
Wat is een coöperatie?
Vanya Verschoore: coördinator Arbeid & Milieu vzw

Oprichter van Cohousing Kortrijk CVBA-SO en Stadsboerderij Kortrijk CVBA



Voorstelling 



Arbeid & Milieu vzw streeft naar een sociaal en ecologisch 
verantwoorde samenleving. 

Voorstelling 





Cooperatives are a reminder to the 

international community that it is possible 

to pursue both economic viability and 

social responsibility. "

United Nations Secretary-General Ban 

Ki-moon

http://www.cooperatiefvlaanderen.be/


Een stukje geschiedenis!





1. Inhoudelijk bekeken

● Er is een gemeenschappelijke behoefte en de leden van de 

coöperatie willen samenwerken om die behoefte in te lossen,

● de coöperatie streeft niet naar winst maar om doelstellingen op 

sociaal, maatschappelijke en/of ecologisch vlak te realiseren.

● het beheer van de coöperatie gebeurt democratisch.
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ICA Principes 
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2. Juridisch bekeken

Art. 350 (Wetboek Vennootschappen)

« veranderlijk aantal vennoten/veranderlijke inbrengen »

→ Soepel in/uittreden > vast kapitaal (18.550 €)

→ Soepele regeling andere fundamentele statutaire bepalingen 
(suppletief karakter: « voor zover niets anders bedongen is »)
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NV BVBA CVBA
Minimum aantal 
oprichters 2 1 3

Minimumkapitaal 61.500 € 18.550 € 18.550 €

Meestal gebruikt 
Grote kapitaalinbreng
Vergoeden van 
aandeelhouders

"gesloten" 
vennootschap, waar 
men de intrede van 
nieuwe vennoten 
bewust beperkt: bijv.  
het familiebedrijf

Is een "open" 
vennootschap, waarin 
vennoten soepel 
kunnen in- en uittreden. 

Overdraagbaarheid 
aandelen Vrij overdraagbaar

Niet overdraagbaar 
zonder het akkoord van 
de andere vennoten

Overdraagbaar tussen  
vennoten 

Stemrecht Eén aandeel, één stem Eén aandeel, één stem Statutair bepaald



Wat is een coöperatie? Soorten

1. Beperkte aansprakelijkheid: CVBA 
2. Onbeperkte aansprakelijkheid: CVOA (artsen, advocaten)
3. Sociaal Oogmerk: CVBA-SO (mengvorm tussen vzw en 

vennootschap)
Startkapitaal minder, maar ook strenger qua dividend en 
scheidingsaandeel.

4. Europese Coöperatie (SCE)
Wordt gebruikt om grensoverschrijdende activiteiten op te zetten
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Een label? Erkenning NRC

Sedert 1955 de erkende CV – door NRC

• Belangrijkste voorwaarden:

-Meerwaarde voor vennoten

-Vrije toetreding

-dividendbeperking tot max. 6%

-democratisch stemrecht: 10% stemrechtbeperking

-AV benoemt bestuurders – onbezoldigde mandaten

•www.nrc-cnc.be





1. Aankoopcoöperaties

Bv Samen Sterker

2. Producentencoöperaties en verkoopcoöperaties

Bv Milcobel, veiling

3. Werknemerscoöperaties

Bv Tintelijn, Bast,

4. Multistakeholdercoöperaties

Woonder

5. Gebruikerscoöperaties

Bv Partago, Coop Apotheken

Types van coöperaties



Meer info?


