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Van de redactie
Coöperatief ondernemen: eigentijds en toekomstgericht

Na de vorige vergadering van de Nationale Raad voor de Coöperatie 
(NRC) nam ik de fakkel van voorzitter over van Jean-François Hoff elt.
Ik houd er aan om hem, namens de Raad, te danken voor zijn 
jarenlange inzet en hem te feliciteren met zijn benoeming tot 
erevoorzitter. Daarnaast dank ik ook alle andere leden van de Raad, 
die mij unaniem hebben voorgedragen voor de functie van voorzitter. 
Verder in deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de nieuwe 
samenstelling van de Commissies, het Bureau en de Nationale Raad. 
Met deze enthousiaste ploeg en in partnerschap met de diensten van 
de FOD zal de Raad verder timmeren aan de coöperatieve weg.

’Ambitieus en zelfb ewust, maar zonder arrogantie‘, dat moet het leitmotiv zijn voor de Nationale 
Raad in de volgende jaren. Coöperatief ondernemen is geen toverformule voor economische 
en maatschappelijke waardecreatie, maar het is er wel een goede voedingsbodem en context 
voor. Succes komt er niet zomaar, maar is het resultaat van volgehouden inspanningen, van 
sturen, evalueren en bijsturen. 
Coöperatief ondernemen heeft een lange traditie en … een beloftevolle toekomst!
Sinds het ontstaan van de coöperatieve beweging wordt deze af en toe in vraag gesteld, 
intern - binnen de sector zelf – en extern. En hier is niets op tegen! Constructieve kritiek kan de 
coöperatie alleen maar versterken. We moeten ons echter hoeden voor negativisme of zelfs 
defaitisme. Coöperatief ondernemen is nu eenmaal geen gemakkelijke opgave, maar levert 
wel resultaten op. En misschien zelfs meer resultaten dan andere vormen van ondernemen.
Cijfers en ratio’s zijn belangrijk voor elke onderneming, maar bij een coöperatie vertellen ze 
maar een deel van het verhaal. De vraag is dan ook: hoe maken we de economische en de 
maatschappelijke meerwaarde van de coöperaties zichtbaar? 2012 dient zich aan als een 
mijlpaal want de Verenigde Naties heeft dat jaar uitgeroepen tot ’Internationaal Jaar van de 
Coöperatie’, met als slogan ’Co-operative Enterprises Build a Better World‘. Het is een unieke 
gelegenheid om coöperatief ondernemen een nieuwe impuls te geven en in de kijker te zetten. 
De NRC zal hiervoor initiatieven nemen, maar ik reken ook op u om acties op te zetten en ze 
bekend te maken!

Met coöperatieve groeten,

Matthieu Vanhove

Voorzitter 
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Actualiteit
Le nouveau NRC est (presque) arrivé … 

De Nationale Raad voor de Coöperatie heeft niet alleen een nieuwe voorzitter, ook zijn 
ledenbestand is volledig vernieuwd.

Op 6 december 2010 zijn alle mandaten van de leden van de Nationale Raad voor de 
Coöperatie verstreken. Ze moesten dus vernieuwd worden volgens een vaste procedure die u 
verder in deze nieuwsbrief in ons ‘spot-on’-dossier vindt.

Deze vernieuwing moet nog bevestigd worden bij koninklijk besluit, maar hierna vindt u 
alvast de lijst van werkende en plaatsvervangende leden, in alfabetische volgorde, met 
de organisaties die zij vertegenwoordigen, zoals die de Koning ter ondertekening werd 
voorgelegd.

Portret

Go … go … go51!!! 

Xenarjo lanceert go51: een sociaal netwerk voor ‘plannenmakers en plantrekkers’ van 50 jaar en 
meer. 

Go51 is een communityplatform voor deze 
belangrijke doelgroep in onze samenleving, die al 
veel langer een eigen sociaal netwerk verdient. Het 
werd op 21 maart gelanceerd en is ontwikkeld door 
Xenarjo.
Het is het eerste sociale netwerk dat volledig in 
het teken staat van de belevingswereld van de 
50-plusser. 50-plussers staan niet voor het begin 
van het einde, maar voor de fameuze derde fase 
van hun leven. Ze zijn energieker en dynamischer 
dan ooit en staan in de startblokken om van deze 
derde fase de boeiendste van hun leven te maken. 
Net daarom werd go51 in het leven geroepen 

en we zouden het kunnen situeren ergens tussen Facebook en Seniorennet: Go51 wil zowel 
gelijkgestemde zielen met elkaar in contact brengen als informeren over thema’s als vrije tijd, 

Voorzitter:
Matthieu Vanhove (Cera)

Werkende leden
Philippe Appeltans (VBT)
Joachim Beddegenoots (Groep Arco)
Peter Bosmans (FEBECOOP)
Frank Coene (FEBELCO)
Marc-Henri Cornely (OPHACO)
Joris Cnockaert (Landbouwkrediet)
Hendrik Deblander (Groep Arco)
Sonja De Becker (Boerenbond)
Isabelle Fournier (Crédit Professionnel du  
Hainaut)
Jean-François Hoff elt (FEBECOOP)

Lieve Jacobs (Cera)
William Janssens (OPHACO)
Christine Leborne (Fédération Wallonne de 
l’Agriculture)
Eddy Leloup (Algemeen Verbond der 
Coöperatieve Zuivelfabrieken)
Lea Rutten (Algemeen Verbond der 
Coöperatieve Zuivelfabrieken)
Eric Van Nueten (FEBELCO)
Ann Verrydt (OPHACO)

Plaatsvervangende leden
Christian Baguette (Algemeen Verbond der 
Coöperatieve Zuivelfabrieken)
Virginie Bartholomé (FEBECOOP)
Marleen Coolen (Groep Arco)
Rita Demaré (VBT)
Renaat Debergh (Algemeen Verbond der 
Coöperatieve Zuivelfabrieken)
Delphine D’Hulstère (FEBECOOP)
Katrien Favere (FEBELCO)
Luc François (Crédit Professionnel du Hainaut) 

Rudy Gotzen (Boerenbond)
Elsy Lenaerts (OPHACO)
Isle Poels (Groep Arco)
Dominique  ‘t Kint (Fédération Wallonne de 
l’Agriculture)
Annelies Van Den Berge (OPHACO)
Matthieu Vanhove (Cera)
Jos Verdin (FEBELCO)
Luc Versele (Landbouwkrediet)
Xavier Vilour (OPHACO)
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werk, reizen, cultuur, mobiliteit, gezondheid, engagement en zelfontplooiing. De bezoeker kan 
niet alleen participeren, maar ook publiceren. 
De erkende coöperatieve Xenarjo achter www.go51.eu, (maar ook achter                               
www.123feelfree.be - een community over energie, voeding en beweging, en                                           
www.vlaanderenvakantiecheque.be) creëert vanuit het Trendhuis in Mechelen een virtuele 
ontmoetingsplaats waarin communities kunnen fl oreren en uitgroeien tot wijd vertakte sociale 
media, waarbij de diverse partners een duidelijke inhoudelijke bijdrage leveren.
En omdat elke burger recht heeft op een eigen ’scenario‘ zal op termijn iedere burger kunnen 
intekenen op de coöperatieve aandelen van Xenarjo.
Meer info: www.go51.eu en www.xenarjo.be

Spot on 
De procedure voor vernieuwing van de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC)

De NRC is samengesteld uit een voorzitter, twintig werkende leden en twintig plaatsvervangende 
leden. Ontdek de werking en de logica van hun benoeming.

De Nationale Raad voor de Coöperatie is een adviesorgaan dat tot taak heeft de verschillende 
standpunten binnen de coöperatieve actualiteit weer te geven. Zijn samenstelling gebeurt dan 
ook volgens een procedure die er eerst en vooral naar streeft de vertegenwoordigers van de 
belangrijkste coöperatieve vennootschappen in vier sectorale commissies aan te duiden en pas 
nadien onder deze vertegenwoordigers diegenen aan te duiden die in de Raad zullen zetelen.

Fase 1: de sectorale commissies
Bij hun erkenning worden de coöperatieve vennootschappen ondergebracht bij een van de vier 
grote types die overeenstemmen met de ’sectoren‘ waarin ze actief zijn: de landbouwsector, 
de verbruikssector, de productie- en distributiesector en de dienstensector.
De eerste fase van de vernieuwingsprocedure van de Nationale Raad voor de Coöperatie 
bestaat erin de leden van deze sectorale commissies die deze vier grote sectoren 
vertegenwoordigen te benoemen. Hun zetels worden toegewezen op basis van het omzetcijfer 
van de laatste drie jaar. Het is dus de economische macht van deze vennootschappen of 
van de groeperingen die hen vertegenwoordigen die ze toegang geeft tot deze commissies. 
De groeperingen van coöperatieve vennootschappen, die het voordeel hebben dat de 
omzetcijfers van al hun leden worden opgeteld, spelen doorgaans een doorslaggevende rol in 
de sectorale commissies, evenals in de NRC.

Fase 2: de Nationale Raad voor de Coöperatie
Eens de sectorale commissies zijn samengesteld, moet elk van hen vijf vertegenwoordigers 
aanduiden die in de NRC zullen zetelen. De procedure voor het aanduiden van deze 
vertegenwoordigers gebeurt aan de hand van een oproep tot kandidaten in de 
vennootschappen en groeperingen die minstens één zetel in de voornoemde commissies 
hebben.
Indien er in een bepaalde sector minstens vijf kandidaten zijn, valideert de commissie 
gewoonweg deze kandidatenlijst en maakt ze over aan de minister. Zijn er meer dan vijf 
kandidaten, dan is een stemming noodzakelijk om deze lijst te valideren.
Eens de minister in het bezit is van de kandidaten uit de vier sectorale commissies, benoemt hij 
de leden van de NRC formeel bij Koninklijk Besluit.

FAQ 

Statuten opstellen: vermijd koterij of  prefab!

Wie een huis bouwt, doet een beroep op een architect, enerzijds om esthetische redenen, 
anderzijds om te voorkomen dat het gebouw na een paar jaar instort. De oprichting van een 
vennootschap kunnen we vergelijken met het bouwen van een nieuwbouw: als je begint te 
knippen en te plakken uit de statuten van een andere vennootschap, dan bouw je een koterij  
waarvan het dak vroeg of laat op je hoofd valt. Gebruik je modelstatuten, dan ben je weliswaar 
juridisch goed ingedekt, maar - zoals dat gaat met prefabconstructies - zijn ze zelden op maat van 
de onderneming.
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De statuten van een vennootschap bevatten, naast de krachtlijnen van haar levensloop en in 
het bijzonder haar activiteiten, relaties met derden en de verhoudingen tussen de vennoten 
onderling, ook de rol, de samenstelling en de bevoegdheden van de raad van bestuur en de 
algemene vergadering. 

De statuten van een CVBA moeten volgens de wet de volgende verplichte vermeldingen 
bevatten: rechtsvorm en maatschappelijke benaming, maatschappelijke zetel, (beperkte of 
onbeperkte) duur van de vennootschap, identiteit 
van de vennoten, bedrag van het maatschappelijk 
kapitaal, maatschappelijk doel, ... 1 Als u  voor deze 
artikels modelstatuten gebruikt, bent u in regel met 
het wetboek van de vennootschappen.  Maar dan 
heeft u waarschijnlijk geen statuten die voldoen aan 
de behoeften van uw vennootschap. 
De ervaring leert dan dat de vaagheid, eigen aan 
typestatuten, ertoe leidt dat bij een meningsverschil 
elke betrokkene er zijn waarheid in ziet en de deur 
naar confl icten wagenwijd openstaat. 

Het wijzigen van statuten is aan strikte regels onderworpen vermits de vennoten de 
fundamentele spelregels wijzigen. Artikel 66 van het wetboek van de vennootschappen stelt 
dat elke wijziging van de oprichtingsakte (en dus van de statuten) in dezelfde vorm moet 
gebeuren als deze oprichtingsakte. Gezien de statuten van een CVBA voor een notaris moeten 
verleden worden, zal elke wijziging bij notariële akte moeten gebeuren.

Ondoordachte of foutieve statuten kunnen al naargelang het geval leiden tot wijzigingen (en 
dus tijd- en geldverlies), tot de nietigheid van de oprichtingsakte (en dus van de vennootschap) 
en tot de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders.  Goed opgestelde statuten zijn 
daarentegen een teken van professionalisme en verhogen de geloofwaardigheid. Ze kunnen 
geraadpleegd worden op de website van het Belgisch Staatsblad en laten een goede (of 
slechte) indruk na bij wie ze raadpleegt: klanten, leveranciers, overheden, ….

Kortom, het opstellen van de statuten is vakwerk. Misschien is het wel een goed idee om u bij 
het opstellen van uw statuten door professionals te laten begeleiden. Het is een eenmalige 
investering die u later veel tijd, geld en koud zweet kan besparen!
Meer informatie: Febecoop Adviesbureau (02 500 53 08) en Coopconsult (03 220 12 10)

Oproep aan onze lezers  
Promoot het coöperatieve model door deze nieuwsbrief met andere lezers te delen! Geef hem 
door aan uw vrienden, collega’s, klanten, … en vraag hen om zich in te schrijven.

Dit kan bij 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, Lieve Jacobs, Gregory Kévers, Matthieu Vanhove, Fabrice Wiels
Eindredactie: Greet Leynen
Opmaak: Raf Berckmans, Greet Leynen
Coördinatie: Gregory Kévers
Secretariaat: Claudio Valentino
Contact: Fabrice.Wiels@economie.fgov.be 

1 Artikelen 69, 355 en402 van het wetboek van de vennootschappen

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 verdedigen werd in 1955 de Nationale 
Raad voor de Coöperatie opgericht. Doel: de coöperatieve idee verspreiden en het coöperatief 
ideaal in stand houden. De NRC verenigt meer dan 500 federaties en ondernemingen die 
begaan zijn met de fundamentele waarden van de coöperatieve beweging. 

 


