
UITNODIGING  

Hervorming van de vennoot-

schapswetgeving. Is er nog een 

plaats voor sociaal onderne-

merschap? 

PROGRAMMA: 

13u : Onthaal met broodjes 

13u30: Welkom en inleiding door Muriel Gerkens 
(Ecolo) en Meyrem Almaci (Groen) 

13u45: Een helikopterzicht op de hervorming van 
de vennootschapswet en de uitdagingen hierbij 
voor sociaal ondernemerschap  
 Emmanuel Mossay, social profit economie 
 Benoit Spitaels, Curia - team social profit 

ondernemingen 

14u15 Panel 1 -  Knelpunten en voorstellen van-
uit de social profit, VSO en verenigingsleven  
 Laurent Vander Elst, Unisoc en Wim Van 

Opstal, Verso 
 Inge Geerardyn, Verenigde Verenigingen 
 Christophe Cocu, Voorzitter van Fédération 

des maisons médicales 

Debat met de zaal 

15u00 Panel 2 – De coöperatieve invalshoek 
 Matthieu Vanhove, Voorzitter Nationale 

Raad van Coöperaties  
 Jacques Debry, Febecoop 
 Marc Bosschaert, voorzitter Coopkracht 
 Caroline Collard, SAWB 
 Sébastien Perreau, Concertes 

Debat met de zaal 

16u05 Koffiepauze 

16u20 Panel 3 - SCOP: Vennootschappen met 
coöperatief en participatief beheer. 
 Didier Goetghebuer, Union des Scop          
 Françoise Demol, Terre (vennootschap met 

een sociaal oogmerk) 

Debat met de zaal 

16u45: Conclusies 

17u00: Einde 

DATUM: 19 MAART 2018 

PLAATS: Kamer van Volksvertegenwoordiger 

(Leuvenseweg 48, 1000 Brussel)  

ACHTERGROND: 

De hervorming van het vennootschapsrecht zit 

in een laatste fase. Na de paasvakantie zullen de 

teksten in het parlement gestemd worden. De 

impact op coöperaties, verenigingen, social pro-

fit sector en sociaal ondernemerschap is niet te 

onderschatten. Ecolo-Groen wil daarom samen 

met de betrokken sectoren de puntjes op de i 

zetten wat betreft aandacht voor coöperatief en 

sociaal ondernemen. We bekijken wat in de wet 

staat en waar verdere vooruitgang mogelijk is, 

leggen de knelpunten bloot en debatteren over 

aanpassingen en alternatieven.  

 

Muriel Gerkens en Meyrem Almaci nodigen u 

hiervoor graag uit op maandag 19 maart  in de 

Kamer van Volksvertegenwoordigers voor een 

interactief colloquium. 

 

Tijdens het colloquium spreekt ieder zijn eigen 

taal (Frans en Nederlands), simultaan vertaling is 

voorzien 

 

Deelname is gratis, maar gelieve jullie in te 

schrijven vóór vrijdag 9 maart 2018 door een 

mail te sturen naar: melissa.giunta@groen.be 

 

 

 


