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Van de redactie

2013: de coöperatieve golf gaat verder!

Ongeveer elke onderneming of organisatie die vorig jaar, naar 
aanleiding van het Internationale Jaar van de Coöperatie, coöperatief 
ondernemen (her)ontdekte, gaat verder op de ingeslagen weg. 
Studiedagen, workshops, publicaties, bedrijfsinterne activiteiten 
volgen elkaar in een strak tempo op.

En er is nog goed nieuws! In de loop van de maand april dient Minister 
Vande Lanotte de nieuwe regelgeving voor de Nationale Raad in bij het 
Parlement. Voortaan zal er een Algemene Vergadering van alle leden 
zijn en een Bureau met maximaal twintig vertegenwoordigers van 

deze leden. De drie bestaande werkgroepen, Communicatie, Wetgeving en Goede Praktijken, 
blijven bestaan. Voor bijzondere topics kunnen er tijdelijke werkgroepen opgericht worden.

De blauwdruk voor een coöperatief decennium, die gepubliceerd is door de International 
Cooperative Alliance, en het nieuwe kader van de NRC zijn voor ons twee redenen om, samen 
met alle leden, een nieuwe impuls te geven aan de werking van de Raad. U doet toch ook mee?

Met coöperatieve groeten, 

Matthieu Vanhove

Voorzitter 
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Actualiteit

Wetsvoorstel voor de hervorming van de NRC neergelegd
Op 18 april 2013 gaf de koning offi  cieel groen licht voor de procedure voor een nieuw wetsvoorstel, 
dat de wet van 20 juli 1955 over de Nationale Raad voor de Coöperatie zal wijzigen. 
De tekst moet nu zijn weg gaan in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Men hoopt dat de 
hervorming rond is voor het einde van deze legislatuur. 

Even opfrissen: dit wetsvoorstel zou de NRC vrij grondig veranderen.  De vijf sectoriële 
commissies, die al vele jaren niet meer vergaderen, worden opgeheven. Er komt een meer 
‘coöperatieve’ structuur in de plaats, met een algemene vergadering waarin alle erkende 
coöperaties een vertegenwoordiger kunnen hebben die eens per jaar samenkomen. 
Verder komt er een bureau met maximaal 20 leden die de regering op vraag adviseren. 

De volledige tekst vindt u op de website van de Kamer. http://www.lachambre.be/kvvcr/
showpage.cfm?section=/fl wb&language=fr&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/fl wb/fl wbn.cf
m?lang=F&legislat=53&dossierID=2758

Het thema van de internationale coöperatieve dag 2013 is bekend.
Elk jaar vieren we op de eerste zaterdag van juli de internationale coöperatieve dag. Dat is al meer 
dan 90 jaar zo. Deze dag werd in het leven geroepen door de Internationale Coöperatieve Alliantie 
(ICA) en is sinds 1995 erkend door de Verenigde Naties. 
In een recent persbericht kondigde Nicola Huckerby, communicatiedirecteur van ICA, het 
thema voor 2013 aan: De coöperatie, een onderneming die sterk blijft in tijden van crisis. 
Een thema dat perfect aansluit bij een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie: 
‘De fi nanciële coöperaties tonen weerstand tijdens de crisis.’ Dit rapport toont aan dat 
coöperatieve fi nanciers beter bestand waren tegen de crisis dan klassieke banken. 

En u? Hoe bent u de economische crisis doorgekomen?
Stuur uw getuigenis via e-mail: contact@onzecooperatie.be

Hoe maken we van de coöperatie het sterkst groeiende ondernemingsmodel?

Coopburo nodigt u uit op het Coop Event, op 4 juni 
2013 van 9 tot 14 uur. Dit event is een antwoord 
op de oproep van de Internationale Coöperatieve 
Alliantie en haar ‘Actieplan voor een coöperatief 
decennium’ (zie verder in de rubriek Spot On).  

Nog nooit eerder klonk het pleidooi pro 
coöperaties zo sterk als in 2012. Maar we moeten 
gezamenlijk actie ondernemen, anders wacht 
ons over enkele jaren een mislukking. We willen 
in 2020 kunnen terugkijken op 2012 en zeggen: dàt was het jaar van de trendbreuk, het jaar 
waarin de coöperatieve gedachte en de maatschappelijke meerwaarde van de coöperaties 
echt ingang vonden. 
In deze snel veranderende wereld spelen burgers daarin een grote rol. Zij zijn het die de 
middelen moeten samenbrengen en ondernemingszin aan de dag leggen: ze moeten kunnen 
samenwerken om een antwoord te bieden op de sociale en ecologische uitdagingen van de 
internationale gemeenschap. 
Draagt u dit coöperatieve ideaal een warm hart toe? Kom dan zeker op 4 juni 2013 naar het 
Coop Event van Coopburo: een evenement boordevol informatie, inspiratie en netwerking 
rond coöperatief ondernemen, met Riccardo Petrella als belangrijkste gastspreker. 

Programma en inschrijvingsvoorwaarden op www.coopburo.be

Twee nieuwe Belgische coöperatieve banken.

Terwijl de Internationale Arbeidsorganisatie nog maar net haar rapport publiceerde waarin werd 
aangetoond dat coöperatieve fi nanciers beter door de crisis zijn gekomen, zagen twee nieuwe 
Belgische coöperatieve banken het daglicht. 

Op zondag 24 maart nodigden een vijftigtal organisaties – onder wie de drie grote vakbonden 
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(ABVV, ACLVB, ACV), ngo’s (Bond Beter Leefmilieu, 11.11.11, Oxfam, …), sociale (Gezinsbond, 
Stichting voor de Toekomstige Generaties, jeugdbewegingen, …) en ecologische organisaties 
(BioForum, Bond Beter Leefmilieu, Inter-environnement Bruxelles en Wallonie, …) – de pers 
uit voor de lancering van New B. Deze nieuwe bank heeft de ambitie om bankdiensten aan 
te bieden en om te investeren in 100 % Belgische kredieten om zo de lokale economie te 
ondersteunen. Dankzij een goed georganiseerde communicatie loopt het initiatief op rolletjes 
en hebben al meer dan 30.000 burgers elk 20 euro ingebracht. Nu nog afwachten hoe dit 
engagement concreet kan worden, want er zijn nog wat obstakels.

Enkele dagen later was het de beurt aan Landbouwkrediet en Centea om de geboorte aan 
te kondigen van een nieuwe coöperatieve bank: Crelan. Het 
nieuwe logo is sinds 29 maart zichtbaar op het dak van de centrale 
zetel in Anderlecht. De nieuwe bank is een fusie van de twee 
voorgaande en telt 245.186 coöperanten, 865 kantoren en meer 
dan 3000 werknemers. Ze bestaat uit drie delen: Landbouwkrediet 
Verzekeringen, dat Crelan Insurance wordt, Europabank en Keytrade 
Bank, die elk hun merk en politieke autonomie bewaren.

Meer informatie:  Crelan: www.Crelan.be – New B: www.newb.coop

De ICA-principes in de praktijk met DEBUuT en BeauVent.

Erkende coöperaties, groot en klein, hebben meestal één ding gemeen: maatschappelijke 
meerwaarde genereren. Maar hoe doen ze dat eigenlijk concreet? Om universeel geldende 
handvatten te creëren, werden de coöperatieve waarden door de Internationale Coöperatieve 
Alliantie (ICA) vertaald naar richtlijnen, de befaamde zeven ICA-principes.

Om deze in België zichtbaar te maken startte Coopkracht, het netwerk van mens- en 
milieuvriendelijke coöperaties, met een reeks workshops waar u in de keuken van andere 
coöperaties kunt zien hoe zij de ICA-principes in de praktijk brengen. De derde workshop in 
een reeks van vier vindt plaats op 22 april 2013, in samenwerking met DEBUuT en BeauVent. 

Doelgroep: De workshops zijn bestemd voor mensen die professioneel actief zijn in een 
bestaande of nog op te richten coöperatie of die de coöperatieve principes willen inbedden in 
hun organisatie.

Aanpak: In elk van de workshops gaan we dieper in op een aantal ICA-principes. De aanpak is 
praktijkgericht: coöperatieve vennootschappen uit verschillende sectoren en in verschillende 
levensfases vertellen hoe zij het hebben aangepakt en met welke uitdagingen ze te maken 
kregen. De resultaten van de vier ICA-workshops worden later in een praktijkgids gebundeld.

Praktisch: deze workshop heeft plaats bij Amazone, Amazone vzw, Middaglijnstraat 10, 1210 
Brussel vanaf 17.30 uur.

Prijs: gratis voor leden van Coopkracht; niet-leden betalen 25 euro. 

Informatie en/of inschrijven: ines.rothmann@coopkracht.org. Tel. 03 294 16 70.

Portret  
Vin de Liège: Luikse wijn? Het kan!

Vroeger waren er wijngaarden op de fl anken van de Luikse citadel en in de vallei van de Maas. 
Vandaar het initiatief om opnieuw wijn te maken, een idee van de vzw La Bourrache. Dat is een 
vormingsorganisatie die in Luik terreinbeheerder is van hooggelegen gebieden. 

Het initiatief groeide voor de vzw als snel uit zijn 
voegen en werd omgezet naar een echt economisch 
project. Het gevolg was dat de droom evolueerde 
naar een heus onderzoeksproject met een grondige 
haalbaarheidsstudie, onder meer dank zij een beurs van 
het ImpulCera-programma.

De initiatiefnemers lieten zich bijstaan door allerlei 
raadgevers: wijnbouwers, plantenkwekers en Belgische, 
Duitse en Franse consultants. Op basis van hun expertise werd het project beoordeeld als 
realiseerbaar en economisch rendabel. Er kwamen statuten en een eerste oproep naar 
coöperanten zorgde alvast voor het startkapitaal. De coöperatie met sociaal oogmerk ‘Vin de 
Liège‘ zag het licht op 21 december 2012. 
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Maar er moet nog veel gebeuren vooraleer ze de eerste wijn kunnen bottelen in 2015. Vin 
de Liège zet door met nieuwe aanplantingen: in 2013 krijgt de wijngaard een nieuw perceel. 
Intussen blijft de cvba zijn wijngaard promoten bij investeerders uit het grote publiek en 
bij institutionele investeerders. Een dergelijk project vergt immers een behoorlijk kapitaal. 
Rekening houdend met de ambities is er zo’n 1,2 miljoen euro nodig en daarvan moet 350.000 
euro komen van institutionele investeerders. Vandaag zijn er al meer dan 700 coöperanten die 
samen 875.000 euro verzamelden. 

Meer informatie: www.vindeliege.be 

De nieuwelingen   

Coöperatief ondernemen maakt deel uit van een levendige beweging. Nieuwe coöperaties zien 
geregeld het licht. En of ze nu al lang bestaan of nog maar pas, sommige daarvan vragen de 
erkenning aan. 

Volgende coöperaties kregen hun erkenning:

Naam Bedrijfsnummer Erkenningsdatum

Lampiris Coop scrl 846-628-569 01.11.2012

Belorta cvba 848-973-395 01.11.2012

FERREOLE scrl 501-842-069 01.01.2013

Solar City Wallonie scrl 508-651-370 01.01.2013

BRS Fonds cvba 508-996-711 01.01.2013

Spot on: 
Op weg naar het coöperatieve decennium.

Denkt u dat het Internationale Jaar van de Coöperaties in 2012 een eindpunt was? Dan hebt u het 
mis … 2012 was slechts een kleine opstap naar het Coöperatieve Decennium. 

Het Coöperatieve Decennium is voor elke coöperatieve 
onderneming dé uitdaging voor de volgende tien jaar. De 
Internationale Coöperatieve Alliantie spoort ons aan om het 
coöperatieve ondernemen mee naar een hoger niveau te tillen. En 
daarbij is de ICA niet weinig ambitieus: we maken van coöperatief 
ondernemen het snelst groeiende model ter wereld met oog voor 
economische, sociale en ecologische duurzaamheid.
Op de website www.ica.coop kunt u de ‘Blueprint for a Co-operative 
Decade’ downloaden in het Frans, het Engels of het Spaans.
In dit document, dat zo’n 40 pagina’s telt, leest u alles over 
deze ambitieuze doelstelling en worden de zeven ICA-principes 
geconcretiseerd. Zo worden er aparte hoofdstukken gewijd aan 
participatie, duurzaamheid, coöperatieve identiteit, ondersteunend wetgevend kader en 
kapitaal.
Wat doet u nu? Surf naar www.ica.coop, download de Blueprint, lees deze kritisch door en kijk 
op welke vlakken uw onderneming zich aangesproken voelt en welke acties u wilt ondernemen 
en … maak er werk van!

Terug naar ons symposium van 22 november 2012.
De Nationale Raad voor de Coöperatie sloot het VN-jaar voor de 
coöperatie af met een symposium, getiteld ‘Coöperaties: een leerrijk 
verleden, een beloftevolle toekomst’. Als voorzitter van de Nationale 
Raad voor de Coöperatie leidde Matthieu Vanhove van Cera, de 
zitting in. 
“Coöperaties kunnen helpen om de huidige crisis te overstijgen; ze 
worden soms opgericht als antwoord op de crisis. Maar laten we vooral 
niet vergeten dat de crisis er ook kwam door te weinig coöperatie 
in de economie.” Matthieu Vanhove brak daarnaast een lans voor 
meer coöperatie in het onderwijs en voor meer coöperatie tussen 
coöperaties.
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Lessen uit het verleden
Tine De Moor – universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht – zegt dat er vandaag nog 
altijd heel wat te leren valt uit het verleden. En ze somt meteen een reeks pluspunten op van de 
coöperatie. Zelfb eheer kan wel degelijk effi  ciënt zijn, sociale controle speelt een belangrijke rol 
en wanneer directe stakeholders participeren, wordt er bestuurd met kennis van zaken. Toch 
zijn er ook enkele bedenkingen. De erkenning van dergelijke vormen van samenwerking door 
de overheid is essentieel. Coöperaties blijven overeind in tijden van crisis maar belangrijker nog: 
op lange termijn zijn ze gericht op het voorkomen van een crisis. Ze overstijgen nog steeds de 
spanne van een generatie. Het succes dat ze boeken is niet noodzakelijk een louter economisch 
verhaal. En vooral: 
er is een grote variatie. 

“Instituties voor collectieve actie zijn gebonden aan lokale voorwaarden, dus verschijnt het 
coöperatieve model in vele gedaantes”, stelt De Moor. “Daarnaast is institutionele diversiteit 
essentieel: niet alle goederen en diensten kunnen door collectiviteit optimaal beheerd worden.”

Uitdagingen voor collectieve initiatieven vandaag
Tine De Moor heeft haar bedenkingen over 
blauwdrukken voor het oprichten van coöperaties. 
“Modellen zijn vaak heel plaatsspecifi ek. Zomaar 
kopiëren gaat dan ook niet. We hebben dus geen 
strakke blueprints nodig, maar structuren die een 
creatieve invulling toelaten.” Tot slot haalt ze twee 
uitdagingen aan die bijzonder relevant zijn als u 
coöperaties beschouwt als een garantie voor een 
meer duurzame economie. Ten eerste: wat met de 
globalisering? Hoe blijven we coöperatief in een 
multinationale context? En ten tweede: hoe kunnen we heel concreet het coöperatieve model 
inzetten voor solidariteit over de grenzen van generaties heen?

Coöperaties voor een duurzame toekomst
Klaus Niederländer, directeur van Cooperatives Europe, sloot hier naadloos bij aan. “Het 
zijn de noden, niet de winsten die opnieuw in het centrum van onze economie moeten komen. 
De globalisering moeten we ‘humaniseren’, volgens de coöperatieve principes. En je ziet hier 
en daar al voorbeelden ontstaan.” In een tijd waarin het vertrouwen in de overheid taant, 
waarin het economische systeem op zijn grondvesten davert, zien we bovendien nog twee 
ernstige bedreigingen: groeiende armoede en ecologisch verval. “Dit schreeuwt om een stabiel 
economisch model. Burgers moeten zich engageren in ondernemingen, we moeten oplossingen 
bedenken voor toekomstige noden en een evenwicht zoeken tussen concurrentie en coöperatie.” 

Bemoedigende vooruitzichten
Karel De Bondt, de woordvoerder van het kabinet van minister van Economie Johan 
Vande Lanotte, sloot het symposium af. Van hem onthouden we vooral dat er, naast de 
wijzigingen aan de structuur van NRC die in de steigers staan, ruimte is om te sleutelen aan de 
erkenningsvoorwaarden voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. Dat is alvast iets om naar 
uit te kijken. 

FAQ

Hoe komt u te weten of een coöperatie erkend is?

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een database van de FOD Economie. Alle 
Belgische ondernemingen zijn er in opgenomen, met hun identifi catiegegevens. Een schat 
aan gegevens. Maar wist u dat u via de KBO kunt nagaan of een bedrijf al dan niet een 
erkende coöperatie is?
U vindt de KBO via http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/ - of door ‘kruispuntbank’ 
in te voeren in Google. Vervolgens klikt u op ‘Public Search’ en onderaan die pagina nog eens op 
‘Public Search’. Tik de naam van de onderneming in bij ‘zoekwoord’ en in de bedrijfsfi che vindt u 
bij ‘Toelatingen’ ‘erkende coöperatieve vennootschap’. Als de cv erkend is natuurlijk.

Helemaal rechtstreeks gaat het via deze link: 
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?lang=nl 

Succes in uw zoektocht naar erkende coöperaties!
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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 NRC-CNC@economie.fgov.be

Colofon
Uitgever: Nationale Raad voor de Coöperatie
North Gate III
Albert II laan 16
1000 Brussel
www.nrc-cnc.be
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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. 

 


