
Wist je dat Kwb van 2007 tot 
2009 met de steun 

van de coöperatieve van ACW Brugge 700 
zelfgebouwde zonnecollectoren heeft afgewerkt? 
De zelfbouwweekends waarop dit gebeurde werden 
een enorm succes: zelfbouw levert niet alleen 
degelijke en goedkope collectoren op, maar ook veel 
enthousiasme voor een duurzame levensstijl. 

Coöperaties in soorten en cijfers 

Cijfers over 
coöpera-
ties in ons 

land zijn schaars. 
Wim Van Opstal 
maakte een eerste 
profielschets van 
de coöperatieve 
vennootschap-
pen in België 
tussen 2005-
2010. Je vindt er 
informatie over 
het aantal, het 
juridisch profiel, 
de activiteiten en 

het economische gewicht van coöperaties. Er zit 
beweging in coöperatieve ondernemingn!

België telt 26.626 coöperatieve ondernemingen. de 100 
grootste coöperaties hebben elk meer dan 100 werkne-
mers. acht coöperaties tellen meer dan 1.000 werkne-
mers. Wim Van opstal, coördinator van het centrum 
voor sociaal en coöperatief ondernemen (cesoc): 
“de grootste coöperaties realiseren samen een omzet die 
overeenkomt met 5,2 procent van het BBp van België. 
de meeste Belgische coöperatieve werkgevers zijn actief 
binnen de dienstensector. Vooral activiteiten binnen de 
groot- en kleinhandel maar ook vrije beroepen, weten-
schappelijke en technische activiteiten komen veel voor. 
coöperaties met een burgerlijke activiteit (advocaten, 
architecten, enz.) en coöperaties met sociaal oogmerk 
(bv. het landelijk dienstencoöperatief, een erkende 
onderneming voor het aanbieden van huishoudhulp 
en strijkdiensten via het systeem van dienstencheques) 
kennen een sterke groei. de primaire sector (die grond-
stoffen en voedsel levert) telde twee jaar geleden 109 

coöperaties. het belang van de landbouwsector in het 
Belgische coöperatieve landschap is groter dan wat dit 
cijfer doet vermoeden aangezien heel wat landbouwge-
relateerde activiteiten ondergebracht zijn in de indus-
trie (bv. de zuivelindustrie) of in de dienstensector (bv. 
tuinbouwveilingen).”

Coöperaties met sociaal oogmerk 
verdubbeld
Wim Van opstal: “er zijn verschillende rechtsvormen 
waaronder de coöperatie verschijnt. de cv werd in 1873 
ingevoerd en in 1991 hervormd in een variant met be-
perkte en een met onbeperkte aansprakelijkheid: de cvba 
en de cvoa. het oude cv-statuut blijft nog goed vertegen-
woordigd, met maar liefst 41% van de actieve coöpera-
tieve vennootschappen. het merkwaardige is dat ook de 
cvba inboet aan populariteit (-4,5%). de cvoa boekt meer 
succes, met een stijging van +11,1%. de vrije recente 
coöperatie met sociaal oogmerk, de cvba-so neemt het 
snelst toe: bijna een verdubbeling in de periode 2005-
2010.” 

(Bron: Wim Van Opstal, 2012, Coöperaties in België. Profielschets 
2005-2010. Leuven: CESOC-KHLeuven & Coopburo)  
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