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Trees Vandenbulcke

Adviseur coöperatief ondernemen

Cera: 125 jaar, 400.000 leden

Dienstverlening coöperatief ondernemen

1. Advies & coaching

2. Opleiding & ontmoeting

3. Onderzoek & ontwikkeling



Coöperatief ondernemen: wat is het? En 
waarom ervoor kiezen?

DOEL?

PROJECT



Coöperatief ondernemen: wat is het? En 
waarom ervoor kiezen?

Een coöperatie is…

“…een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun
gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en ambities te
behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en
die ze democratisch controleren (ICA, 1995).”
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Coöperatief ondernemen: wat is het? En 
waarom ervoor kiezen? 1. WERKERSCOÖPERATIE

2. ONDERNEMINGENCOÖPERATIE

3. BURGER-/CONSUMENTENCOÖPERATIE



NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT 

Wat met de coöperatieve vennootschap? 

© Febecoop



Aangename kennismaking!

Peter Bosmans
Gedelegeerd bestuurder 
Febecoop Vlaanderen Brussel

Coöperatief ondernemen & gedachtegoed promoten

- Belangenverdediging  
- Coöperatief expertisecentrum
- Adviesbureau



Vanaf  1 mei 2019: 5 basisvormen

Maak de juiste keuze!

- de maatschap

- de naamloze vennootschap

- de besloten vennootschap

- de coöperatieve vennootschap

- de vzw



Nieuw WVV (mei 2019)



Nieuw WVV (mei 2019)

- Geen notariële akte
- Statuten niet verplicht
- Onbeperkt aansprakelijk

(behalve variant Comm.V)

- De vorm voor de meeste vennootschappen
- Zeer grote statutaire vrijheid rechten vennoten + 

bestuursmodel + …
- Uittreden ten laste van het eigen vermogen

- Kapitaalsintensief: 61.500 €
(volstort!)

- Flexibiliteit: idem BV
- Inschrijven in coöperatief 

gedachtegoed!



Coöperatieve Vennootschap

Oude wetgeving
(30/04/2019)

Kenmerken:
- Uittreden ten laste vennootschapsvermogen
- Suppletief karakter

Praktijk: 25.000 coöperaties in België
- Waardengedreven coöperaties (ICA)
- Vrije beroepers
- Verdwaalden
- …

Nieuwe wetgeving
(01/05/2019)

Kenmerken:
- Uittreden ten laste vennootschapsvermogen
- Suppletief karakter
- Verankering coöperatieve principes

Toekomst (01/01/2024)
- Waardengedreven coöperaties (ICA)



Verankering coöperatieve waarden

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

statuten (handvest, intern reglement) 
4. Meerhoofdigheid
5. Enkel aandelen met stemrecht
5. Transparantie op AV, in jaarrekening en tegenover 

derden
6. Waarde aandeel bij uitstap (suppletief)
7. Overdracht van aandelen: principe van vrije 

toetreding
8. Bijeenroeping AV door aandeelhouders



Een coöperatie opstarten?

-Volg een (uitgebereidere) infosessie bij een dienstverlener:

> 16 okt. en 4 dec. Febecoop Workshop
www.febecoop.be

> 22 okt Cera Coop Workshop
https://www.cera.coop/nl/Cooperaties/Kalender

- Evalueer of jouw project wel een coöperatie is

- Overleg over de invulling van de coöperatieve principes

- Overleg over de invulling van de suppletieve bepalingen

- Zorg dat je bepalingen van dwingend recht kent (o.a. 
bestuursorgaan)



Statuten

Geen typestatuten!                Geen knip-, plakwerk!

➢ Vele modellen die 
circuleren zijn verouderd

➢ Altijd size medium

➢ Uitgangspunt :« The best 
off … »

➢ Realiteit:


