
Hoe de  ICA-principes in de statuten van jouw coöperatie verankeren?



ICA-principes: een situering

-ICA (° 1895) : ‘s werelds grootste NGO 
- 310 federaties uit 109 landen 
- Definieert universeel coöperatief DNA sedert 1937

- Principes: verplicht tot 1966 - “aanbevolen” vanaf 1966

- Evolutief:

1937 
• Politieke en religieuze neutraliteit (“Open toetreding”)
• Contante betalingen (“Belangen van de consument”)

1985
• Aandacht voor de gemeenschap

Besluit: ICA-principes = een inspiratiebron - geen keurslijf



Ter herinnering: zoek de zeven verschillen

klassieke vennootschap coöperatieve vennootschap



1. Vrijwillige toetreding

2. Democratische besluitvorming

3. Economische betrokkenheid

4. Onafhankelijkheid

7 ICA-principes

5. Onderwijs, vorming, informatieverstrekking

6. Onderlinge samenwerking

7. Verantwoordelijkheid tegenover de samenleving



- Voor coöperatieve vennootschappen:
• zelfredzaamheid
• verantwoordelijkheidszin
• democratie
• gelijkheid
• billijkheid en solidariteit

- Voor coöperatieve ondernemers:
• eerlijkheid
• openheid
• sociale verantwoordelijkheid
• aandacht voor anderen

ICA- basiswaarden



Er zijn:  

- 7 principes: “zelf gekozen regels”

- 9 waarden: « gemeenschappelijke

overtuigingen die het gedrag sturen»

waarvan de de wetgever er enkele vertaald

heeft in 

- normen: «bindende regels - niet-naleven

wordt gesanctioneerd »)

Samengevat



Advies: kijk in de spiegel en kijk naar buiten

- om jouw eigen principes en waarden te definiëren
(wie willen we zijn?)

- om in regel te zijn met de wetgeving 
(wat moeten we minimaal doen?)

-



In de spiegel en naar buiten kijken

- Wat is de context van mijn coöperatie?
- Wat is de essentie van mijn coöperatie? 



Advies: kijk in de spiegel en naar buiten

-

De essentie van jouw coöperatie?
- missie, visie, kernwaarden: 
* waar gaan we voor?
* waar staan we voor?
* welke gedrag willen we zeker        wel

gedrag zeker niet?
→Wat wil je doen?

De context van jouw coöperatie? 
- markt
-klanten, 
-fase  in de levenscyclus
- bepalende trends
- wat leggen  wetten  je op? 
→Wat moet je doen?



Advies: kijk in de spiegel en naar buiten

-

- Statutenwijziging: opportuniteit voor een strategische denkoefening
- Betrek jouw vennoten
- Haast je langzaam vb.: 
--> eerste denkoefening bestuursorgaan: vanaf nu
-→ input vennoten statutaire AV 2020
-→ huiswerk/werkgroepen 2020 - 2021
-→ wijzingen statuten Buitengewone AV 2021 



Resultaat

- ICA-en andere waarden en principes in de 
praktijk 
→ in ons dagelijks handelen

- ICA-waarden en principes in onze 
governance
→ in onze beheersprocessen (AV, 
beheersorgaan, DB, ..)

- ICA-principes in onze statuten/HR 
→ in onze grondwet/burgerlijk wetboek



Wettelijk kader

- Voor alle coöperatieve vennootschappen: 
WVV - 27/02/2019
- Voor erkende coöperaties : KB - 08/01/62 



Verankering coöperatieve waarden nieuw WVV

1. Definitie: transactierelatie
2. Niet naleven definitie: sanctionering
3. Verankeren coöperatief oogmerk en waarden in de 

statuten (handvest, intern reglement) 
4. Vrije toetreding: bij overdracht aandelen aan derden
5. Meerhoofdigheid
6. Minimale interne democratie
7. Transparantie vennotenbewegingen
8. Waarde aandeel bij uitstap (suppletief)



De erkende coöperatieve 

vennootschap

FOD ECONOMIE
www.nrc-cnc.be

De erkende coöperatie (wetgeving 1955):

➢ Voorzien in behoeften van vennoten 
(transactierelatie)

➢ Vrije toetreding: motiveren weigering overdracht

➢ Dividendbeperking tot max. 6%

➢ Democratisch stemrecht: 10% stemrechtbeperking

➢ AV benoemt bestuurders en bepaalt hoogte 
vergoedingen

➢ Informatieplicht over coöperatieve waarden

➢ Jaarverslag coöperatieve waarden



Meer info?

Febecoop
www.febecoop.be
p.bosmans@febecoop.be
02/500 53 08

mailto:p.bosmans@febecoop.be

