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Woord van de voorzitter
Verder bouwen aan coöperatief ondernemen
De ‘nieuwe’ Nationale Raad voor de Coöperatie krijgt verder vorm. In
het Koninklijk Besluit van 23 april jl. werden de leden van de algemene
vergadering benoemd. De volgende fase is de samenstelling van het
Bureau, het equivalent van de Raad van Bestuur. Als je deze Nieuwsbrief
leest, heb je de documenten voor de kandidatuurstelling misschien al
ontvangen. Indien niet, dan krijg je die in de komende dagen. Je hebt 14
dagen om te reageren.
Hierbij doe ik een oproep om je kandidaat te stellen voor het Bureau. De Nationale Raad steunt
voor een groot gedeelte op de inbreng van zijn leden. Ook jouw inbreng is dus van belang.
De werkgroep Communicatie bereidt een event voor dat plaatsvindt in het najaar om de
effectieve start van de ‘Nationale Raad – nieuwe stijl’ extra in de verf te zetten.
En hoever staan we met de – mogelijke – hervorming van de Vennootschapswet en de plaats
van de coöperatieve vennootschap hierin? Dat is een vraag die velen de afgelopen periode
heeft bezig gehouden en nog wel een tijdje actueel zal blijven.
De Werkgroep Wetgeving en de Raad, aangevuld met verschillende experten, heeft zich
gebogen over dit dossier. Het was immers een race tegen de tijd. Het Belgisch Centrum voor
Vennootschapsrecht is namelijk van plan tegen de zomer een voorstel voor te leggen aan de
Minister van Justitie. De Raad wilde dan ook voor eind mei een sterke nota gereed hebben om
zijn standpunt kenbaar te maken.
En dat standpunt is overduidelijk: coöperaties verdienen een aparte coöperatieve rechtsvorm.
Zowel historisch als toekomstgericht zijn coöperaties belangrijke economische actoren met
een eigen specificiteit. Deze moet erkend worden en verankerd zijn in de vennootschapswet.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de redactie van dit standpunt. Eenmaal klaar,
wordt het bezorgd aan onder meer de Minister van Economische Zaken, voogdijminister van
de NRC, aan de Minister van Justitie en aan het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht.
Aan ons allen om dit standpunt dan verder ter sprake te brengen op alle relevante fora.
Je merkt het: er was weer heel wat werk op de coöperatieve plank, en in de komende periode
zal het niet anders zijn. Graag rekenen we op jou om een handje toe te steken.
Met coöperatieve groeten,
Matthieu Vanhove
Voorzitter
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Actualiteit
Een multistakeholdercoöperatie toch democratisch besturen: casestudie van Inclusie
Invest
De NRC nodigt je uit op de derde conferentie in het kader
van het ‘Actieplan voor een coöperatief decennium’. Ditmaal
wordt het debat gevoerd over het democratische karakter
van coöperaties met verschillende groepen vennoten.
Als inleiding stelt Wim Bijnens, gedelegeerd bestuurder
van Inclusie Invest, deze boeiende coöperatie voor, die
investeert in onroerend goed met extra aandacht voor de
uitdaging van een multistakeholdercoöperatie.
Wij nodigen je uit op deze conferentie die plaatsvindt op
vrijdag 12 juni om 12.15 uur op de zetel van de NRC, FOD
Economie, City Atrium – Zaal 4A19 – Vooruitgangstraat, 50
– 1210 Brussel (vlakbij de Rogierplaats en het Noordstation).
We voorzien drank en broodjes.
Het evenement is gratis, maar inschrijven is verplicht. Doe dit voor 30 mei 2015, per e-mail aan:
claudio.valentino@economie.fgov.be. Snel zijn is de boodschap, want het aantal plaatsen is
beperkt tot 30.
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De leden van de algemene vergadering zijn benoemd
Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de
samenstelling en de werking van de Nationale Raad voor de Coöperatie, zijn de hierna vermelde
personen benoemd tot leden van de algemene vergadering van de Nationale Raad voor de Coöperatie
vanaf 6 mei 2015 voor een termijn van 6 jaar:
1° Op voordracht van de groeperingen van erkende coöperatieve vennootschappen en van de
erkende coöperatieve vennootschappen die niet tot een groepering behoren en meer dan 100.000
vennoten tellen:
Lieve Jacobs

Marc-Henri Cornely

Philippe Appeltans

Matthieu Vanhove

Jean-Paul Knaepen

Ann De Craene

Marc Rosiers

Peter Bosmans

Christine Le Borne

Erik Mijten

Carol Van De Maele

Alain Masure

Eddy Leloup

Joris Cnockaert

Ines Rothmann

Véronic Stas-Schillings

Isabelle D’Haeninck

Relinde Baeten

2° Op voordracht van de erkende coöperatieve vennootschappen die niet tot een groepering
behoren:
Eric Van Nueten

Serge Cornet

Valérie Vercammen

Katrien Favere

Filip Vanlommel

Mathieu Vrancken

Johanna Ost

Bernard Bayot

Paul Maréchal

Anton Smagghe

Lucie Evers

Kamukenji Mpoy

Ann Vantournhout

Wim Van Damme

Christa Schaut

Dirk Dewilde

Kurt Moors

Eric Decolvenaer

Stéphane Debusschere

Marc de Ruijter

Nathalie Bekx

Hilde Vanwildemeersch

Herwig De Lannoy

Luc François

Bernard Horenbeek

Dirk Dalle

Jean-Pierre Lacroix

Danny De Mul

Overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de samenstelling
en de werking van de Nationale Raad voor de Coöperatie is een procedure van een oproep tot
kandidaatstelling momenteel lopende om te kunnen zetelen in het toekomstige bureau van de NRC.
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Nieuw kleedje op komst voor NRC-nieuwsbrief
Korte nieuwtjes, best practices en een nieuwe vorm: deze wensen kwamen naar voor uit de
lezersenquête bij de NRC-nieuwsbrief van februari.
De meest gewaardeerde rubrieken zijn ‘Actualiteit’ en ‘Spot on’, omdat die “de vragen
beantwoorden die wij ons stellen” en omdat “weten wat er beweegt in de coöperatieve
omgeving” belangrijk is. Uiteraard blijven we daarop inzetten in deze nieuwsbrief.
Wat moet er volgens jullie veranderen? Er is een duidelijke vraag naar tips en best
practices “om de coöperatieve principes blijvend in praktijk te brengen”. De voorkeur
gaat uit naar korte artikels. En de vorm mag een pak moderner dan de huidige pdfbijlage.
De volgende nieuwsbrief (september) vind je dan ook als e-newsletter in je inbox, met
meer kort nieuws en best practices. Hartelijk bedankt voor jullie medewerking aan de
bevraging!
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Hoe vier jij dit jaar de Internationale Dag van de coöperaties?
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prijs aan te bieden. De prijs van onze fietsen schommelt rond de 650 euro, wat een beetje boven de
gemiddelde prijs in België ligt. Maar de klant krijgt wel een fiets die volledig is aangepast aan de
vereisten van de stad … en hij stelt tevens een sociale daad, want een fiets kopen bij ons, betekent
werk verschaffen aan een Brussels werknemer, voor een degelijk loon.”
Een niet te verwaarlozen dimensie, die voor een groot deel de keuze van het statuut van
coöperatie verklaart. “Wij wilden absoluut een ondernemersmodel dat zowel responsabiliserend
werkt voor de leidinggevende ploeg, als voor de arbeiders en zelfs voor de gebruikers. Bovendien
wensten we elke partij te betrekken bij het beslissingsproces. Steeds met het sociale doel voor
ogen. De coöperatie bleek dus het ideale model.
Dat was voor ons zo evident, dat we zelfs een beetje overhaast onze statuten hebben neergelegd.
En dat kwam ons duur te staan! Omdat we ze achteraf hebben moeten wijzigen, wilden we erkend
worden door de NRC. Aanvankelijk hadden we immers verschillende categorieën sociale aandelen
voorzien. Een daarvan voor onze sympathisanten: met kleine nominale waarde, maar zonder
stemrecht bij de algemene vergadering. Om discriminatie te vermijden tussen de verschillende
soorten coöperanten, hebben we die categorie geschrapt. Een kleine jeugdzonde, die we hadden
kunnen vermijden door op voorhand advies in te winnen. Het zoveelste voorbeeld van ‘samen
staan we sterker’” !

Meer info : www.velofabrik.be

De nieuwelingen
Coöperatief ondernemen maakt deel uit van een levendige beweging. Nieuwe coöperaties zien
geregeld het licht. En of ze nu al lang bestaan of nog maar pas, sommige vragen de erkenning aan.
Deze coöperaties kregen recent hun erkenning:
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Naam

Datum van erkening

Het Lezerscollectief cvba-so

01.05.2014

AnzinAnz cvba-so

01.10.2014

Energie ID cvba-so

01.10.2014

De Landgenoten cvba-so

01.10.2014

Aardevol cvba

01.01.2015

Condroz Energies Citoyennes scrl

01.01.2015

Graines de Vie scrl-fs

01.01.2015

PROFISI cvba

01.01.2015

ProsPer cvba

01.01.2015

The Wine Cooperation cvba - TWC

01.02.2015

Velofabrik scrl-fs

01.01.2015

Spot on
Modernisering vennootschapsrecht: eerste contouren rond cvba zichtbaar
“De vennootschapswetgeving moet vereenvoudigd worden om beter de concurrentie
met buitenlandse vennootschappen te kunnen aangaan”. Op basis van deze zin in de
beleidsverklaring van minister van Justitie Koen Geens, ging het Belgisch Centrum voor
Vennootschapsrecht (BCV) aan de slag om concrete voorstellen te formuleren. Ook met
betrekking tot de coöperatieve vennootschap worden ingrijpende hervormingen voorgesteld.
Daarover gaf een zeskoppige delegatie op 19 maart 2015 een toelichting aan de Commissie
Wetgeving van de NRC.
Het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht is een groep van academici die het
vennootschapsrecht wil vereenvoudigen. Hun eerste voorstellen publiceerden ze in het boek
‘De modernisering van het vennootschapsrecht’.

De souplesse van de cvba
Eerst en vooral wil het BCV de 15 huidige elkaar overlappende vennootschapsvormen in
aantal verminderen en vereenvoudigen. Zo ook de bvba. Die vennootschapsvorm wil het
Centrum zo vereenvoudigen dat een startende ondernemer gemakkelijk met modelstatuten
aan de slag kan. Ook wil men bij de bvba het begrip ‘dagelijks bestuur’ introduceren en de
4

kapitaalsvereisten sterk verminderen. Het beperkte karakter van overdracht van aandelen
willen ze versoepelen, evenals de regels met betrekking tot het in- en uittreden van de
vennoten, naar analogie met de coöperatieve vennootschap. Eigenlijk willen ze de souplesse
van de huidige cvba bij de bvba binnenbrengen.

En de coöperatieve vennootschap?
Als logisch verlengstuk van de nieuwe, soepele bvba zou de coöperatieve vennootschap
haar historische eigenheid kunnen terugkrijgen die vandaag niet meer in de
vennootschapswetgeving terug te vinden is: het delen van vele kleine kapitalen met een groot
aantal mensen. De coöperatie is vandaag de meest flexibele vorm. Het Centrum wou in het
eerder genoemde boek terugvallen op een NRC-erkenning als variante van de nieuwe bvba.
Tegelijk staat het Centrum open voor opties die het coöperatieve statuut beter in de
verf zetten: het behoud van de naam ‘coöperatie’ en een beknopt hoofdstuk binnen de
vennootschapswetgeving maar met een minimum aan specifieke artikels en dus met een
maximale verwijzing naar het luik bvba. Het BCV is bereid om hierover met de NRC in dialoog
te treden.
De NRC moet kort op de bal spelen om de deadline van het BCV te volgen: tegen half juni willen
zij hun raamwerk aan de Minister van Justitie bezorgen zodat een inhoudelijk voorstel snel kan
uitmonden in een politiek project.
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Wat is het BCV?
Het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht is ontstaan uit de eerste voorstellen
van Koen Geens (toen als advocaat van Eubelius) ter vereenvoudiging van het
vennootschapsrecht. De eerste voorstellen verschenen in boekvorm (‘De modernisering
van het Belgisch Vennootschapsrecht’). Nadien kwam een synthese van 38 voorstellen
online. Ondertussen werden wel verschillende belangengroepen geconsulteerd. Het
BCV startte met 14 leden en telt er nu bijna 50. De leden hebben een academische basis.
Het centrum wil onafhankelijk zijn van drukkingsgroepen.

FAQ
Hernieuwing van de erkenning – wat moet er gedaan worden?
De huidige erkenningen van de groeperingen en van de coöperatieve vennootschappen vervallen
op 31 mei 2015.
Het secretariaat van de NRC bevestigt dat de erkende groeperingen en coöperatieve
vennootschappen geen stappen moeten ondernemen om verlenging van hun erkenning te
bekomen.
Artikel 5, lid 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden
tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de
coöperatieve vennootschappen zoals vervangen door het koninklijk besluit van 24 maart 2015
tot wijziging van het genoemde besluit van 8 januari 1962 bepaalt immers: “De groeperingen
van coöperatieve vennootschappen en de coöperatieve vennootschappen die een erkenning
hebben verkregen vóór 31 mei 2015, blijven erkend tot 31 mei 2016 voor zover zij de
voorwaarden bepaald in de artikelen 1 en 2 blijven naleven.”
Voor zover zij de erkenningsvoorwaarden die bepaald zijn door het voornoemde koninklijk
besluit van 8 januari 1962 vervullen, worden de erkenningen van de groeperingen en van de
erkende coöperatieve vennootschappen dus automatisch en zonder verdere formaliteiten
verlengd tot 31 mei 2016 .
De groeperingen en coöperatieve vennootschappen die na 31 mei 2015 een erkenning krijgen,
worden erkend door de minister van Economie voor een maximumduur van een jaar, ten laatste
eindigend op 31 mei 2016.

Oproep aan onze lezers
Promoot het coöperatieve model door deze nieuwsbrief met andere lezers te delen! Geef hem
door aan uw vrienden, collega’s, klanten, … en vraag hen om zich in te schrijven.
Dit kan bij claudio.valentino@economie.fgov.be
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De Nationale Raad voor de Coöperatie
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Naast de juridische rechtsvorm is de coöperatieve vennootschap het instrument voor een
economie met een menselijk gelaat. Om deze idee te verdedigen werd in 1955 de Nationale
Raad voor de Coöperatie opgericht. Doel: de coöperatieve idee verspreiden en het coöperatief
ideaal in stand houden. De NRC verenigt meer dan 500 federaties en ondernemingen die
begaan zijn met de fundamentele waarden van de coöperatieve beweging.
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