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Van de redactie
Goede praktijken in de kijker
De Europese Commissie publiceerde in 2004 een Mededeling over de
bevordering van de coöperatieve vennootschappen in Europa. Drie
aanbevelingen kwamen uit dit document naar voor. Ten eerste: deze
ondernemingen een grotere zichtbaarheid geven door de klemtoon te
leggen op hun bestuursmodel en hun speciﬁeke kenmerken. Ten tweede,
zorgen voor een hervorming van de nationale wetgevingen die op hen van
toepassing zijn. En ten slotte: meer rekening houden met de coöperatieve
vennootschappen bij het bepalen van het gemeenschapsbeleid.
Vandaag is de Commissie bezig met een evaluatie van de acties waartoe beslist werd om deze
uiteenlopende doelstellingen te bereiken. Vandaar dat de Raad voor de Coöperatie, die meer
dan 500 erkende coöperatieve vennootschappen en groeperingen verenigt, een nationale
bijeenkomst wil organiseren om zowel de Europese als de federale als de gewestelijke overheden
te wijzen op het belang en het potentieel van de coöperatieve sector in onze economie.
Die bijeenkomst zal plaats hebben op 20 oktober 2009 in Brussel, in aanwezigheid van de
verantwoordelijken van de voornoemde instellingen. Zeven voorbeelden van goede coöperatieve
praktijken zullen er voorgesteld worden als een concrete illustratie van hun vermogen om
economische prestaties, participatie en maatschappelijke betrokkenheid op duurzame wijze
met elkaar te verzoenen.
In afwachting van het deﬁnitieve programma van dit evenement, dat u begin september mag
verwachten, wens ik u een aangename en verfrissende zomervakantie.
Met coöperatieve groeten,
Jean-François Hoﬀelt,
Voorzitter NRC
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NRC-seminarie: Best practices binnen coöperaties
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Op 20 oktober organiseert de NRC een seminarie over best practices binnen de coöperaties.
Doel: de rijkdom en grote verscheidenheid aan goede praktijken binnen coöperaties in kaart
brengen en kenbaar maken aan andere coöperaties en de politieke en institutionele relaties
aan de hand van een aantal voorbeelden.
Het gaat om de concrete toepassing van de coöperatieve principes zoals die vastgelegd
werden door de Internationale Coöperatieve Alliantie: democratische besluitvorming, economische betrokkenheid van de leden, permanente leden- en volwassenenvorming, verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap …
De zeven geselecteerde cases tonen alvast aan dat de coöperaties in België blijk geven van
een hoog sociaal innoverend vermogen: van de ﬁnancieringscoöperatie die in de huidige crisis
een kans ziet om de betrokkenheid van haar aandeelhouders te vergroten over de producent
van groene stroom die Europese samenwerkingsverbanden opzet om zijn deskundigheid ter
beschikking te stellen van collega’s in de lidstaten tot de coöperatie die haar werknemers uit
de kansengroepen een journalistieke opleiding geeft opdat ze zelf volwaardige redacteurs van
hun personeelsblad worden.
Deze studiedag wordt afgesloten door Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, Vincent
Van Quickenborne.
Het evenement vindt plaats in de gebouwen van City Atrium, FOD Economie, Middenstand en energie, Vooruitgangstraat 50 in 1210 Brussel.
Hou in afwachting van de ontvangst van de uitnodiging begin september alvast deze
datum vrij.
Contact: Peter Bosmans – voorzitter Commissie Communicatie NRC – 02 500 53 08 p.bosmans@febecoop.be

Portret: Exaris, het betere uitzendbureau
Exaris Interim, het eerste sociale uitzendbureau in het Brusselse Gewest, onderscheidt zich
door haar coöperatieve structuur en de wil om laaggeschoolde uitzendkrachten te helpen bij
het zoeken naar een arbeidscontract van onbepaalde duur.
Exaris Interim, dat opgericht is op 13 februari 2007,
vierde onlangs zijn 100ste contract van onbepaalde duur.
Deze coöperatieve vennootschap (opgericht onder
impuls van een ‘klassiek’ privé-uitzendbureau, Febecoop en een overheidsonderneming) streeft naar het
herinschakelen van laaggeschoolde Brusselse jongeren
door ze interimjobs aan te bieden. Doel: ze helpen
de uitzendarbeid te gebruiken als springplank naar
een arbeidscontract van onbepaalde duur. Daarom
biedt Exaris elk van zijn uitzendkrachten permanente
jobcoaching en alle nodige steun om erin te slagen een vaste job te vinden (voorbereiding en
simulatie van sollicitatiegesprekken, relooking, diepgaandere gesprekken, voorbereiden op
mogelijke testbatterijen, opstellen van cv, analyse van het beroepsproject …). Tegelijk tracht
het die ondernemingen eruit te pikken die zich door hun zin voor sociale verantwoordelijkheid
gevoelig tonen voor het herinschakelen en aanwerven van bekwame mensen die echter weinig
of geen beroepservaring hebben en schept het een band tussen zijn stagiairs en deze ondernemingen.
En het werkt! De activiteitenbalans van het afgelopen jaar is onbetwistbaar positief: in 2008
genoten meer dan 700 kandidaten van een individuele begeleiding, waarvan er 230 een uitzendcontract kregen. Zo werden sinds de oprichting van Exaris Interim al 100 ’contracten van
onbepaalde duur’ getekend. Een resultaat dat des te bewonderenswaardiger is als je weet dat
na 6 maanden meer dan 90 % van de kandidaten nog altijd onder contract is!
Nadere inlichtingen: info@exaris.be of op website www.exaris.be

In de kijker: het onbezoldigde mandaat van de bestuurders
Ver van de gouden parachutes en de volkswijsheid die ‘loon naar werken’ verwacht, voorzien
de erkenningsvoorwaarden van de coöperatieve vennootschappen in de verplichting dat het
mandaat van de bestuurders en de met het toezicht belaste vennoten onbezoldigd uitgeoefend
wordt.
Op deze regel – die a priori zeer strikt kan lijken – zijn er echter een aantal uitzonderingen.
Eerst en vooral is hij niet van toepassing op coöperatieve vennootschappen waarvan de
rekeningen een audit door een bedrijfsrevisor moeten ondergaan: de regels eigen aan dit
beroep leggen immers de verplichting op dat de commissarissen correct zouden bezoldigd
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worden om te waarborgen dat ze degelijk werk leveren.
Verder bepaalt de wetgeving speciﬁek dat, als ze geen bezoldiging mogen krijgen, de
bestuurders toch zitpenningen mogen ontvangen.
Ten slotte mag een bestuurder een bezoldiging ontvangen voor taken die hij voor de
vennootschap uitoefent naast zijn mandaat van bestuurder. Een typisch voorbeeld is dat van
de bestuurder die tegelijk belast is met het dagelijks beheer van de vennootschap of die een
directeursfunctie in de coöperatie waarneemt. De bezoldiging mag echter nooit verbonden
zijn aan de ondernemingswinst.
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Nieuwe rubriek: FAQ

Deze rubriek wijden we aan de veel gestelde vragen aan het secretariaat van de NRC.
Logischerwijze noemen we deze rubriek ‘FAQ’. De eerste’ FAQ: de grenzen van de vrijstelling
van roerende voorheﬃng.
Bedraagt mijn vrijstelling van roerende voorheﬃng op mijn dividenden 170 euro per
vennootschap of 170 euro alles samen?
Is het door de erkende coöperatieve vennootschappen uitgekeerde dividend beperkt tot een
maximum van 6 %, dan wordt deze beperking gecompenseerd, voor de natuurlijke personen,
door een vrijstelling van belasting op de roerende inkomsten van deze dividenden. Deze
vrijstelling heeft tevens een weerslag op de roerende voorheﬃng, die niet aan de bron wordt
ingehouden door de coöperatieve vennootschap die de dividenden uitkeert.
De vrijstelling is echter beperkt tot 170 euro per persoon, een maximum dat geldt voor de som
van alle dividenden die deze persoon ontvangt van de coöperatieve vennootschappen waarvan
hij of zij lid is. Omdat de betrokken coöperatieve vennootschappen onmogelijk kunnen weten
of hun leden deze drempel overschrijden door dividenden van andere erkende coöperatieve
vennootschappen te innen, passen ze dit maximum enkel toe op de dividenden die ze zelf
uitkeren.
Elke vennoot die lid is van meer dan een erkende coöperatie moet dus zelf nagaan of hij
de drempel van 170 euro niet overschrijdt als hij de van deze vennootschappen ontvangen
dividenden samentelt en, in voorkomend geval, het overschot in zijn belastingsaangifte
vermelden.
Vergeet niet uw vennoten hieraan te herinneren, om te voorkomen dat ze hun aangifte
verkeerd invullen!
Info: Fabrice.Wiels@economie.fgov.be

Oproep aan onze lezers
Maak van deze nieuwsbrief een uitstalraam van de coöperatieve beweging. Breng ons op de
hoogte van uw activiteiten, evenementen, publicaties en bedenkingen, of doe ons een suggestie voor een artikel !
Fabrice.Wiels@economie.fgov.be
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De Nationale Raad voor de Coöperatie
Naast een 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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