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I.

Aantal vergaderingen van de organen van de NRC

-

Algemene vergadering: 1x

-

Bureau: 5x

-

Commissie “Wetgeving”: 4x

-

Commissie “Communicatie”: 8x

II.

Uitgevoerde werkzaamheden

22.02.2017: organisatie van een seminarie met als thema: “Participatie: een
coöperatieve troef en uitdaging” (gepresenteerd door mevrouw Hilde Vernaillen,
Voorzitster van het Directiecomité van P&V Verzekeringen).
16.06.2017: organisatie van een “World-Café” met als doelstelling het
verband tussen de erkende coöperatieve vennootschappen en de doelstellingen van
duurzame ontwikkeling (“Sustainable Development Goals”, “SDGs”), die de
algemene vergadering van de Verenigde Naties in 2015 heeft gesteld, te
onderzoeken.

14.07.2017: ontmoeting tussen de leden van de Commissie Wetgeving en
mevrouw Filiz Korkmazer (kabinet van minister Geens), de heer Matthias Wauters
(Eubelius) en de heer Karel Marchand (kabinet van minister Peeters), met betrekking
tot de hervorming van het vennootschapsrecht.

8.11.2017: het versturen van een advies naar de ministers Geens en Peeters
betreffende de hervorming van het vennootschapsrecht.

8.12.2017: organisatie van een seminarie met als thema: “Het belang van
ledenbetrokkenheid in de besluitvorming bij Milcobel cvba” (voorgesteld door de heer
Dirk Ryckaert, voorzitter van de Raad van Bestuur van Milcobel).

2017: deelname van de NRC als werkend lid aan het project van het
“Kenniscentrum voor Coöperatief Ondernemen”, dat als doelstellingen heeft het
ontwikkelen van (i) het onderzoek rond de coöperatieve vennootschappen (aan de
hand van een onderzoeksprogramma), (ii) een onderwijsprogramma over coöperatief
ondernemerschap en (iii) tools voor de coöperatieve vennootschappen.
-

2017: opstellen en verspreiden van vier Newsletters.

III.

Belangrijkste punten die werden besproken

Hervorming van het vennootschapsrecht (in het bijzonder de impact ervan op
de coöperatieve vennootschappen en op de NRC).

Interpretatie van de erkenningsvoorwaarden als bepaald in het koninklijk
besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de
groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve
vennootschappen (naar aanleiding van de herziening van deze voorwaarden door
koninklijk besluit van 4 mei 2016).

-

Fiscaliteit van de dividenden van de erkende coöperatieve vennootschappen.

Europese verordening betreffende het prospectus (verordening EU nr.
2017/1129 van het Europees Parlement en van de Raad van 14 juni 2017
betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het
publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt
worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG).

Europese verordening betreffende de bescherming van persoonlijke
gegevens (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement den de Raad
van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens).

IV.

Toekomstige activiteiten

Event NRC 2018 (5.10.2018). Debat tussen de erkende coöperatieve
vennootschappen en de andere actoren van de coöperatieve wereld over de
volgende actuele thema’s:


“Deelname van coöperatieve vennootschappen in de openbare diensten:
nieuwe vorm van democratie of uitholling van democratie?”



“Schaalvoordelen in een coöperatie: maatschappelijke winst; democratisch
verlies?”

Maken van een website met verwijzingen naar alle erkende coöperatieve
vennootschappen, met de mogelijkheid om de resultaten per type van activiteit, per
sector te filteren, enz. Timing: eind 2018.

Maken van een animatiefilm, bestemd voor het groot publiek om de erkende
coöperatieve vennootschappen (bijdragen betaald door de leden van de NRC : 6.350
euro) te promoten.
-

Organisatie van seminaries met betrekking tot:


“Verordening GDPR”



“De hervorming van het vennootschapsrecht (en de impact ervan op de
NRC)”



“De activiteiten van de coöperatieve bank NewB en de uitdagingen van de
Belgische en Europese financiële sector”



“De projecten uitgevoerd door de drie gewesten om de coöperatieve
vennootschappen te promoten”

V.

Statistieken

Aantal erkende coöperatieve vennootschappen in 2017 : 51 (lijst als bijlage)

