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Op politiek vlak stond 2019 in het teken van de verkiezingen op drie beleidsniveaus: 
regionaal, federaal en Europees. Febecoop heeft met haar memorandum Coöperatieve 
voorstellen voor een meer solidaire en duurzame economie een uitgebreid eisenpakket 
gericht aan de drie beleidsniveaus. Om bij te dragen aan de sociale en ecologische tran
sitie hebben we nood aan een economie die voorrang geeft aan de noden en belangen 
van burgers en ondernemingen die welvaart creëren én delen. Het coöperatief model 
dat gebaseerd is op de ware filosofie van het delen van macht en waarden, beantwoordt 
volkomen aan die doelstellingen. 

Vrijwel overal ter wereld steunt de economie vandaag op dezelfde principes: productie
middelen in privé-eigendom en marktregulering. Concurrentievermogen en financiële 
 rendabiliteit van investeringen zijn de bepalende criteria geworden voor elke  economische 
activiteit: ons economisch en sociaal systeem is nagenoeg volledig gericht op korte 
termijngroei en rendabiliteit, doorgaans zonder oog voor de sociale of ecologische 
 gevolgen op lange termijn.

Toch grijpt de samenleving van tijd tot tijd in en stelt ze alles in het werk om de  controle 
over de economie – waaraan zij feitelijk is onderworpen – te heroveren, terwijl dat net 
andersom zou moeten zijn. Die wil om de controle te heroveren boekte sinds het  begin 
van de industriële revolutie wisselend succes. Na de Tweede Wereldoorlog kende 
vooral  Europa, met de bouw van de welvaartsstaat, een lange periode waarin steun
mechanismen en maatregelen werden uitgewerkt om het evenwicht te herstellen.  Helaas 
helt de weegschaal sinds de jaren 7080 over naar de andere kant, die van het neolibe
ralisme. Men wil ons doen geloven dat de welvaartsstaat een fenomeen uit het verleden 
is. Hoe moet het nu verder? De welvaartsstaat beschermen, uiteraard! Maar er is meer. 

Ondernemingen uit de sociale en solidaire economie – en coöperaties in het bijzon
der – zijn een onderdeel van het antwoord op de onvolkomen werking van een puur 
financieel kapitalisme. Ze zijn opgericht om aan de behoeften van hun gebruikers te 

Naar een cruciale rol voor  
coöperaties in de 21e eeuw

Ondertussen heeft de coronacrisis nog maar 
eens de slechte werking van het overheersende 
 economische model blootgelegd.
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voldoen. Op macroeconomisch vlak kunnen de coöperanten zich los
wrikken van marktmechanismen die hun individuele keuzemogelijkheden 
en slagkracht aan banden leggen, waardoor ze hun sociaaleconomisch 
lot opnieuw zelf in handen kunnen nemen. 

De economie moet in dienst staan van de gewone burgers: een economie 
die zowel zin geeft aan werk als aan consumptie. Het coöperatief model 
moet nog meer dan ooit worden verdedigd, gesteund en gepromoot. Nu 
de traditionele economie gebukt gaat onder een toenemende ongelijkheid 
en negatieve impact op het milieu, kan het coöperatief model  ongetwijfeld 
een grotere groep burgers aanspreken. Coöperaties kunnen immers op 
meer bijval rekenen dankzij hun zinvolle marktlogica en het duurzame 
 alternatief dat ze vertegenwoordigen. Coöperaties vormen vanouds een 
instrument in de handen van de burgers om de economie en maatschap
pelijke processen te sturen rekening houdend met hun behoeften.

De overgang van 2019 naar 2020 is ingezet met de zwaarste gezond
heidscrisis die de wereld sinds decennia heeft meegemaakt. Alleen 
 konden we toen nog de omvang ervan niet inschatten. Ondertussen 
heeft de  coronacrisis nog maar eens de slechte werking van het 
overheersende economische model blootgelegd. Tegelijkertijd is er 
een solidariteitsgolf op gang gekomen met uiteenlopende spontane bur
gerinitiatieven. Deze acties zijn het mooiste bewijs dat solidariteit, de kern
waarde van het coöperatief project, meer dan ooit leeft! 

Die afspraak mogen we echt niet missen. Binnen de solidaire  economie 
moeten we nieuwe coöperatieve projecten opstarten, bevorderen en 
 ondersteunen. “De coöperatie is een middel om te bouwen aan een 
 economie die rechtvaardiger, evenwichtiger en vooral minder kwetsbaar is 
in het licht van wereldwijde uitdagingen, zoals de pandemie van  vandaag 
of de klimaatveranderingen van morgen”, schreef de voorzitter van de 
Internationale Coöperatieve Alliantie onlangs. Een stelling die we alleen 
maar kunnen onderschrijven.

Hilde Vernaillen • Voorzitter Febecoop





activiteitenverslag 2019 ❘ 7 

Organisatie en opdracht

Febecoop is een intersectoraal platform van bedrijven en verenigingen die allen een economie willen 
ontwikkelen met respect voor de mens en zijn omgeving, gericht op maatschappelijke meerwaarde en 
gelijkheid, door middel van ondernemingen die zich baseren op de coöperatieve waarden, ethiek en 
principes.

De basisdoelstelling van Febecoop is het coöperatief bedrijfsmodel te verdedigen, te promoten en te ontwikkelen.
Concreet wordt de opdracht van FEBECOOP uitgewerkt via drie strategische pijlers:

 ` Pijler 1: Verdedigen en promoten van het coöperatieve model
 ` Pijler 2: Kennisopbouw over het coöperatieve model
 ` Pijler 3: Coöperatieve dienstverlening

FEBECOOP: WIE ZIJN WIJ?

STRUCTUUR

FEBECOOP doet een beroep op drie verenigingen om 
haar opdracht te volbrengen:

 ` FEBECOOP VZW met als doel: verdediging en 
promotie van het coöperatief bedrijfsmodel en 
ondernemerschap op nationaal en internationaal 
niveau.

 ` FEBECOOP Wallonie-Bruxelles VZW met als 
doel: verdediging en promotie van het coöperatief 
bedrijfsmodel en ondernemerschap in het Waals 
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook 
het verlenen van advies aan coöperatieve ven
nootschappen.

 ` VZW FEBECOOP Vlaanderen-Brussel met als 
doel: verdediging en promotie van het coöpe
ratief bedrijfsmodel en ondernemerschap in het 
Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
evenals het verlenen van advies aan coöperatieve 
 vennootschappen. 

TEAM 

Het team van Febecoop bestaat uit 12 mede
werkers met een sterke betrokkenheid in de 
verdediging, promotie en ontwikkeling van het 
coöperatief ondernemerschap. De teamleden 
zijn deskundigen binnen hun bevoegdheidsdo
mein en werken samen met het oog op een 
optimaal resultaat.

In 2019 vonden enkele wijzigingen plaats bin
nen het team. In januari van het werkjaar werd 
François Dubois aangeworven als adviseur 
 coöperatief ondernemen binnen het team van 
Febecoop WallonieBruxelles. Na het vertrek 
van Isabel Wagemans werden in december 
2019 twee nieuwe communicatiemedewer
kers aangeworven, Pauline Leboutte, voor de 
Franstalige afdeling en Gaëtan Rubbrecht voor 
de Nederlandstalige afdeling.
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Febecoop vzw 

Algemene vergadering

Raad van Bestuur 2017-2021

Gedelegeerd bestuurder
Jacques Debry

Febecoop  
Vlaanderen - Brussel vzw

Febecoop 
Wallonie - Bruxelles vzw

Directeur
Peter Bosmans

Adviseur
 Bart Van Gysel

Communicatieverantwoordelijke
Gaetan Rubbrecht
Directieassistente
Beatrice Godaert

 Directeur
Stéphane Boulanger

Adviseurs 
Audrey Renier
Caroline Ker

François Dubois
Communicatieverantwoordelijke

Pauline Leboutte

Voorzitter
 Hilde Vernaillen 

Voorzitter van het Directiecomité van 
P&V Verzekeringen cv

Gedelegeerd bestuurder
 Jacques Debry

Onafhankelijk bestuurder

Bestuurders 
 Philippe Bartsch 

Algemeen directeur PharmaSanté cv

 Christophe Burre
Directeur marketing
Multipharma cv

 Armand Ghijsens 
Algemeen directeur De Voorzorg cv

 William Janssens 
Onafhankelijk bestuurder 

 Daniel Remacle 
Fesocolab

 Marnic Speltdoorn 
directeur pers en public relations 
P&V Verzekeringen

 Marc Standaert 
Algemeen directeur Vooruit nr. 1 cv

Communicatieverantwoordelijken
Gaetan Rubbrecht - Pauline Leboutte

Directieassistente
Beatrice Godaert

Administratief beheer
Joëlle De Waersegger

Werkelijke leden

 CAIPS vzw

 De Voorzorg cv

 Fesocolab vzw

 Groep Multipharma cv  

 HDP-Partena vzw

 La Maison des Syndicats cv

 P&V Verzekeringen cv

 Pharma Santé cv

 Santhéa vzw

 SPMT Arista vzw
is Cohesio geworden in 2020

 Vooruit nr. 1 cv

Toegetreden leden

 Centrale de Services à Domicile  vzw

 Centre d’Accueil les Heures Claires cv

 Coprosain cv

 Dies cv

 Gsara vzw

 Proxemia cv

 Smart Coop cv 

 Werkerswelzijn cv

Dagelijks beheer en coördinatie

FEDERALE EN EUROPESE DOMEINEN

INTERNATIONALE, EUROPESE EN FEDERALE DOMEINEN

RE
GI

ON
AL

E 
DO

M
EI

NE
N

KENNIS-EN EXPERTISECENTRUM
 IN COÖPERATIEF ONDERNEM

ERSCHAP

juni 2020

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van onze groep van de vzw’s ziet er dus als volgt uit:
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OP INTERNATIONAAL NIVEAU OP FEDERAAL NIVEAU

OP HET NIVEAU VAN HET VLAAMS GEWEST

AU NIVEAU DE LA REGION WALLONNE

� Internationale Coöperatieve Alliantie
� Cooperatives Europe
� CIRIEC International

� Nationale Raad voor de Coöperatie
� Memorandum in de aanloop naar de 
   verkiezingen van 26 mei 2019: 
   3 voorstellen voor het federale niveau

PIJLER  3
� Trividend
� Trividend Antwerpen
� Commissie Sociale 
   Economie SERV
� Fairfin & Financité Label 
   voor maatschappelijke 
   meerwaarde
� Coopkracht
� Energiedemocratie 
   Vlaanderen
� Memorandum in de 
   aanloop naar de 
   verkiezingen van 26 mei 
   2019: 7 voorstellen voor 
   Vlaanderen

� Werkerscoöperaties - Storytelling elektronicabedrijf Page

200

20

5

19708

5

3

5

adviezen verleend per e-mail

begeleidingen (coaching, businessplan, opstellen van statuten)

opleidingen rond de sociale economie voor de VDAB

bezoekers op de site "Ik start een coöperatie"

opleidingsworkshops rond het opstarten van een coöperatie 
(25 à 30 deelnemers per workshop)

seminaries georganiseerd met het Fonds Anseele

informatieve seminaries rond de hervorming van het Wetboek 
van Vennootschappen

PIJLER  2

� ConcertES
� Conseil Wallon de
   l'Économie Sociale (CWES)
� Société wallonne pour
   l’Économie sociale 
   marchande (SOWECSOM)
� Société Wallonne de 
   Financement et de 
   Garantie des Petites et 
   Moyennes Entreprises 
   (SOWALFIN)
� Union des SCOP 
   Wallonie-Bruxelles 
   (USCOP)
� Memorandum in de 
   aanloop naar de 
   verkiezingen van 26 mei 
   2019: 5 voorstellen voor 
   Wallonië

� het economische model van de coöperatie
� multistakeholderscoöperaties
� fietskoeriercoöperaties
� beroepencoöperaties
� coöperatieve deelplatforms
� werkerscoöperaties
� vennootschapsrecht
� het wettelijk kader voor vrijwilligers in coöperaties

30

1

219

6

PIJLER  3

PIJLER  2

adviezen verleend per e-mail of telefonisch

publicatie: Een nieuw Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen: welke impact op coöperatieve vennootschappen?

verkochte exemplaren in 2019

infosessies rond de hervorming van het Wetboek van 
Vennootschappen

OP HET NIVEAU VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

� Overlegplatform van de 
   Sociale Economie
� Memorandum in de 
   aanloop naar de 
   verkiezingen van 
   26 mei 2019: 9 voorstellen 
   voor Brussel-Hoofdstad
 

� Platform Coop Brussels
� BCklet
� het samenwerkingsverband
   'Sharing Collaboration and Cooperation' van Erasmus+
� het wettelijk kader voor vrijwilligers in coöperaties

38

PIJLER  3

PIJLER  2

projecten begeleid in het kader van de Coopcity-programma's

OP HET NIVEAU VAN HET WAALS GEWEST

� Hervorming van het Wetboek van 
   Vennootschappen: lobbyactiviteiten voor een 
   volledig op zichzelf staand boek voor 
   coöperatieve vennootschappen en voor de 
   verankering van de coöperatieve principe
� De erkenningen van coöperatieve vennootschappen
� De hervorming van de NRC

 

 “Verdedigen en promoten van het 
coöperatieve model” en 
“Kennisopbouw over het  
coöperatieve model”

PIJLERS 1 en 2

Deelname van Febecoop in de 
beslissingsorganen van :

PIJLER 1

PIJLERS 1 en 2

PIJLER 1

PIJLER 1

PIJLER 1

Deelname 
van Febecoop 

in de beslissings-
organen

Realisaties 2019 in één oogopslag
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Op internationaal niveau neemt Febecoop deel aan de werkzaamheden van een aantal organisaties 
waarvan de vzw lid is: de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA), Cooperatives Europe en CIRIEC 
Internationaal.

De activiteiten van deze organisaties hebben betrekking op de eerste twee pijlers van de opdracht 
van Febecoop: “Verdedigen en promoten van het coöperatieve model” en “Kennisopbouw over het 
 coöperatieve model”.

ACTIVITEITEN OP INTERNATIONAAL NIVEAU

De Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA) is de koepel van de nationale federaties van 
 coöperaties. De alliantie verenigt en vertegenwoordigt de coöperaties van over de hele 
wereld. De ICA vormt een wereldwijd netwerk voor de uitwisseling van kennis en expertise 
en voor samenwerkingsverbanden tussen coöperaties. De alliantie behartigt hun belangen 
en werkt op landelijk en mondiaal niveau samen met beleidsmakers en organisaties aan 
de opmaak van een wetgevend kader voor de oprichting en ontwikkeling van coöperaties. 
De leden van de ICA – waarvan Febecoop deel uitmaakt – zijn nationale en internationale 
 coöperaties uit alle economische sectoren.

De activiteiten van de ICA worden sinds 2013 aangestuurd door de Blauwdruk voor een 
coöperatief decennium (Blueprint for a cooperative Decade), een actieplan dat opgebouwd is 
rond vijf nauw met elkaar verwante thema’s (identiteit, participatie, duurzaamheid, wettelijke 
omkadering, kapitaalsopbouw).

Het jaarlijkse congres en de algemene statutaire vergadering van de internationale  organisatie 
vonden plaats in Kigali (Rwanda) van 14 tot 17 oktober 2019, met als centraal thema 
 ‘Cooperatives for development’.

Tijdens de Algemene Vergadering keurde de ICA eveneens een nieuw strategisch document 
goed met als titel A People-Centred Path for a Second Cooperative Decade 2020 – 2030.

De ICA zet eveneens de uitvoering voort van het akkoord dat ze heeft gesloten met de 
Europese Commissie ter ondersteuning van de internationale ontwikkeling van  coöperaties. 
ICA-EU Partnership on International Cooperative Development. Het gaat om een 
 vijfjarenprogramma dat in mei 2021 afloopt.

Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA)
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In het kader van dit programma worden de regio’s binnen de ICA betrokken 
bij twee onderzoeksdomeinen:

 ` Mapping Research: onderzoekstechniek die wordt gebruikt om 
 actuele en uitvoerige statistische gegevens te verzamelen en te 
 publiceren over coöperatieve organisaties wereldwijd om de impact 
van coöperaties onder de aandacht te brengen en om gegevens aan 
te leveren voor onderzoek en beleidsvoorbereidend werk. 

 ` Legal Frameworks Analysis Research: het juridisch kader van de 
 coöperaties is belangrijk voor hun groei; daarom zijn inzicht in en 
 evaluatie van de coöperatieve wetgevingen nuttige instrumenten. De 
drie doelstellingen van het onderzoek zijn:
• Algemene kennis verwerven over de nationale wetgevingen over 

coöperaties (inclusief de supranationale wetgeving, zoals het statuut 
van de Europese Coöperatieve Vennootschap).

• Nagaan in hoeverre de nationale wetgevingen een klimaat creëren 
dat gunstig is voor coöperaties om ze te kunnen vergelijken op een 
schaal van ‘coöperatieve gastvrijheid’.

• Aanbevelingen verstrekken voor een eventuele herziening van de 
bestaande juridische kaders.

Enquêtes die werden uitgevoerd onder de leden vormen het uitgangspunt 
van de twee onderzoeksprocessen. Febecoop verleende haar medewerking 
aan deze twee rondvragen.
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Cooperatives Europe
Cooperatives Europe is de Europese afdeling van 
de ICA. Naast haar medewerking aan de werkzaam
heden van de ICA is Cooperatives Europe actief 
op Europees niveau als stem van de coöperatieve 
vennootschappen bij de Europese instellingen. 
Verder stimuleert Cooperatives Europe de sectorale 
en intersectorale relaties tussen de coöperaties in de 
Europese landen.

Febecoop neemt actief deel aan de werking van Coo
peratives Europe en is lid van de algemene vergade
ring, de Raad van Bestuur en het  EUCCcomité, het 
coördinatiecomité van de  coöperatieve organisaties 
binnen de EU).

De Algemene Vergadering van Cooperatives Europe 
vond plaats in Straatsburg (Frankrijk) op 6 en 7 juni 
2019, amper twee weken na de Europese verkiezin
gen. Het thema lag voor de hand: ‘Quelle Europe 
pour demain ? Le rôle des coopératives’. (Welk 
Europa voor morgen? De rol van de coöperaties) 

Alle aandacht ging uiteraard uit naar de Europese 
verkiezingen tussen 22 en 25 mei en de samenstel
ling van het nieuwe Parlement en de nieuwe Com
missie (op 1 december 2019). In de aanloop naar 
deze verkiezingen moedigde Cooperatives Europe de 
kandidaten aan om het coöperatief bedrijfsmodel te 
ondersteunen.

Met het oog op de verkiezingen van 26 mei 2019 in 
België formuleerde Febecoop in haar memorandum 
voorstellen voor het Europese niveau – 8 voorstellen 
voor Europa – rond de volgende thema’s:

 ` De sociale economie: pijler van een economie 
die de sociale samenhang bevordert

 ` De Europese pijler van sociale rechten: 
 topprioriteit op de Europese politieke agenda

 ` Een beleidskader dat rekening houdt met 
 coöperaties

 ` Coöperaties erkennen als belangrijke actoren 
voor de versterking van de positie van vrouwe
lijke ondernemers

 ` De deeleconomie onderbrengen in een  Europees 
juridisch kader dat innovatieve samenwerkings
modellen bevordert

 ` Het coöperatieve model inzetten voor 
 internationale ontwikkeling buiten de EU

 ` Investeren in de jeugd om haar de kans te geven 
om coöperatieve ondernemingsprojecten te 
ontwikkelen

 ` Een duurzame, milieubewuste economie 
 opbouwen

De voorzitter van Cooperatives Europe heeft de Com
missievoorzitter onmiddellijk na haar benoeming een 
brief gestuurd met de  nadrukkelijke vraag om rekening 

De sociale economie: pijler van 
een economie die de sociale 

 samenhang bevordert

Een beleidskader dat rekening 
houdt met coöperaties

De deeleconomie onderbrengen 
in een Europees juridisch kader 

dat innovatieve coöperatieve 
 samenwerkingsmodellen  bevordert

Investeren in de jeugd om 
haar de kans te geven om 

 coöperatieve ondernemings
projecten te ontwikkelen

De Europese pijler van  sociale 
 rechten: topprioriteit op de 
 Europese politieke agenda

Coöperaties erkennen als belangrijke 
actoren voor de versterking van de 
positie van vrouwelijke ondernemers

Het coöperatieve model inzetten 
voor internationale ontwikkeling 
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Een economie voor  
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te houden met de  ondernemingen binnen de sociale 
economie, en de  coöperaties in het bijzonder. 

Cooperatives Europe heeft de vernieuwde Social 
 Economy Intergroup (SEIG) binnen het Parlement 
 gesteund en actief deelgenomen aan een aan
tal  Europese werkgroepen zoals SME envoy, een 
 kmoexpertgroep. De voorzitter van de expertgroep was 
jurylid van de European Enterprise Promotion Awards 
waar het Belgische project ’Haven Port  Incubator’ de 
Award voor Ondernemerschapsbevordering in de wacht 
sleepte.

Daarnaast neemt Cooperatives Europe deel aan 
 programma’s zoals ‘Sharing Collaboration and 
 Cooperation’ waarvan Febecoop partner is. Dit 
Erasmus+project beoogt een intensievere samen
werking tussen coöperatieve deelwerkplekken en de 
 academische wereld. Dit project komt verder in dit 
verslag nog aan bod (Activiteiten op het vlak van het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest).

Tijdens het Europese verkiezingsjaar heeft Cooperatives 
Europe een externe consultant (Athenora Consulting) 
ingeschakeld voor de uitwerking van denk en vor
mingspistes. Via deze ondersteuning wil Cooperatives 
Europe het lobby en advocacywerk professioneler en 
efficiënter aanpakken.

Cooperatives Europe is als coördinator en partner ook 
sterk betrokken bij het al vermelde programma ICA-EU 
Partnership on International Cooperative Development, 
waar de organisatie een aantal taken voor haar  rekening 
neemt.

En tot slot waren er de permanente werkgroepen zoals 
onder meer Gender WG, en was er de steun aan het 
YECN (Young European Cooperators’ Network).
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CIRIEC International

CIRIEC International is een academische organisatie met de volgende 
doelstellingen: organiseren en bevorderen van de gegevensverzameling, 
wetenschappelijk onderzoek en studies over de economische sectoren en 
activiteiten die in dienst staan van het algemeen en collectief belang, zoals 
overheidsinstellingen, publieke en gemengde ondernemingen, bedrijven bin
nen de sociale economie (coöperaties, mutualiteiten, verenigingen zonder 
winstoogmerk enz.). CIRIEC International bundelt de nationale organisaties en 
hun leden, alsook de leden van haar wetenschappelijk netwerk. De organisatie 
brengt om de drie maanden een nummer uit van het tweetalige wetenschap
pelijke tijdschrift Annales de l’économie publique, sociale et coopérative / 
Annals of Public and Cooperative Economics, beheert en coördineert interna
tionale onderzoeksinitiatieven, brengt studies of working papers uit en organi
seert conferenties en seminaries voor academici en professionelen.

Febecoop is actief als lid van de Raad van Bestuur van CIRIEC België en van 
de Raad van Bestuur van CIRIEC International.

Het 32e internationale congres (2018) vond plaats in Luik (België) onder het 
thema: L’économie publique, sociale et coopérative dans la révolution numé-
rique (De publieke, sociale en coöperatieve economie in de digitale revolutie). 
In 2019 organiseerde CIRIEC International haar 7e internationale conferentie 
in de Roemeense hoofdstad Boekarest. De conferentie vond plaats tussen 6 
en 9 juni en had als thema: Social and solidarity economy: moving towards a 
new economic system (Sociale en solidaire economie: op weg naar een nieuw 
economisch systeem).

Recente publicaties van het CIRIEC zijn:
 ` Providing Public Goods and Commons. Towards Coproduction and 
New Forms of Governance for Revival of Public Action (dir. Ph. BANCE), 
Ed. Peter Lang voor CIRIEC, 2018

 ` Social and Solidarity-based Economy and Territory. From Embedded-
ness to Co-construction (dir. X. ITCAINA and N. RICHEZ-BATTESTI) Ed. 
Peter Lang voor CIRIEC, 2018 

 ` Koreaanse uitgave van The Weight of the Social Economy, Ed. Peter 
Lang voor CIRIEC, 2019

In 2019 bracht CIRIEC 4 nummers uit van het tijdschrift Annales de 
l’économie publique, sociale et coopérative en publiceerde de organisatie 
31 Working Papers.
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ACTIVITEITEN OP FEDERAAL NIVEAU 

De activiteiten van Febecoop op federaal niveau hebben voornamelijk betrekking op de eerste twee 
strategische pijlers van de organisatie: “Verdedigen en promoten van het coöperatieve model” en 
 “Kennisopbouw over het coöperatieve model”.

Het gebeurt trouwens vaak dat de twee pijlers elkaar overlappen en dat er een wisselwerking optreedt, zoals bij 
de hervorming van het vennootschaps en verenigingsrecht. Het lobbywerk wordt immers meestal  voorbereid 
en ondersteund door research en analyses, die op hun beurt worden aangevuld met de resultaten van ons 
l obbywerk.

Op federaal niveau stond 2019 voor Febecoop in het teken van twee belangrijke gebeurtenissen. Zo keurde 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire vergadering van 28 februari het nieuwe Wetboek 
van Vennootschappen en Verenigingen goed, waarin een hervorming van de coöperatieve wetgeving werd  
 opgenomen. Daarop volgend waren er nog de verkiezingen van 26 mei.

Mandaten

NATIONALE RAAD VOOR DE COÖPERATIE (NRC)
Febecoop is actief als lid van de Nationale Raad voor de Coöperatie 
(NRC) en neemt deel aan de werkzaamheden ervan binnen het Bu
reau, de Algemene Vergadering, de commissie Communicatie (waar
van Febecoop momenteel voorzitter is) en de commissie Wetgeving.

CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN (CRB)
Febecoop beschikt ook over een plaatsvervangend mandaat binnen 
de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

RAAD VAN GEBRUIKERS VAN P&V
Febecoop is ook lid van de Raad van Gebruikers van   P&V Verzeke
ringen die de Raad van Bestuur van de vennootschap adviseert over 
thema’s die te maken hebben met het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen van de P&V Groep en de manier waarop de groep vol
doet aan de coöperatieve beginselen.
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Febecoop heeft een memorandum opgesteld naar 
aanleiding van de verkiezingen van 26 mei 2019. 
Het werk draagt de titel Coöperatieve voorstellen 
voor een meer solidaire en duurzame  economie 
en werd verstuurd aan maar niet minder dan 
 970  bestemmelingen.

De vragen van Febecoop gericht aan het federale 
niveau – 3 voorstellen voor het federale niveau – 
 sluiten uiteraard aan op de thema’s die centraal 
staan bij Febecoop en die een gevolg zijn van de 
invoering van het nieuwe Wetboek van Vennoot
schappen en Verenigingen. We sommen ze hier nog 
even op:

 ` Een aangepaste wetgeving voor coöperatieve 
vennootschappen

 ` Een transparante en coherente erkennings
procedure

 ` Voldoende werkingsmiddelen voor de 
 Nationale Raad voor de Coöperatie

7Memorandum Febecoop

De wetgeving over coöperatieve 
vennootschappen aanpassen

Middelen aangepast aan de rol 
van de Nationale Raad voor de 

Coöperatie

Een transparant en coherent 
 erkenningssysteem
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Hervorming van het Wetboek van Vennootschappen

De goedkeuring van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen is het resultaat van een lang proces waarin 
Febecoop elke kans heeft aangegrepen om haar punt te maken en voorstellen te formuleren. We overlopen 
in het kader hierna de voornaamste fasen waarbij we uiteraard stilstaan bij de thema’s die de coöperatieve 
 vennootschappen aanbelangen.

De goedkeuring van wet tot invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vond 
plaats tijdens de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 28 februari 2019 en 
volgde op een voorontwerp van wet dat in juli 2017 werd goedgekeurd in de ministerraad. Dit voorontwerp 
was het resultaat van jarenlange voorbereidingen door onder meer het Belgisch Centrum voor Vennoot
schapsrecht (en zijn verslagboek ‘De modernisering van het vennootschapsrecht’ uit 2014). De ideeën van dit 
rapport werden overgenomen in een beleidsnota die in juli 2015 aan de minister van Justitie werd overhan
digd en op 6 oktober 2015 werd voorgelegd aan de commissie voor Handels en Economisch Recht van de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers. Vervolgens werd een groep met deskundigen opgericht. Het resultaat 
van hun werk was het voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Vereni-
gingen, en houdende diverse bepalingen. Na het advies van de Raad van State op 9 oktober 2017 keurde de 
ministerraad een versie goed die in tweede lezing op 25 mei 2018 werd aangepast. Op 4 juni 2018 heeft de 
regering dan de tekst als wetsontwerp ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

Op 12 juli 2018 dienden verscheidene parlementsleden (PS/Spa/Ecolo/Groen/cdH) een amendement in om 
een volledig en op zichzelf staand Boek voor te behouden voor coöperatieve vennootschappen. De tekst van 
het amendement werd opgemaakt in samenspraak en met bijstand van Febecoop. 

Na een tweede advies van de Raad van State op 26 september 2018 werd het ontwerp op 14 november 
2018 in eerste lezing goedgekeurd in de commissie en in tweede lezing op 7 december 2018. De start van 
de debatten in de plenaire vergadering was gepland voor 13 december 2018, maar deze werden uiteindelijk 
uitgesteld. 

Tot die datum werden de voorstellen van Febecoop, die door verscheidene parlementsleden van diverse 
partijen werden ondersteund, niet gehoord. En dan valt de regering op 18 december 2018. Diezelfde dag 
dienden de volksvertegenwoordigers O. Henry (PS) en Y. Casier (sp.a) in de plenaire vergadering het amen
dement nr. 463 in (dat in grote mate het reeds aangehaalde amendement overneemt). Op aandringen van 
verschillende oppositiepartijen wordt het amendement onmiddellijk voor adviesaanvraag ingediend bij de 
Raad van State. Op 24 januari 2019 brengt de Raad van State zijn advies uit over amendement nr. 463. Op 
15 februari 2019 dienen volksvertegenwoordigers O. Henry (PS) en Y. Casier (sp.a) amendement nr. 535 in, 
dat rekening houdt met het advies van de Raad van State. 

Op dat ogenblik stellen we vast dat minister Geens een bocht maakt, ongetwijfeld onder druk van de opposi
tie die blijft aandringen op een volwaardig boek voor de coöperatieve vennootschappen. De minister stelt nu 
trouwens zelf voor om een volledig Boek 6 te wijden aan de coöperatieve vennootschappen. Op 20 februari 
2019 wordt er op het kabinet van de minister overlegd en onderhandeld met de oppositie. Op 21 februari 
2019 wordt het wetsontwerp van de agenda van de plenaire vergadering gehaald. Op 26 februari 2019 keurt 
de commissie unaniem een amendement goed dat betrekking heeft op een volledig Boek 6 voor de coöpera
tieve vennootschappen. Uiteindelijk wordt het voorstel in de plenaire vergadering van 28 februari 2019 goed
gekeurd. De wet wordt vervolgens bekrachtigd door de koning en op 4 april 2019 publiceert het Belgisch 
Staatsblad de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 
en houdende diverse bepalingen. 
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De hervorming is gericht op een modernisering van het vennootschaps
recht met drie uitgangspunten: een doorgedreven vereenvoudiging, een 
 verregaande flexibilisering en de mogelijkheid voor een meer aanvullende 
wetgeving en een aanpassing aan de evoluties op Europees niveau. De 
 vereenvoudiging heeft voornamelijk betrekking op een sterke inperking van 
het aantal ondernemingsvormen.

Deze keuze voor een beperking van het aantal ondernemingsvormen loopt 
als een rode draad door de voorafgaande acties die in het hierboven aange
haalde kader worden opgesomd en die de coöperatieve ondernemingsvorm 
gewoonweg wilde afschaffen … De acties van de vertegenwoordigers van de 
coöperaties resulteerden in het behoud van het coöperatief bedrijfsmodel in 
het voorontwerp van wet. Toch bevatte het Boek 6, dat gewijd was aan de 
coöperatieve vennootschappen, slechts 13 artikelen waarvan één trouwens 
verwees naar de bepalingen voor de vennootschappen met beperkte aan
sprakelijkheid. Dit verwijssysteem was onaangepast en onpraktisch in het 
licht van de beginselen en de waarden eigen aan de coöperaties (de ven
nootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn vaak kmo’s, terwijl heel wat 
coöperaties grootschaligere structuren zijn) en was bovendien een belangrijke 
bron van juridische onzekerheid. Febecoop leverde een belangrijke bijdrage 
inzake deskundigheid en beleidsvoorbereidend werk om een kritische analyse 
te maken van het voorontwerp en een alternatieve oplossing aan te reiken in 
de vorm van een volledig Boek 6 met specifieke bepalingen voor de coöpera
tieve vennootschappen en met respect voor de coöperatieve eigenheid.

Na een lang traject kwam uiteindelijk een aanvaardbare oplossing uit de 
bus. Dit resultaat is ongetwijfeld deels toe te schrijven aan de onafgebroken 
inspanningen van Febecoop. Na de indiening van verschillende amendemen
ten werd een Boek 6 goedgekeurd dat volledig gewijd aan de coöperatieve 
vennootschappen. Deze tekst voldoet grotendeels, ook al werden niet alle 
aanvankelijk voorgestelde inhoudelijke wijzigingen behouden. Er blijven hoe 
dan ook steeds punten die voor verbetering vatbaar zijn, zowel wat de inhoud 
als de vorm betreft.

De belangrijkste wijziging die het nieuwe Wetboek aan de coöperatieve ven
nootschappen oplegt, heeft betrekking op de wettelijke definitie van deze 
ondernemingsvorm. Deze definitie is geïnspireerd op de Europese coöperatie
ve vennootschap. In de toelichting staat dat de wetgever de bedoeling heeft 
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om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap voor te behouden aan 
de vennootschappen die geïnspireerd zijn op het ‘coöperatief bedrijfsmodel’. 
Daarmee wordt nadrukkelijk verwezen naar de beginselen van de ICA, de In
ternationale Coöperatieve Alliantie, die erin zijn overgenomen. Het ‘coöperatief 
bedrijfsmodel’ in kwestie is daarom een zeer nauwkeurig gegeven. Bovendien 
zijn de coöperatieve vennootschappen voortaan verplicht om in hun statuten 
het coöperatieve doel en de nagestreefde waarden op te nemen. Stippen we 
nog aan dat de ondernemingsrechtbank de ontbinding kan uitspreken van 
coöperatieve vennootschappen die niet voldoen aan de eisen van de gefor
muleerde definitie.

Zonder hier in detail te treden, willen we ook het volgende onder de aan
dacht brengen. De definitie mag dan wel het aantal ondernemingen beperken 
dat aanspraak kan maken op het gebruik van de coöperatieve onderne
mingsvorm, toch blijft er enige flexibiliteit gehandhaafd (onder meer voor de 
 gebruikers en stakeholders wier behoeften en verwachtingen de coöperatieve 
vennootschap dient in te lossen).

We moeten eveneens vermelden dat de coöperatieve beginselen amper 
worden overgenomen in de wet, met uitzondering van de kwestie van het vrije 
en vrijwillige lidmaatschap en ontslag (eerste beginsel) dat op een correcte 
en volledige manier aan bod komt. Daardoor bevinden we ons eigenlijk in 
een paradoxale situatie. Op grond van de definitie van de coöperatieve ven
nootschap behoudt de wet de coöperatieve rechtsvorm uitsluitend voor aan 
coöperaties die voldoen aan de ICAprincipes. Anderzijds legt de wet geen 
naleving op van een aantal van de meest essentiële beginselen (bijvoorbeeld 
met betrekking tot de democratische macht die de leden uitoefenen of de 
toewijzing van de winst) in de werkingsregels van de vennootschap. De wet
gever bepaalt wel dat de ondernemingsrechtbank de ontbinding kan uitspre
ken van een coöperatieve vennootschap die niet voldoet aan de vereisten van 
de geformuleerde definitie.

Dat brengt ons ertoe om in deze fase te besluiten dat de erkenning door de 
Nationale Raad voor de Coöperatie, overeenkomstig het KB van 8 januari 
1962 (dat nauwgezet de naleving van diverse coöperatieve regels oplegt) niet 
alleen haar volledige betekenis behoudt om de coöperatieve vennootschap 
een ‘coöperatieve eigenheid’ te geven, maar dat deze erkenning de coöpera
tieve vennootschappen ook een garantie verleent tegen de risico’s op diskwa
lificatie (we komen verder nog terug op het thema ‘erkenning’, aangezien het 
nieuwe Wetboek ook op dat vlak wijzigingen heeft doorgevoerd).

Febecoop heeft de nieuwe wetgeving voor de coöperaties grondig doorgeno
men en, in overleg met het advocatenkantoor LIME dat ons hierin begeleidt, 
een aantal wijzigingen uitgewerkt. Deze aanpassingen zouden, al dan niet in 
het kader van een herstelwet, aan Boek 6 kunnen worden aangebracht. Deze 
voorstellen tot wijziging (een dertigtal) zijn in de eerste plaats bedoeld om de 
wetgeving inzake de coöperatieve ondernemingsvorm te verbeteren op het 
vlak van interne coherentie, maar ook wat betreft externe samenhang met het 
voornemen van de wetgever ten aanzien van deze ondernemingsvorm. Deze 
voorstellen werden overgemaakt aan een aantal parlementsleden die begaan 
zijn met coöperatieve materie.
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Het WVV wijdt Boek 8 aan de verschillende erkenningen die 
ondernemingen kunnen verkrijgen. Het gaat om vijf erkenningen 
waarvan er drie betrekking hebben op de coöperatieve vennoot
schappen (CV). Die drie erkenningen zullen we in dit onderdeel 
toelichten:

 ` De erkenning ‘erkend’ of ‘erkende CV’
 ` De erkenning ‘erkend als sociale onderneming’ of ‘CV 
erkend als SO’.

 ` De dubbele erkenning ‘erkend’ en ‘sociale onderneming’ of 
‘erkende CVSO’.

Febecoop heeft samen met een aantal partners een uitvoerig en 
kritisch advies uitgebracht over deze erkenningen. Over dit advies 
werd trouwens gedebatteerd binnen de Nationale Raad voor de 
Coöperatie (NRC). We doen een poging om onze kritische stem 
hieronder samen te vatten:

De erkenning ‘erkend’ of ‘erkende CV’ staat voor de oude erken
ning bepaald door de wet van 1955 onder de voorwaarden, vast
gelegd in artikel 5 en zijn uitvoeringsbesluit, het KB van 8 januari 
1962. Aan deze voorwaarden werd nauwelijks iets gewijzigd in 
Boek 8 van het WVV. We stellen vast dat de erkenning onder de 
voorwaarden van het KB van 1962 volledig van toepassing blijft in 
het WVV. De vraag rijst echter of het niet zinvol is om de huidige 
erkenningscriteria te herzien. Wij denken dat het opportuun kan 
zijn om deze erkenningscriteria opnieuw af te toetsen, en wel om 
deze twee redenen. Vooreerst ondergingen de beginselen en 
het coöperatieve ideaal, zoals onder meer gedefinieerd door de 
Internationale Coöperatieve Alliantie, waarnaar de wet van 1955 
verwijst, een evolutie sinds het besluit van 1962. Een herzie
ning zou de coöperatieve identiteit beter kunnen afstemmen op 
de identiteit zoals ze vandaag door de ICA wordt gedefinieerd. 
De tweede reden is dat het WVV een nieuwe definitie van de 
 coöperatieve vennootschap heeft ingevoerd die gevolgen heeft 
voor deze criteria. Tot slot zijn er in de terminologie van het WVV 
een aantal verschillen geslopen ten opzichte van het KB van 
1962. Ook op dat vlak is een aanpassing nodig. Op grond van 
deze drie  redenen hebben wij wijzigingen voorgesteld.

De erkenning ‘erkend als sociale onderneming’ of ‘CV erkend als 
SO’ werd ingevoerd nadat de vennootschap met sociaal oog-

De erkenningen van de coöperatieve ondernemingen
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merk, die voorkwam in het voormalige vennootschapswetboek, 
werd geschrapt. Hun gemeenschappelijk kenmerk was dat ze 
niet mochten ‘gericht zijn op de verrijking van de vennoten’. Deze 
mogelijkheid om een vennootschap te specificeren door middel 
van statutaire bepalingen werd dus geschrapt en vervangen door 
een erkenning, namelijk de erkenning als sociale onderneming. 
Deze erkenning is echter strikt voorbehouden aan coöperatieve 
vennootschappen en de erkenningsvoorwaarden zijn vastgelegd 
in artikel 8:5. § 1 van het WVV, en door het Koninklijk besluit van 
28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erken-
ning als landbouwonderneming en als sociale onderneming (BS 
11 juli 2019, hierna ‘KB van 28 juni 2019’ genoemd). Wij zijn 
van mening dat de voorwaarden voor deze erkenning onvol
doende onderscheid maken tussen de ondernemingen die als 
‘sociale  onderneming’ worden omschreven en de coöperatieve 
 vennootschappen die erkend zijn in overeenstemming met het KB 
van 1962. Op basis daarvan achten we het enkel zinvol om de 
erkenningen van de coöperatieve vennootschappen uit te brei
den als de verschillende erkenningen relevant zijn (ze leggen de 
nadruk op kenmerkende eigenschappen) en voldoende verschil
lend zijn (het moet mogelijk zijn om een duidelijk onderscheid te 
maken tussen de twee soorten coöperatieve vennootschappen). 
De sociale en solidaire economie heeft nood aan een eenvoudig 
wettelijk en regelgevend kader, dat transparant is en in overeen
stemming met zijn beginselen en waarden, en zowel intern als 
extern makkelijk te begrijpen is. Daarom stellen wij voor ofwel de 
erkenning als sociale onderneming te schrappen, ofwel op zoek 
te gaan naar erkenningscriteria die zich echt onderscheiden van 
de erkenning op basis van het KB van 1962.

Tot slot hangt het antwoord op de vraag naar het eventu
ele belang van de tweeledige erkenning ‘erkend’ en ‘sociale 
 onderneming’ of ‘erkende CVSO’ af van het al dan niet behouden 
van de erkenning ‘erkend als sociale onderneming’ en de criteria 
die voor deze erkenning worden gehanteerd.

De NRC heeft uiteindelijk op voorstel van Febecoop be
slist om intern een denkproces op gang te brengen over de 
 erkenningscriteria. Deze oefening zou in de loop van 2020 
 afgerond moeten zijn. 
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Hervorming van de Nationale Raad voor de Coöperatie

Boek 8 van het WVV heeft de Nationale Raad voor de Coöperatie een nieuwe naam gegeven: de  Nationale 
Raad voor de Coöperatie, Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming. Deze nieuwe Raad ver
enigt dus de erkende coöperatieve vennootschappen (zie hoger) en de als ‘landbouwonderneming’ erkende 
vennootschappen. In aansluiting op deze wijziging heeft het kabinet van de minister van Economie een vooront-
werp van wet houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap 
en de Landbouwonderneming opgemaakt, dat de wet van 20 juli 1955 opheft en vervangt.

Deze tekst werd voorgelegd aan de organen van de NRC.

Dit ontwerp is naar onze mening volstrekt onaanvaardbaar voor de coöperaties. We hebben daarover dan ook 
uitvoerig en kritisch advies uitgebracht en gedeeld met de verschillende partners. Een samenvatting van onze 
kritische stem.

Allereerst een woord uitleg over de erkenning Landbouwonderneming. Deze erkenning vervangt de vroegere 
landbouwvennootschappen, een bedrijfsvorm die de wetgever in zijn streven naar vereenvoudiging niet heeft 
opgenomen en die openstaat voor verschillende soorten vennootschappen. De erkenningsvoorwaarden zijn 
vastgelegd in het KB van 28 juni 2019 (artikel 2). We begrijpen dat de wetgever streeft naar vereenvoudiging, 
maar het is ons een raadsel waarom hij een vertegenwoordiging van deze vennootschappen onderbrengt in een 
enkele Raad door ze in te delen bij de erkende coöperatieve vennootschappen. Deze indeling is totaal onlo
gisch. De erkende coöperatieve vennootschappen en de vennootschappen die erkend zijn als landbouwonder-
neming kennen weinig of geen gemeenschappelijke aandachtspunten. Indien nodig kan het zinvol zijn om een 
Nationale Raad voor de Landbouwonderneming op te richten.  

Het spreekt evenwel voor zich dat wanneer de hierboven vermelde voorstellen aangaande de erkenning sociale 
onderneming worden gevolgd, waardoor die erkenning zou verdwijnen, het er enkel op aankomt aan de NRC de 
benaming en de bevoegdheden te geven die van toepassing waren vóór het WVV.

Zelfs als zou men vasthouden aan de verschillende erkenningen in hun huidige vorm en beslissen om één 
enkel vertegenwoordigingsorgaan te behouden, dan nog is de voorgestelde structuur onaanvaardbaar. Zonder 
in detail te treden, stellen we immers vast dat ze zeer omslachtig is en de autonomie van de specifieke raden 
afneemt, en in het bijzonder van de Nationale Raad voor de Coöperatie. De belangrijkste bevoegdheden zijn 
nu volledig in handen van de Algemene Vergadering die bestaat uit vertegenwoordigers van zeer uiteenlopende 
categorieën van ondernemingen en organisaties, en waarvan het merendeel tot de landbouwondernemingen 
behoort. De als ‘CV erkende’ coöperaties zijn in de minderheid in deze vergadering, zoals dat ook het geval is 
binnen de algemene raad.

Op aangeven van Febecoop heeft de NRC dit onderwerp besproken en een advies uitgebracht dat aansluit op 
onze analyse van 22 november 2019:

“De NRC is van mening dat de omvorming van de ‘Nationale Raad voor de Coöperatie’ in ‘Nationale Raad voor 
de Coöperatie, Sociaal Ondernemerschap en Landbouwonderneming’ onlogisch is en moeilijk te vertalen is naar 
de praktijk.

Landbouwondernemingen hebben niet alleen weinig gemeen met de overige twee categorieën, maar de coö
peratieve vennootschappen en de sociale ondernemingen (die weliswaar bepaalde overeenkomsten vertonen) 
zijn eveneens verschillend, omdat ze een ander uitgangspunt hebben. Een erkende coöperatieve vennootschap 
richt zich eerder op de invulling van de gezamenlijke behoeften van de aandeelhouders, terwijl een sociale on
derneming, die specifiek werd opgericht als bedrijfsmodel voor de sociale economie, in de eerste plaats streeft 
naar het creëren van sociale of ecologische meerwaarde.

Daarom bepleit de NRC het behoud van een afzonderlijke structuur en een eigen adviesorgaan (de ‘Nationale 
Raad voor de Coöperatie’) voor de erkende coöperatieve vennootschappen.”  
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Verhuis

Febecoop is verhuisd op 15 november 2019. De 
 kantoren aan het Barricadenplein 1 in Brussel werden 
ingeruild voor een pand in de Timmerhoutkaai 4 in 
Brussel, dat beter afgestemd is op de noden van de 
vzw.

Ook de maatschappelijke zetel van vzw Febecoop werd 
overgebracht naar het nieuwe adres.

Andere thema’s die Febecoop 
opvolgt op federaal niveau

De federale werking van Febecoop heeft in 2019 de 
followup en het denkproces voortgezet van de thema’s 
die voor haar specifiek van belang zijn, omwille van hun 
mogelijke link met het coöperatief bedrijfsmodel. Dat 
is onder meer het geval voor de problematiek rond de 
evolutie van het sociaal statuut in België en de opkomst 
van de deeleconomie. Febecoop is bereid initiatieven 
in de deeleconomie te steunen als ze de vorm aanne
men van Coöperatieve Platforms. Febecoop Wallonie
Bruxelles heeft actief deelgenomen aan een studie rond 
deeleconomie die werd uitgevoerd met steun van het 
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (zie verder).

Coördinatie van de activiteiten 
die op de verschillende niveaus 
worden uitgerold

Het federale niveau van Febecoop heeft net zoals de 
voorgaande jaren de rol van coördinator opgenomen 
van de activiteiten die – voor de drie pijlers – op de 
verschillende niveaus worden uitgerold. Het gaat om 
het coördineren van de werkzaamheden, het schragen 
en op één lijn brengen van de ingenomen standpunten, 
de uitwerking van situatieanalyses en bemiddelen waar 
nodig.
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ACTIVITEITEN IN HET VLAAMS GEWEST

Pijler 1: verdedigen en promoten van het coöperatieve model

De verdediging en promotie van het coöperatieve model en het coöperatief ondernemerschap wordt in 
Vlaanderen vooral uitgevoerd via de mandaten die Febecoop uitoefent binnen verschillende openbare 
of private structuren. Naast deze formele mandaten worden meer informele contacten onderhouden met 
verschillende instellingen die deel uitmaken van of verbonden zijn met de Vlaamse overheid, de politieke 
wereld in het algemeen, het brede middenveld en vertegenwoordigers van de werkgevers- en werkne-
mersorganisaties.

TRIVIDEND

2019 was het jaar van de doorstart voor Trividend, het 
Vlaamse participatiefonds voor sociale economie. Een 
kapitaalverhoging zorgde voor nieuwe zuurstof evenals 
een aantal subsidiedossiers die dankzij nieuwe samen
werkingsverbanden goedgekeurd werden. Negatief is 
dan weer dat het participatiefonds ondanks een positief 
operationeel resultaat een aantal waardeverminderingen 
op haar portefeuille moet doorvoeren.

SOCIAAL-ECONOMISCHE 
RAAD VLAANDEREN (SERV) – 
 COMMISSIE SOCIALE ECONOMIE

Voor de commissie Sociale Economie 
was het een overgangsjaar. De externe 
voorzitter die zijn draai niet vond (Joep 
Konings (Economie en Bedrijfsweten
schappen KULeuven) nam ontslag en 
werd vervangen door de administrateur
generaal, Peter Kerremans. Na de 
wetgevende verkiezingen werden de 
 contacten met het bevoegde kabinet 
aangehaald. Ook was er oog voor 
de coöperatieve dimensie o.a. in het 
kader van een internationale uitwisse
ling, waarvoor F ebecoop het inhoude
lijke deel (infosessie en  werkbezoek) 
 organiseerde.

TRIVIDEND ANTWERPEN

Dit is een participatiefonds voor Antwerpse initiatieven, 
gefinancierd door de provincie Antwerpen. De werking 
lag een jaar lang stil omdat de voorzitter, voormalig ge
deputeerde van de provincie, weigerde op te  stappen, 
nadat zijn partij hem niet meer voorgedragen had voor 
dit uitvoerend mandaat.

investeren  inspireren  innoveren
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COOPKRACHT

Febecoop werd gecoöpteerd als bestuurder. 
Belangrijkste verwezenlijkingen van Coopkracht 
waren de organisatie van de Coopdag en het 
opstarten van Coopfabrik VOF, een nieuwe dienst
verlener die Coopkracht van financiële  middelen 
moet voorzien. Aandachtspunt daarbij is de 
afstemming met de bestaande dienstverleners, die 
mee het draagvlak van Coopkracht vormen.

ENERGIEDEMOCRATIE VLAANDEREN

Energiedemocratie Vlaanderen wil inspelen op de 
herkapitalisering van Eandis en ruimer een alternatief 
bieden voor de privatisering van energienetwerken 
met een actieve participatie door de burger. In de loop 
van het werkingsjaar werd een onderzoek uitgevoerd 
naar de verschillende substructuren van Eandis en 
haar  kapitaalstructuren. De intercommunale blijft zich 
afschermen tegen elke vorm van burgerparticipatie.

SOCIAAL LABEL VAN FAIRFIN EN FINANCITÉ

Samen met haar Franstalige zusterorganisatie Finan
cité geeft Fairfin een label voor duurzame financiële 
producten. Tot nu toe is dat label vooral gegeven aan 
coöperaties die aandelen uitgeven. Het label is een 
kwaliteitskeurmerk voor particulieren die bewust willen 
investeren. Febecoop is lid van het comité dat maan
delijks bijeenkomt om de kandidaatsdossiers voor het 
label te analyseren.

ADVIESRAAD EXPERTISECENTRUM 
 COÖPERATIEF ONDERNEMEN KULEUVEN

Afgelopen werkingsjaar startten de verschillende 
onderzoeken in het kader van de financiering 
van het Strategisch Basisonderzoek op. De 
rol van Febecoop is de band te maken tussen 
de  academische wereld en de praktijk van de 
 coöperaties, zodat deze elkaar kunnen versterken.
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MEMORANDUM VOOR DE REGIONALE VERKIEZINGEN VAN 26 MEI 2019

Het memorandum van Febecoop bevatte ook zeven 
aanbevelingen voor de Vlaamse overheid ten gunste 
van coöperatieve ontwikkeling: 

1   Coöperatieve ontwikkeling: een volwaardige minis
teriële bevoegdheid binnen de Vlaamse regering

2   De ontwikkeling van specifieke domeinen on
dersteunen zoals cohousing, bedrijfsoverdracht 
aan werknemers, een eerlijke deeleconomie, het 
beheer van commons, doorstroom van sociale 
naar reguliere economie via coöperatief onderne
merschap

3   Haalbaarheidsonderzoeken financieren

4   Risicokapitaal voor startende en groeiende coöpe
raties

5   De coöperatieve ontwikkeling uitdiepen en verster
ken via een StatenGeneraal

6   Coöperatief denken, leven en ondernemen duur
zaam verankeren in het onderwijs

7   Diverse coöperatieve actoren erkennen als ge
sprekspartner voor de overheid

Dit memorandum bleek een goede instap te bieden 
bij het leggen van de eerste beleidscontacten met de 
bevoegde Minister, Hilde Crevits.

Adviesraad Expertisecentrum Coöperatief onderne
men KULeuven

Afgelopen werkingsjaar startten de verschillende 
onderzoeken in het kader van de financiering van het 
Strategisch Basisonderzoek op. De rol van Febecoop 
is de band te maken tussen de academische wereld 
en de praktijk van de coöperaties, zodat deze elkaar 
kunnen versterken.

6Memorandum Febecoop

Coöperatieve ontwikkeling: 
 ministeriële bevoegdheid binnen 

de Vlaamse regering

Risicokapitaal voor startende en 
groeiende coöperaties

Coöperatief denken, leven 
en ondernemen duurzaam 
 verankeren in het onderwijs

De ontwikkeling van specifieke 
domeinen ondersteunen

Haalbaarheidsonderzoeken 
 financieren

De coöperatieve ontwikkeling 
 uitdiepen en versterken via  

een Staten-Generaal

Diverse coöperatieve actoren 
 erkennen als gesprekspartner  

voor de overheid

MEMORANDUM FEBECOOP

1

2

3

4

5

6

7

7 voorstellen voor Vlaanderen 
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Pijler 2: kennisopbouw over het coöperatieve model

ONDERWIJS

Febecoop gaf een paar keer een 
gastles aan studenten van een aantal 
Hogescholen over coöperatief onder
nemerschap. Hierbij gaan we selectief 
te werk en gaan we in op aanvragen 
die gelinkt kunnen worden aan con
crete projecten van studenten (o.a. 
Kunstonderwijs)

STORYTELLING PAGE ELEKTRONICA

De bedrijfsoverdracht van Page NV naar 
de werknemers in Page CV werd in 2019 
geconcretiseerd. Omdat het gaat over 180 
werknemers is dergelijke bedrijfsoverdracht 
een primeur in Vlaanderen. Febecoop bouwde 
hier een “storytelling” rond om andere “ver
grijzende” ondernemers te overtuigen om de 
bedrijfsoverdracht aan de werknemers als 
volwaardige piste te zien naast de klassieke 
vormen (familiale overdracht, management
buyout, verkoop aan derden).

INFORMATIENOTA’S

Febecoop heeft ondertussen een stevige 
reputatie opgebouwd met betrekking tot haar 
informatienota’s. In 2019 stelden we een o.a. 
uitgebreide nota op met betrekking tot de te 
zetten stappen in het kader van de nieuwe 
vennootschapswetgeving en stelden we een 
modelcontract op voor bestuurders die al met 
een arbeidscontract aan de vennootschap 
verbonden zijn.
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Pijler 3: coöperatieve dienstverlening

Individuele tweedelijnsadviezen
In 2019 begeleidden we een twintigtal klanten. De 
meeste zijn starters die ons vragen om hun coöperatief 
design uit te tekenen en vervolgens statuten op te stellen. 
Soms wordt dit voorafgegaan door een coaching bij het 
opstellen van ondernemings- en financiële plannen. De 
tweede helft van 2019 begeleidden we de eerste initi
atieven bij de omvorming van hun statuten conform de 
nieuwe  vennootschapswetgeving.

Uit de sociale economie kregen we vragen voor het bege
leiden van trajecten van strategische planning.

Voor rekening van de VDAB bleven we in alle Vlaamse 
provincies vormingen organiseren over sociale economie.

INDIVIDUELE ONDERSTEUNING

COLLECTIEVE ONDERSTEUNING 

Eerstelijnsadviezen
Febecoop beantwoordt jaarlijks een twee
honderdtal eerstelijnsadviezen. Deze hebben 
meestal betrekking op juridische kwesties: 
draagwijdte van het (niet) geven van kwijting aan 
bestuurders, het bijhouden van een (elektro
nisch) aandeelhoudersregister, de impact van de 
alarmbelprocedure, rechten van vennoten op de 
AV, problemen omtrent vrijwilligerswerk in de cv 
– sociale onderneming, waarde scheidingsaan
deel, erkenningscriteria NRC, modaliteiten met 
betrekking tot prospectus, …

Website « Ik start een coöperatie »
Onze website « Ik start een coöpera
tie » gericht op starters werd geactua
liseerd naar aanleiding van het nieuwe 
Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen. Deze wordt verder 
aangevuld op basis van de eerstelijns
vragen die bij Febecoop binnenkomen. 

Eigen workshops
Er blijft een grote behoefte aan vormingen 
over de opstart van nieuwe coöperaties 
waarin vragen beantwoord worden rond 
de keuze van de juiste vennootschaps
vorm, de regelgeving en de coöperatieve 
principes en de beginselen van het opstel
len van een ondernemings- en financieel 
plan. Daarom organiseerde Febecoop een 
vijftal sessies die telkens 25 à 30 deelne
mers mocht verwelkomen.
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Seminaries van partners

Fonds Anseele
Fonds Anseele, een vzw die het gedachtegoed 
van de gelijknamige voorman wil eren door 
het brede publiek te sensibiliseren voor de 
 coöperatieve gedachte, organiseerde tijdens het 
najaar een drietal seminaries waarin ingegaan 
wordt op de uitdagingen die de nieuwe vennoot
schapswet stelt op het vlak van de coöperatieve 
waarden en principes. Febecoop verzorgde mee 
de sessies rond:

 ` Coöperatieve waarden en principes
 ` Winst en meerwaarde
 ` Ledenbetrokkenheid

Deze sessies kenden meer dan het verhoopte 
succes. Een neerslag zal terug te vinden zijn in 
de Coopgazet die voor die gelegenheid in het 
leven geroepen wordt.

Seminaries voor derden

Febecoop verzorgde regelmatig inhoudelijke 
sessies op vraag van derden. O.a. rond de 
nieuwe wetgeving voor OIKOS, rond waardege
dreven coöperatief ondernemen voor Commons 
Lab, twee sessies rond deugdelijk bestuur voor 
VERSO, rond de mogelijkheden van de coöpera
tie tegenover de vzw voor GIPSO, 

Begeleidingstraject Febecoop/Deloitte/Insight

In 2019 werkten we het tweede deel af van een col
lectief begeleidingstraject dat Febecoop uitvoerde 
samen met Deloitte en Twinsight en dit in opdracht 
van het departement Werk en Sociale Economie. 
Titel: geef je participatieve ondernemingsidee een vlie
gende start. Doel: 80 startende ondernemers onder
steunen bij het opstellen van hun ondernemingsplan. 
Twee types projecten kwamen in aanmerking:

 ` Innovatieve ideeën rond sociale tewerkstelling 
van kansengroepen

 ` Participatieve en coöperatieve ondernemings
ideeën

De begeleiding was een mix van collectieve sessies 
aangevuld met enkele dagen individuele begeleiding.

De door de overheid geformuleerde ambitieuze doel
stellingen werden behaald en de projecten evalueer
den de geboden ondersteuning als zeer positief.
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Pijler 1: verdedigen en promoten van het coöperatieve model

De verdediging en promotie van het coöperatief bedrijfsmodel en ondernemerschap worden voorname-
lijk uitgeoefend via de mandaten van Febecoop binnen de verschillende publieke en private structuren. 
Naast deze mandaten worden ook informele contacten onderhouden met diverse instellingen die deel 
uitmaken van de Waalse overheidsinstellingen of ermee samenhangen.

ACTIVITEITEN IN HET WAALS GEWEST

ConcertES. Vzw die door het Waalse 
Gewest werd aangeduid om de sector 
van de sociale economie te vertegen
woordigen. Febecoop zetelt in de Raad 
van Bestuur van ConcertES.

In het verkiezingsjaar 2019 publiceerde ConcertES 
een memorandum met de titel Adapter les outils et les 
dispositifs aux nouvelles réalités institutionnelles (Tools 
en voorzieningen aanpassen aan de nieuwe institutionele 
realiteit). De voorstellen in het memorandum waren niet 
alleen bedoeld voor het Waalse Gewest, maar evenzeer 
voor het federale en Europese niveau. Tijdens de vorming 
van de Waalse regering in juli, bracht ConcertES de ver
wachtingen van de actoren uit de sociale economie over 
aan het nieuwe kabinet.

Daarnaast werkte ConcertES in 2019 een diepgaand 
onderzoek uit en werd er intens overleg gepleegd met de 
adviesbureaus, waaronder Febecoop WallonieBruxelles. 
Het doel was een herziening van het decreet op de ad
viesbureaus met het oog op een optimalisering van hun 
financiering en het definiëren van hun opdrachten.

Op initiatief van ConcertES werd in 2019 de overkoe
pelende website van de ondernemingen uit de sociale 
economie  www.economiesociale.be  online geplaatst. 
Op de website is nieuws te vinden over de SOsector, 
een lijst met ondernemingen in de sociale economie en 
‘TRANSFO’, het tijdschrift over sociale economie.

Conseil Wallon de l’Économie 
Sociale (CWES). De Waalse Raad 
voor de Sociale Economie verstrekt 
advies aan de Waalse regering over 
alles wat sociale economie aangaat 
en over de uitwerking van acties en 
projecten in dit domein. Febecoop 
zetelt in de CWES als vertegenwoor
diger van de sociale economie. 

In 2019 heeft de CWES een advies 
uitgewerkt en voorgelegd over de 
projecten van de Waalse regering die 
een impact hebben op de financie
ring van de sociale economie (APE
hervorming en structurele financie
ringen). Na de regionale verkiezingen 
en de vorming van een nieuwe 
regering in september 2019 heeft de 
CWES een nota opgemaakt ter voor
bereiding van een ontmoeting met 
minister Christie Morreale. Deze nota 
gaat over de elementen in de regio
nale beleidsverklaring die te maken 
hebben met sociale economie.
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Société wallonne pour l’Économie  sociale 
marchande (Sowecsom). Sowecsom staat 
sinds 1996 in voor de financiering van onder
nemingen die hun omzet grotendeels gene
reren uit commerciële activiteiten, in tegen
stelling tot ondernemingen die grotendeels 
gefinancierd worden via overheidssubsidies. 
Sinds 2015 voert Sowecsom een opdracht 
uit, ‘Brasero’ genoemd, die in het leven werd 
geroepen om de opstart van burgercoöpera
ties te stimuleren en te vergemakkelijken, door 
privémiddelen aan te vullen met gelijkwaardige 
overheidssteun.

Ook in 2019 zetelde Febecoop als vertegen
woordiger van de sociale economie in het 
aanvaardingscomité van Sowecsom, dat alle 
beslissingen over de toekenning van kredie
ten of subsidies wat betreft de opdracht van 
Sowecsom, met inbegrip van de invoering 
van de Braseromaatregel, goedkeurt vóór de 
Raad van Bestuur van Sowecsom ze definitief 
valideert.

In de loop van 2019 hebben vijftien onderne
mingen gebruik kunnen maken van een finan
ciering toegekend door Sowecsom, voor een 
totaalbedrag van meer dan twee miljoen euro. 
Negen van die beslissingen werden genomen in 
het kader van de Braseromaatregel, voor een 
totaalbedrag van iets meer dan 1,2 miljoen euro.

Carolidaire. Financieringsstructuur voor de 
social profit economie in de regio Charleroi, 
voornamelijk gericht op bedrijven voor socio
professionele inschakeling. Febecoop verte
genwoordigt P&V Verzekeringen in dit orgaan.

Net als de voorgaande jaren, en ondanks 
de beschikbare eigen middelen, brandde de 
structuur in 2019 op een laag pitje, omdat 
nieuwe projecten van inschakelingsbedrijven 
uitbleven.

SOWALFIN is een naamloze vennoot
schap van openbaar nut die in 2002 werd 
opgericht door de Waalse regering om de 
toegang van ondernemingen (voornamelijk 
kmo’s) tot kredieten te vereenvoudigen.

Febecoop is actief betrokken bij het ‘Co
mité Création’ van Sowalfin, de werkgroep 
die de Waalse spelers inzake begeleiding 
in ondernemerschap bijeenbrengt. Naast 
het uitwisselen van goede praktijken, wor
den deze vergaderingen ook aangewend 
om de betrokken beleidsmakers te wijzen 
op de noden van de sector op het vlak van 
steun aan ondernemerschap. Febecoop 
laat niet na om binnen dit orgaan de eigen
heden van het coöperatief bedrijfsmodel 
en de bijhorende noden te verdedigen.
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Memorandum in het licht van de regionale 
 verkiezingen van 26 mei 2019

Het memorandum van Febecoop dat werd opgemaakt in 
het licht van de regionale verkiezingen van 26 mei 2019, 
bevat een onderdeel dat gericht is op het Waalse Gewest. 

Daarin worden ‘Vijf voorstellen voor Wallonië’ uitgewerkt:

 ` Prestartpremies om de coöperatieve innovatie te 
ondersteunen

 ` Gemengde coöperatieve vennootschappen (publiek/
privé) om de economische ontwikkeling van de regio 
te bevorderen

 ` Betere begeleiding bij de oprichting en de groei van 
coöperatieve projecten

 ` Overheidssteun aanpassen aan de specifieke 
 behoeften van coöperatieve deelplatforms

 ` Bewustmaking en opleiding over coöperatief 
 ondernemerschap bevorderen.

L’Union des SCOP Wallonie-Bruxelles (USCOP). 
Febecoop is sinds 2013 lid van de vereniging van 
werkgeverscoöperaties in Wallonië en Brussel. Deze 
federatie telt dertig bedrijven, twee Belgische federa
ties (SAWB en Febecoop) en de Franse Confédéra
tion générale des SCOP. Haar doel: de participatieve 
ondernemingen binnen de social profit economie in 
Franstalig België bundelen.

De USCOP heeft in 2019 haar inspanningen toege
spitst op de uitwerking van het Wetboek van vVen
nootschappen en Verenigingen met het oog op een 
ambitieus coöperatief statuut en de verwijzing naar 
werkerscoöperaties. Vervolgens heeft de USCOP haar 
schouders gezet onder een actualisering van haar 
charter en de omschrijving van deze twee prioriteiten:

 ` fiscale maatregelen die de ontwikkeling van coö
peratieve en participatieve ondernemingen en de 
kapitaalwerving door de werknemers bevorderen;

 ` een wettelijk kader verkrijgen voor het participa
tieve beheer en dit kader versterken binnen de 
aangesloten ondernemingen.

7Mémorandum Febecoop
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Febecoop Wallonie-Bruxelles heeft in 2019 het strategisch 
denkproces afgerond waarin werd gezocht naar de best 
mogelijke inbreng in de Waalse sociale economie, rekening 
houdend met de noden van de initiatiefnemers en de onder-
nemingen, de diensten die hen reeds worden aangeboden, 
de middelen en de opdracht van het adviesbureau en de 
huidige context van de economische transitie. De soci-
ale economie moet de uitdaging van de transitie aangaan. 
 Coöperaties hebben altijd het verschil kunnen maken dankzij 
hun  vermogen om oplossingen te bedenken voor nieuwe 
behoeften en om veerkracht te bieden in tijden van crisis. 
Daarom is het zeer belangrijk om de succesfactoren van 
de coöperaties in het verleden in kaart te brengen en uit te 
testen hoe ze kunnen worden aangepast aan de noden van 
de transitie.

In die context streeft Febecoop WallonieBruxelles naar de ont
wikkeling van deskundigheid die zich toespitst op verschillende 
actuele onderwerpen. Denken we maar aan collectieve intelligen
tie, governance, vrijwilligerswerk, het economisch bedrijfsmodel 
van multistakeholder coöperaties, werkerscoöperaties, coöpera
tieve platforms, korte keten enzovoort.

Dankzij deze fundamentele werkzaamheden konden een strate
gie en een actieplan op middellange termijn (20202022) worden 
bepaald.

Gelijktijdig met dit onderzoekswerk heeft Febecoop Wallonie
Bruxelles de nieuwe wetgeving inzake coöperaties grondig geana
lyseerd die werd vastgelegd in het Wetboek van Vennootschap
pen en Verenigingen en van toepassing is sinds 1 mei 2019. Snel 
volgende een publicatie over dit onderwerp (zie pijler 3).

Pijler 2: kennisopbouw over het coöperatieve model

« Bees Coop » cooperatieve winkel en vrijwilligerswerk
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Pijler 3: coöperatieve dienstverlening

Febecoop Wallonie-Bruxelles geniet in het Waalse Gewest 
erkenning als adviesbureau (met de bijhorende financiële steun). 
Om haar taak zo goed mogelijk te volbrengen werd het team 
in 2019 aangevuld met een nieuwe medewerker die al 15 jaar 
ervaring heeft in de begeleiding van ondernemersprojecten. 
Daarnaast werd een erkenning aangevraagd en goedgekeurd 
voor het systeem van ‘Cheques-entreprises’ (advies in opmaak). 
Deze erkenning zou op termijn de toegang tot onze begelei-
dingsdiensten moeten vergemakkelijken.

De inspanningen in het kader van de herpositionering van het advies
bureau hebben geleid tot een duidelijk en gedifferentieerd diensten
aanbod dat samenhangt met de kennisdomeinen en de mogelijkheid 
om de coöperaties advies te verlenen aansluitend op de actuele 
noden. Het is dan ook de bedoeling om voorrang te geven aan 
begeleiding die uitgaat van onze kennisdomeinen en een positieve 
spiraal op gang te brengen van interactie tussen expertise en bege
leiding: ontwikkeling van expertise  begeleiding van een pilootpro
ject dat samenhangt met die expertise om nieuwe praktijken, nieuwe 
bedrijfsmodellen tot stand te brengen  versterken van de expertise 
 begeleiding van een ander project  etcetera. 

FEBECOOP WALLONIE-BRUXELLES

Het dienstenaanbod mikt op vier verschillende domeinen: advies, 
begeleiding, publicaties, vormingen. Hoe werden die vier domeinen 
aangepakt in 2019?

 ` Advies 
In het licht van de actualiteit in 2019 kwamen de meeste vragen 
naar inlichtingen of consultaties vanuit bestaande coöperaties. 
Ze hadden te maken met juridische vragen over het nieuwe 
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

 ` Begeleiding 
Febecoop WallonieBruxelles werd eveneens ingeschakeld 
als projectbegeleider van nieuwe coöperaties of bij de verdere 
uitbouw van bestaande coöperaties.

 ` Publicaties 
In 2019 werd, in samenwerking met SAWB veel energie 
gestopt in de opmaak en de publicatie van het werk: Réforme 
du Code des sociétés : quel impact pour les coopératives ? 
(Hervorming van het Wetboek van Vennootschappen  Wat zijn 
de gevolgen voor de coöperaties?) Het nieuwe Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen bracht een fundamentele 
verandering teweeg in de wetgeving van de coöperatieve ven
nootschappen, de vennootschappen met een sociaal oog
merk en de erkenning van de coöperatieve vennootschappen. 
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Daarom was het belangrijk om deze nieuwe wetgeving zo snel 
mogelijk op een toegankelijke manier te verwoorden. De publi
catie die in 2019 verscheen, vormt de eerste volledige studie in 
het Frans over de coöperatieve vennootschappen in de nieuwe 
Belgische wetgevende context. Het werk bestaat uit twee de
len. Het eerste deel omvat een nauwkeurige uiteenzetting van 
de regelgeving met betrekking tot de geboorte, het leven en de 
dood van een coöperatieve vennootschap. De nieuwe wetge
ving wordt hierin op een heldere en volledige manier toegelicht. 
De tekst wil tegelijk juridisch accuraat én toegankelijk zijn voor 
nietjuristen. Daarnaast toetst de publicatie de coöperatieve 
identiteit en de coöperatieve beginselen zoals vastgelegd door 
de ICA af aan de nieuwe wetgeving. Het tweede deel is op
gevat als een praktische handleiding voor de opmaak van de 
statuten van een coöperatieve vennootschap.

 ` Vormingen 
De meeste van deze informatiesessies worden georganiseerd 
in het kader van de Caravane coopérative. Dit project werd op
gestart in samenwerking met SAWB en bestaat uit een reeks 
haltes op het middaguur in verschillende Franstalige steden. Op 
de stopplaatsen wordt informatie gedeeld over onderwerpen 
die de coöperaties aanbelangen. Deze haltes bieden Waalse 
en Brusselse coöperaties de kans om elkaar te ontmoeten, te 
netwerken en hun ervaringen en kennis uit te wisselen.

Op de website https://caravanecooperative.be/ is de agenda van 
de sessies te vinden, samen met onlineinschrijvingsformulieren en 
verslagen van de afgelopen sessies.

Febecoop WallonieBruxelles organiseerde in 2019 een zestal infor
matiesessies over het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen.
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ACTIVITEITEN IN HET  
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Pijler 1: verdedigen en promoten van het coöperatieve model

De verdediging en promotie van het coöperatief bedrijfsmodel en ondernemerschap worden uitgevoerd 
via de mandaten die Febecoop uitoefent binnen allerlei overheidsstructuren, en via de eerder informele 
contacten met diverse instellingen die deel uitmaken van de Brusselse hoofdstedelijke overheden of 
ermee samenhangen.

Overlegplatform voor sociale economie. Dit plat
form, dat opgericht werd in 2004 ter ondersteuning 
van de sociale inschakelingseconomie, werd in 2016 
nieuw leven ingeblazen door de minister van Sociale 
Economie Didier Gosuin. Febecoop werd uitgeno
digd om in het platform te zetelen en het standpunt 
van de coöperaties te vertegenwoordigen.

Dit platform wordt gebruikt voor de hervorming van 
de ordonnantie ‘sociale onderneming’ en voor het 
overleg over de samenstelling en de werking ervan 
in de toekomst als ‘Adviesraad voor sociaal onder
nemerschap’. Febecoop leverde een bijdrage aan de 
hervorming die uiteindelijk resulteerde in de opmaak 
van de ordonnantie van 23 juli 2018 betreffende de 
erkenning en de steun aan sociale ondernemingen. 

Deze ordonnantie is op 1 februari 2019 in wer
king getreden en legt alle bepalingen vast voor het 
verkrijgen van de erkenning ‘sociale onderneming’. 
Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Rege
ring van 20 december 2018 met betrekking tot de 
erkenning van de sociale ondernemingen legt de 
erkenningscriteria vast. Het besluit verduidelijkt ook 
welke financieringen (mandaten, leningen, overheids
participaties en projectoproepen) aan de erkenning 
gekoppeld worden. Het besluit van 5 juni 2019 legt 
de samenstelling vast van de Adviesraad voor sociaal 
ondernemerschap. ConcertES (waarvan Febecoop 
lid is) zetelt in de Adviesraad als organisatie die de 
sociale economie in het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest vertegenwoordigt.
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Memorandum in het licht van de regionale  verkiezingen van 
26 mei 2019

Het memorandum van Febecoop dat werd opgemaakt 
voor de regionale verkiezingen van 26 mei 2019, bevat een 
onderdeel dat gericht is op het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest. Daarin worden ‘Negen voorstellen voor het Brus
selse Hoofdstedelijke Gewest’ uitgewerkt:

 ` Coöperatieve ontwikkeling als volwaardige ministeriële 
bevoegdheid

 ` StatenGeneraal van de Coöperatie
 ` Grotere prestartpremies om de coöperatieve innova
tie te ondersteunen

 ` Gemengde coöperatieve vennootschappen (publiek/
privé) om een meer duurzame stedelijke ontwikkeling 
te bevorderen:  «commons» creëren

 ` Betere begeleiding bij de oprichting en/of de groei van 
coöperatieve projecten

 ` Overheidssteun aanpassen aan de specifieke behoef
ten van coöperatieve deelplatforms

 ` Cohousing ondersteunen
 ` Overdracht van vergrijzende kmo’s aan de werkne
mers bevorderen

 ` Bewustmaking en opleiding over coöperatief onderne
merschap bevorderen

7Memorandum Febecoop
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Pijler 2: kennisopbouw over het coöperatieve model

In punt 7.2 wordt uiteengezet welke inspanningen Febecoop Wallonie-Bruxelles levert voor de ontwik-
keling van expertise die zich vertakt over verschillende onderwerpen relevant op dit moment. Ook het 
strategisch denkproces waarbij gezocht wordt naar de best mogelijke bijdrage aan de Waalse sociale 
economie wordt hierin beschreven. Deze methodologie geldt uiteraard ook voor de activiteiten die in het 
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest worden ontplooid. Voor verdere toelichtingen, zie 7.2.

De opkomst van deelprojecten met een 
snelle horizontale uitrol zorgt ervoor dat de 
meeste socioeconomische spelers vragen 
hebben over de kansen en de eventuele 
risico’s die verband houden met deze 
initiatieven, zowel op regelgevend als op 
sociaal vlak. In dat opzicht zet Febecoop 
zich sinds 2017 in om het coöperatief 
bedrijfsmodel voorop te stellen en bij 
te dragen aan de ontwikkeling van een 
alternatief, in de vorm van digitale coöpe
ratieve projecten, samengebracht onder 
de noemer ‘coöperatieve platforms’. Het 
komt er ook op neer aan te tonen dat de 
beginselen van het coöperatief onderne
merschap het behoud kunnen bevorderen 
van deelprojecten op het vlak van waarden 
en solidariteit.

Na de organisatie van een nationale con
ferentie in maart 2017 ‘How to Coop the 
internet economy?’ werkt Febecoop sinds 
2017 samen met SAWB en SMart aan de 
uitbouw van een Brussels ecosysteem dat 
opkomende coöperatieve deelplatformen 
ondersteunt. Deze initiatieven kaderen in 
het project ‘Platform Coop Brussels,’ on
dersteund door het Brussels Hoofdstede
lijk Gewest. De specifieke doelstelling van 
het project bestaat erin de economische 
actoren warm te maken voor het thema 
van de coöperatieve deelplatforms en, 
met hun hulp, ambitieuze projecten op te 
richten door er onmiddellijk een Europese 
dimensie aan te geven. Nadat de partners 
in 2018 de problemen rond de econo
mische haalbaarheid van coöperatieve 
deelprojecten hadden bestudeerd, hebben 

ze ook gezocht naar pistes om correcte ar
beidsvoorwaarden en een degelijke sociale 
bescherming te kunnen bieden aan de 
werknemers van die platformen.

Febecoop heeft in 2019 de problematiek 
van de economische haalbaarheid van 
de coöperatieve platforms kunnen uitdie
pen op basis van bestaande projecten en 
van onderzoeken en business cases die 
werden doorgelicht in het bestek van de 
studie. Dit denkproces heeft geleid tot de 
uitwerking van een eerste bundel prakti
sche, strategische pistes die gericht zijn 
op het versterken van het businessmodel 
van coöperatieve platforms en dit vanaf 
stap één van het oprichtingsproces. De 
conclusies van het onderzoek worden op 
hun beurt gebruikt bij de ontwikkeling van 
multimediale leermiddelen (interviews met 
experten en belangrijke actoren binnen de 
beweging, cartoons en gebruikersfiches) 
die binnenkort online zullen worden gezet 
op de website www.platformcoop.brussels.

Op de slotdag van het project werd een 
conferentie georganiseerd in samenspraak 
met onze partners. Deze grensoverschrij
dende studiedag vond plaats binnen het 
Europees Comité van de Regio’s en bracht 
vooraanstaande ondernemers, onder
zoekers, ondersteunende structuren en 
institutionele vertegenwoordigers bijeen 
die via expertpanels met elkaar in debat 
gingen over onderwerpen zoals economi
sche bedrijfsmodellen en hun financiering, 
werk en bestuur, en lokale en duurzame 
ontwikkeling.

PLATFORM COOP BRUSSELS (WWW.PLATFORMCOOP.BRUSSELS)
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HET ONDERZOEKSPROJECT ‘BCKLET’

Febecoop werd in 2018 door een groep ondernemers uitge
nodigd om deel te nemen aan een onderzoeksproject rond 
een innovatieve oplossing voor bevoorradingsdiensten in de 
stad. Het project wordt geleid door de coöperatie Urbike 
(www.urbike.be), die een fietsdistributieoplossing wil uittesten 
met minder CO2-uitstoot, geïnspireerd op het principe van 
slimme goederencontainers. Er wordt gebruik gemaakt van 
een fietsaanhangwagen met de omvang van een europallet. 
Dit distributiemodel zou een vlotte logistieke doorstroming per 
fiets moeten bevorderen en een grote toegevoegde waarde 
kunnen betekenen voor dergelijke dienstverlening. Deze oplos
sing wordt getest in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 
vier verschillende soorten goederenstromen. Het is de bedoe
ling om de rentabiliteit van fietsleveringen aan te tonen in reële 
omstandigheden en het marktpotentieel te onderzoeken in een 
stedelijk gebied.

Het project wordt tot 2020 financieel gesteund door het Brus
sels Hoofdstedelijk Gewest (Innoviris) en verenigt conform de 
Living labslogica onderzoekspartners (Smart, Ucl/SaintLouis, 
Mobi en Febecoop) en klantenpartners (Multipharma, Del
haize, BPost en CSD). Febecoop werd hierin niet gevraagd als 
begeleidingspartner, maar staat in voor het onderzoek en de 
ontwikkeling van een concreet voorbeeld van implementatie 
van het coöperatief bedrijfsmodel (in de versie van een meer
partijencoöperatie) om bij te dragen aan de veerkracht van een 
bedrijf, dat bereid is om belangrijke milieueffecten aan te pak
ken, zoals de CO2uitstoot door goederendistributie in de stad. 
Daarnaast is het de bedoeling om een deel van de opbreng
sten van de fietsleveringen te delen met werknemers zodat zij 
een billijk inkomen hebben. Via haar deelname aan het project 
kan Febecoop:

 ` De toepassing van haar kennis over het coöperatief 
bedrijfsmodel uittesten in de nieuwe context van coö
peratieve deelplatformen en van de research naar hun 
economisch model;

 ` Op zoek gaan naar bijkomende informatie die nuttig kan 
zijn voor een doeltreffende implementatie van de coöpe
ratieve principes in de platformen;

 ` De beschikbare kennis over het coöperatief bedrijfs
model en het experiment met de partners van BCKlet 
uitwisselen;

 ` Bijdragen aan een stapsgewijze definiëring en validering 
van een economisch model door kennis te delen over de 
economische veerkracht van de coöperatie;

 ` De kennis over multistakeholder coöperaties aanvullen 
en verspreiden, en meer bepaald over de deelplatforms 
die zich toespitsen op dienstverlening.
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Cooperatives Europe, de algemeen overkoepelende 
 Europese organisatie van coöperatieve federaties, 
waarvan Febecoop lid is, staat op de bres voor de 
deeleconomie, zowel als politiek pleitbezorger als 
vanuit de wil om zijn leden te stimuleren expertise over 
het thema op te bouwen. 

Het is om die tweede reden dat Febecoop in 2018 het 
voorstel kreeg om deel te nemen aan een tweejarig pro
ject om de banden te verkennen tussen gedeelde infra
structuren (en vooral coworkingruimtes) en de verwerving 
van collaboratieve of coöperatieve kennis en werkwijzen.

Dankzij het project, dat in het kader van het Erasmus+
programma gefinancierd wordt door de Europese Unie, 
kan Febecoop operationele banden ontwikkelen met 
actoren uit internationaal erkende coöperatieve bewe
gingen, zoals de universiteit van Mondragon (Spanje) en 
Ouishare (Frankrijk).

In 2019 leverde Febecoop een bijdrage aan de opmaak 
van de eerste twee luiken (‘Intellectual Output’) van het 
onderzoek. Het ging daarbij om de uitwerking van een 
bundel met goede praktijken op het vlak van gedeelde 
werkplekken en coöperatief bestuur. Het tweede luik 
betrof de opmaak van een overzicht van instellingen voor 
hoger onderwijs die virtuele leermethodes toepassen 
binnen coworkingruimtes. Deze eerste twee resultaten 
werden trouwens gepubliceerd op de website van het 
project. Via een reeks interviews met specifieke actoren 
op het vlak van coworking in Franstalig België was het 
mogelijk om gegevens te verzamelen die onmiddellijk in 
de vermelde publicaties konden worden verwerkt. (Onze 
interesse ging vooral uit naar gedeelde werkplekken die 
het coöperatief bedrijfsmodel toepassen of het als inspi
ratiebron beschouwen.)

Febecoop heeft trouwens ook meegewerkt aan de 
eerste bijeenkomst van de internationale werkgroep van 
het project in Bilbao. De ontmoeting stond in het teken 
van werksessies die werden aangestuurd door ‘design 
thinking’ methodes en heeft geleid tot het bedenken van 
een toekomstgerichte visie op de ideale coworkingruimte, 
waarin de speerpunten van het coöperatief bedrijfsmodel 
worden geïmplementeerd. Tot slot konden de partners 
via bezoeken en uiteenzettingen uitgebreid kennismaken 
met het unieke coöperatieve experiment van Mondragon.

PROBLEMATIEK ROND HET 
 VRIJWILLIGERSWERK IN 
 COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAPPEN

We voerden eveneens een onderzoek uit 
naar het wettelijke karakter van vrijwilligers
werk in coöperaties. Deze bevindingen 
werden aangevuld met adviezen van advo
caten die gespecialiseerd in arbeidsrecht en 
vennootschapsrecht. De resultaten van deze 
studie werden in september 2019 voorge
legd aan de Brusselse en Waalse coöperatie
ve supermarkten. Deze juridische kwestie – 
een bedreiging voor het bedrijfsmodel van de 
coöperatieve supermarkten – blijft actueel. 
Daarom staan in 2020 verder onderzoek en 
een strategie op de agenda om deze onder
nemingen uit hun onzekere juridische situatie 
te halen.

Dit thema wordt aangepakt in nauw overleg 
met de Brusselse coöperatie Bees Coop, 
die optreedt als vertegenwoordiger van alle 
betrokken coöperatieve supermarkten op 
het Belgisch grondgebied. Daardoor kan de 
studie een zo getrouw mogelijk beeld geven 
van de noden en praktijken op het terrein.

HET PROJECT ERASMUS + ‘SHARING, COLLABORATION AND COOPERATION’ (WWW.SCC.COOP.)
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 Pijler 3: coöperatieve dienstverlening

In Brussel bestaat momenteel geen systeem van adviesbureaus zoals in Wallonië, ook al voor-
ziet de ordonnantie ‘sociale onderneming’ uit 2018 wel in die mogelijkheid.

HET PROJECT COOPCITY (WWW.COOPCITY.BE)

De operationele ondersteuning van Febecoop aan coö
peratieve projecten in Brussel verloopt voornamelijk bin
nen het kader van het project Coopcity. Coopcity is een 
centrum voor sociaal en coöperatief ondernemerschap 
dat aangestuurd wordt door een consortium van part
ners zoals SAWB, JobYourself, Hub, Innoviris, Solvay 
entrepreneurs, ICHEC entreprendre en Febecoop. Het 
project werd opgesteld door SAW-B en wordt gecofi
nancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 
Europese Unie in het kader van het FEDERprogramma 
2014-2020. De financiering van FEDER loopt door tot 
september 2021.

Het project ontvangt jaarlijks tientallen ondernemerscol
lectieven binnen verschillende programma’s die aan hun 
specifieke behoeften voldoen, en organiseert regelmatig 
happenings of informatieevenementen waar elk jaar hon
derden geïnteresseerden op afkomen.

Tot op vandaag heeft Febecoop ervoor gekozen om in 
Brussel geen individuele begeleiding te bieden en een 
maximaal aantal projecten door te verwijzen naar Coop
city om de zichtbaarheid en legitimiteit van Coopcity als 
sociaal en coöperatief ondernemingscentrum in Brussel 
te versterken.

Coopcity voert een reorganisatie door om het sectorover
schrijdende aspect in zijn programma’s uit te breiden, dit 
vanuit een permanent streven om zo goed mogelijk te 
voldoen aan de noden van de bedrijven en de begeleide 
projecten. De programma’s zijn momenteel in twee fasen 
opgesplitst: een fase waarin het project in een stroom
versnelling komt of waarin het potentieel van een schaal
wijziging wordt onderzocht, en een tweede, langere fase 
waarin de ondernemers verschillende opleidingen kunnen 
volgen in het licht van hun behoeften.

Febecoop neemt deel aan het algemene beheer van 
Coopcity, alsook aan de pedagogische comités die de 
verschillende programma’s uitwerken. Eén persoon van 
het team houdt zich voltijds bezig met het project om 
deel te nemen aan het beheer van de programma’s. De 
andere teamleden hebben voor het jaar 20192020 vier 



coachings (vier SEEDS en één BLOSSOM) voor hun rekening 
genomen en hebben in het kader van het programma INNOVATE 
sociaal innovatiewerk verricht.

De operationele toepassing van dit ambitieuze project loopt nog. 
Tegelijk wordt er op een strategische manier nagedacht over een 
toekomst die verder reikt dan de periode die door de huidige fi
nanciering in het kader van het FEDERprogramma wordt gedekt. 
Op die manier kan de verworven ervaring worden opgewaardeerd 
en kunnen de verkregen resultaten verder worden uitgediept. 
Febecoop neemt intensief deel aan deze werkzaamheden.



V.U. Jacques Debry

Timmerhoutkaai 4

1000 Brussel

www.febecoop.be


	FEBECOOP: WIE ZIJN WIJ?
	Organisatie en opdracht

	Organisatiestructuur
	Realisaties 2019 in één oogopslag
	ACTIVITEITEN OP INTERNATIONAAL NIVEAU
	Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA)
	Cooperatives Europe
	CIRIEC International

	ACTIVITEITEN OP FEDERAAL NIVEAU 
	Mandaten
	Memorandum van febecoop
ter gelegenheid van de 
verkiezingen van 26 mei 2019
	Hervorming van het wetboek van vennootschappen
	De erkenningen van de coöperatieve ondernemingen
	Hervorming van de nationale raad voor de coöperatie
	Andere thema’s die febecoop opvolgt op federaal niveau
	Coördinatie van de activiteiten die op de verschillende niveaus worden uitgerold
	Verhuis

	ACTIVITEITEN IN HET VLAAMS GEWEST
	Pijler 1: verdedigen en promoten van het coöperatieve model
	Pijler 2: kennisopbouw over het coöperatieve model
	Pijler 3: coöperatieve dienstverlening

	ACTIVITEITEN  IN  HET WAALS GEWEST
	Pijler 1: verdedigen en promoten van het coöperatieve model
	Pijler 2: kennisopbouw over het coöperatieve model
	Pijler 3: coöperatieve dienstverlening

	ACTIVITEITEN  IN  HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
	Pijler 1: verdedigen en promoten van het coöperatieve model
	Pijler 2: kennisopbouw over het coöperatieve model
	Pijler 3: coöperatieve dienstverlening


	Button 131: 
	Page 3: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 11: 

	Button 132: 
	Page 3: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 11: 

	Button 133: 
	Page 3: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 11: 

	Button 119: 
	Page 5: 

	Button 120: 
	Page 5: 

	Button 121: 
	Page 5: 

	Button 122: 
	Page 13: 

	Button 123: 
	Page 13: 

	Button 124: 
	Page 13: 

	Button 125: 
	Page 15: 
	Page 17: 

	Button 126: 
	Page 15: 
	Page 17: 

	Button 127: 
	Page 15: 
	Page 17: 

	Button 79: 
	Page 19: 

	Button 80: 
	Page 19: 

	Button 81: 
	Page 19: 

	Button 82: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 

	Button 83: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 

	Button 84: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 

	Button 85: 
	Page 29: 

	Button 86: 
	Page 29: 

	Button 87: 
	Page 29: 

	Button 88: 
	Page 31: 
	Page 33: 

	Button 89: 
	Page 31: 
	Page 33: 

	Button 90: 
	Page 31: 
	Page 33: 

	Button 91: 
	Page 35: 

	Button 92: 
	Page 35: 

	Button 93: 
	Page 35: 

	Button 94: 
	Page 37: 
	Page 39: 

	Button 95: 
	Page 37: 
	Page 39: 

	Button 96: 
	Page 37: 
	Page 39: 

	Button 128: 
	Page 41: 

	Button 129: 
	Page 41: 

	Button 130: 
	Page 41: 

	Button 107: 
	Page 43: 
	Page 45: 

	Button 108: 
	Page 43: 
	Page 45: 

	Button 109: 
	Page 43: 
	Page 45: 



