vragen over hoe dit artikel in de praktijk moet worden 
toegepast. 

De idee van de economische democratie is nauw verbonden 
met het concept coöperatieve vennootschap. Een van de 
meest onderschatte hefb omen hiervoor is de Algemene 
Vergadering. Deze maakt het voorwerp uit van artikelen 381 
tot en met 384 en 410 tot en met 414 van het wetboek van 
Vennootschappen.   

De AlgemeneVergadering hoort het jaarverslag en 
het verslag van de commissarissen en behandelt 
de jaarrekening. De Algemene Vergadering kan het 

Milcobel: gesmaakte producten

De Algemene Vergadering van Cera cvba
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bestuur van de vennootschap beoordelen in functie van het ruime langetermijnkader.                                                   
Het vennootschapsdoel ligt vast in de statuten van de onderneming en kan enkel gewijzigd 
worden door de Algemene Vergadering. 
Zeker binnen coöperatieve vennootschappen pleiten we voor een actieve Algemene 
Vergadering, met leden die hun rechten en plichten kennen, als effi  ciënt tegengewicht voor 
de Raad van Bestuur. De bevoegdheden die de wetgever en de statuten van de vennootschap 
aan de Raad van Bestuur toebedelen, moeten geëvalueerd worden. Daarnaast moeten de 
operationele activiteiten getoetst worden aan de missie van het bedrijf. Het is pas na die fi nale 
toetsing dat kwijting kan worden gegeven aan de Raad van Bestuur. Het herwaarderen van 
Algemene Vergaderingen houdt in dat zowel bij groepen als bij individuele aandeelhouders 
de aanwezigheid op de Algemene Vergadering gestimuleerd moet worden om hun taak als 
kritische observator actief op te nemen.
Info: p.bosmans@febecoop.be

FAQ 
Mijn erkenning vervalt weldra. Wat moet ik doen?

De erkenningen van coöperaties hebben een geldigheidsduur van vier jaar. Voor de lopende 
erkenningen eindigt deze geldigheidsduur op 31 mei 2011.  Als u geen vernieuwing van uw 
erkenning hebt aangevraagd, zal uw vennootschap vanaf 1 juni 2011 niet meer erkend zijn. 
Welke procedure moet u volgen om onaangename verrassingen te vermijden? 
Voor het einde van het jaar krijgt u – en alle andere erkende vennootschappen –  van de 
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie een herinneringsbrief met 
een formulier om uw erkenning te vernieuwen. U vult dit formulier* in en stuurt het voor einde 
januari 2011 naar de FOD Economie.
De bevoegde diensten (Dienst Boekhoudkundig Recht-Audit-Coöperaties) onderzoeken 
vervolgens de zowat 500 dossiers met aanvragen tot hernieuwing. Daarna stellen ze het 
koninklijk besluit op over de erkenning van deze coöperatieve vennootschappen voor de 
periode van 1 juni 2011 tot 31 mei 2015. Als dit koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad 
verschenen is, ontvangt u een bevestigend schrijven waarin verwezen wordt naar de publicatie 
van het koninklijk besluit met de erkenning van uw coöperatieve vennootschap. 
* Er werd een voorstel tot vereenvoudiging van het erkenningsformulier ingediend, maar het is niet zeker of dit zal 
goedgekeurd zijn vooraleer de formulieren moeten teruggezonden worden.

Info: Fabrice.Wiels@economie.fgov.be

Agenda en echo’s

Derde internationale conferentie over het onderzoek in de sociale economie 

Het is nooit te vroeg om iets in uw agenda vast te leggen! Het CIRIEC (Centre International de 
Recherches et d’Information sur l’Économie Publique, Sociale et Coopérative – aisbl) kondigt een 
derde conferentie in april 2011 aan.

Heel wat onderzoekers zijn geïnteresseerd in alle componenten van de sociale economie 
(coöperaties, onderlinge ondernemingen, verenigingen, stichtingen). Ze zoeken ook een 
plaats om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen. Daarom besloot het CIRIEC om 
tweejaarlijks, afwisselend met zijn internationale congressen, een internationale conferentie 
over het onderzoek in de sociale economie te organiseren. Na Victoria (Canada) in 2007 en 
Ostersund (Zweden) in 2009, heeft de volgende conferentie plaats van 6 tot 8 april 2011 in 
Valladolid, Spanje. Bij deze gelegenheid nodigen CIRIEC Espaňa en CIRIEC International 
alle onderzoekers, professionals uit de sector en regeringsvertegenwoordigers uit op een 
gezamenlijke bijeenkomst. De aangekondigde thema’s zijn: 

• Sociale economie, een sterke factor voor sociaaleconomische ontwikkeling in                
 Noord en Zuid
• Sociale economie, een belangrijke drager van sociale en economische verandering
• De bondgenoten van de sociale economie voor de ontwikkeling van een duurzame  
 economie 
• De rol van de overheid en van de internationale instellingen ten opzichte van de  
 sociale economie.

Meer details vindt u hier: http://www.ciriec.ulg.ac.be/en/telechargements/Valladolid%20
2011%20-%20FIRST%20ANNOUNCEMENT_EN.pdf 
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Nieuwe Algemeen directeur bij de ICA 

Op 6 juli kondigde de Raad van Bestuur van de Inter-
nationale Coöperatieve Alliantie (ICA) de benoeming 
aan van zijn nieuwe Algemeen Directeur, Charles 
Gould, een uiterst belangrijke fi guur uit de non-pro-
fi tsector in de Verenigde Staten. Hij volgt daarmee 
Iain Macdonald op, die deze functie gedurende acht 
jaar uitvoerde. Twee redenen overtuigden de Raad 
Van Bestuur ervan om te kiezen voor Charles Gould: 
zijn ervaring als CEO van Volunteers of America, een 
organisatie voor humanitair dienstbetoon, huis-
vesting en gezondheid die zowat 16.000 mensen 
tewerkstelt, en zijn voornemen om de coöperatieve 
waarden te verspreiden. 2012, Internationaal Jaar 
van de Coöperaties, zal vast en zeker zijn eerste 
grote uitdaging  zijn.

ICA is een onafh ankelijke en niet-gouvernementele vereniging die de coöperaties uit de hele wereld 
groepeert, vertegenwoordigt en bijstaat. ICA werd in 1895 opgericht in Londen en telt 246 leden  
in 92 landen en in alle economische sectoren. 

Info: www.ica.coop

Oproep aan onze lezers  
Deel deze nieuwsbrief met andere lezers en leer hen het coöperatieve model beter kennen!

Geef hem door aan uw vrienden, collega’s, klanten, … en vraag hen om zich in te schrijven.

Dat kan via claudio.valentino@economie.fgov.be

Colofon
Uitgever: Nationale Raad voor de Coöperatie
North Gate III
Albert II laan 16
1000 Brussel
www.nrc-cnc.be
Redactie: Peter Bosmans, Jean-François Hoff elt, Lieve Jacobs, Eddy Leloup, Carol Van de 
Maele, Fabrice Wiels.
Eindredactie: Greet Leynen
Opmaak: Raf Berckmans, Greet Leynen
Coördinatie: Carol Van de Maele
Secretariaat: Claudio Valentino
Contact: Fabrice.Wiels@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 deze idee te promoten werd in 1955 de Nationale 
Raad voor de Coöperatie opgericht. Doel: de coöperatieve idee verspreiden en het coöperatieve 
ideaal in stand houden. De NRC verenigt meer dan 500 federaties en ondernemingen die 
begaan zijn met de fundamentele waarden van de coöperatieve beweging. 

 

Charles Gould, kersvers 
Algemeen Directeur van ICA


