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ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE NATIONALE RAAD VOOR DE
COÖPERATIE OP 11 DECEMBER 2009 OVER DE VERENIGBAARHEID
VAN DE VOORWAARDEN TOT ERKENNING VAN DE COÖPERATIEVE
VENNOOTSCHAPPEN MET DE EUROPESE VERDRAGEN
_____________________________________________________________________
Voorgeschiedenis
Op 25 november 2009 heeft de Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen het
advies gevraagd van de Nationale Raad voor de Coöperatie over de verenigbaarheid
van de voorwaarden tot erkenning van de coöperatieve vennootschappen met de
Europese verdragen.
De vraag wordt gesteld in het kader van een verzoek om inlichtingen dat de Europese
Commissie aan België heeft gericht en dat met name de toepassing van artikel 21, 6°
van het Wetboek der Inkomstenbelastingen betreft. Dit artikel bepaalt het volgende:
« de inkomsten van roerende goederen en kapitalen omvatten niet […] 6° de eerste
schijf van 170 EUR van dividenden van de door de Nationale Raad van de Coöperatie
erkende coöperatieve vennootschappen met uitzondering van de coöperatieve
participatievennootschappen bedoeld in de wet van 22 mei 2001 betreffende de
werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen; ».
In dat kader vraagt de Europese Commissie of de erkenning bedoeld in het koninklijk
besluit van 8 januari 1962 kan verleend worden aan een coöperatieve vennootschap
die haar maatschappelijke zetel niet in België heeft. In haar verzoek geeft de
Commissie toe dat ze in de eigenlijke wetgeving geen bepalingen vindt die de
verlening van de erkenning uitsluitend tot de coöperatieve vennootschappen naar
Belgisch recht beperken. Ze stelt echter vast dat deze erkenning in de praktijk enkel
aan de coöperatieve vennootschappen naar Belgisch recht wordt verleend.
Bovendien onderstreept de Commissie dat punt 3 van het formulier voor verzoek tot
erkenning de vennootschap die een erkenning vraagt blijkbaar voorschrijft om de
datum van publicatie van haar statuten in het Belgisch Staatsblad te vermelden, een
vermelding die geen zin heeft voor een coöperatieve vennootschap van een andere
lidstaat van de Europese Unie. Zij besluit hier dan ook uit dat zonder andere
preciseringen betreffende de informatie die van coöperatieve vennootschappen die
niet in België zijn ingeschreven vereist wordt, dergelijke aanvraag alleen maar door
een Belgische coöperatieve vennootschap kan worden ingediend.

Op 19 oktober 2009 is de Werkgroep Wetgeving van de Nationale Raad voor de
Coöperatie in vergadering bijeengekomen om dit verzoek om advies en de mogelijke
gevolgen ervan op het ontwerp van hervorming van de wet van 20 juli 1955 houdende
instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie te onderzoeken. De tekst van dit
advies volgt uit de besluiten van deze Werkgroep.

Advies
Na onderzoek van de Belgische wetgeving bevestigt de Nationale Raad voor de
Coöperatie de interpretatie van de Europese Commissie dat niets in de wet van 20 juli
1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie noch in het
koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van voorwaarden tot erkenning
van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de
coöperatieve vennootschappen, een coöperatieve vennootschap van een andere staat
van de Europese Unie belet om een erkenning aan te vragen. Dit voor zover de
genoemde vennootschap de erkenningsvoorwaarden, vastgesteld door de eerder
genoemde Belgische reglementering, naleeft.
Het formulier voor een verzoek tot erkenning werd vastgelegd in bijlage II van het
koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van voorwaarden tot erkenning
van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de
coöperatieve vennootschappen.
Bij de opmaak ervan stond de Europese constructie nog in zijn kinderschoenen, wat
het feit verklaart waarom op het formulier gevraagd wordt naar de datum van
publicatie van de oprichting ervan in het Belgische Staatsblad. Het doel van deze
bepaling was om te kunnen vaststellen dat de coöperatie wel degelijk werd opgericht.
Dit formulier kan echter geen hinderpaal zijn voor de erkenning van een coöperatieve
vennootschap van een andere lidstaat van de Europese Unie. Op het formulier is
immers nergens aangegeven dat de vermelding van de datum van publicatie in het
Belgisch Staatsblad een belangrijke formaliteit vormt: het ligt voor de hand dat als één
van de onderdelen van het formulier niet van toepassing is op de vennootschap die de
erkenning aanvraagt, het ook niet nodig is om dit in te vullen. Het volstaat dan dat de
aanvrager in dit onderdeel de vermelding "niet van toepassing" invult. Zo vullen de
recent opgerichte vennootschappen bijvoorbeeld nooit de vakjes betreffende het
zakencijfer van de laatste drie boekhoudjaren in.
In het licht hiervan moet de vermelding van de datum van oprichting van een
vennootschap die niet in België gevestigd is, vergezeld van een kopie vant de
publicatie van de statuten of van een ander bewijs van de oprichting van de
vennootschap volgens haar nationaal recht, volstaan voor de dienst die belast is met
de erkenningen van de coöperatieve vennootschappen.
Om echter alle misverstanden uit de weg te ruimen, vindt de Nationale Raad voor de
Coöperatie het toch raadzaam om het formulier zo snel mogelijk aan te passen, zodat
het duidelijk is dat in het buitenland opgerichte coöperatieve vennootschappen in
voorkomend geval ook kunnen erkend worden.
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