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_____________________________

I.

Aantal vergaderingen van de organen van de NRC

In 2018
-

Algemene vergadering: 2
Bureau: 8
Commissie « Wetgeving »: 4
Commissie « Communicatie »: 6

In 2019
-

Algemene vergadering: 1
Bureau: 4
Commissie « Wetgeving »: 4
Commissie « Communicatie »: 7

II.

Uitgevoerde activiteiten

28/03/2018: verzending van een advies naar de ministers Geens en Peeters
betreffende openbare aanbiedingen vrijgesteld van de prospectusplicht
24/04/2018: vergadering in het kabinet van minister Peeters met betrekking
tot de hervorming van het vennootschapsrecht, in aanwezigheid van mevrouw
Marieke Wyckaert (Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht), Filiz Korkmazer en
Toon Van Deurzen (kabinet Geens) en Frederic Reynaert, Karel Marchand en Jan
Vanderstraeten (kabinet Peeters)
25/04/2018: organisatie van een seminarie met als thema: « de Algemene
Verordening Gegevensbescherming ». (gepresenteerd door mevrouw Sarah van den
Brande, advocate bij Curia advocaten)

25/06/2018 : hoorzitting met de voorzitter van de NRC voor de Commissie
Handels- en Economisch Recht van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2018: input met het oog op de aanpassing van de webpagina's van de FOD
Economie met betrekking tot de NRC en de erkende coöperatieve vennootschappen,
met name op het vlak van de voordelen die aan de erkende coöperaties worden
toegekend
4/06/2019: opstellen van de lijst van dwingende bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen die vanaf 1/01/2020 van toepassing zijn op
de (erkende) coöperatieve vennootschappen
13/06/2019 : goedkeuring van een ontwerp voor strategiedocument van de
NRC en van een ontwerp voor communicatieplan van de NRC
7/11/2019 : goedkeuring van een ontwerp voor advies met betrekking tot het
voorontwerp van wet “ houdende instelling van een Nationale Raad voor de
Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming”
2018 et 2019 : deelname van de NRC als werkend lid aan het SBO-project
van het « Kenniscentrum voor Coöperatief Ondernemen » (KU Leuven)
-

2018 + 2019 : opstellen en verspreiden van 4 Newsletters

-

2018 + 2019 : eerste fases in het creëren van de website « Coopfinder »

III.

Belangrijkste besproken discussiepunten

- Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens
(Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27
april 2016)
- Europese Prospectusverordening (EU-verordening 2017/1129 van het Europees
Parlement en de Raad van 14 juni 2017)
-

Fiscaliteit van de dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (in het bijzonder de impact
ervan op de coöperatieve vennootschappen en op de NRC)
Strategie van de NRC (zichtbaarheid en rol van de NRC, gevoel van
verbondenheid met de NRC, bevordering van de erkenning, enz.)
Communicatie van de NRC en werkzaamheden van de Commissie
Communicatie (+ evaluatie van de activiteiten van de voorgaande jaren)

Interpretatie van de erkenningsvoorwaarden vastgelegd in het koninklijk
besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van
groepen van coöperatieve verenigingen en coöperaties
-

Erkenningen als sociale onderneming en als landbouwonderneming

IV.

Komende activiteiten

Event NRC 2019 (22/11/2019) met als thema “ Impact van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de (erkende) coöperatieve vennootschappen”
Finalisatie en verzending van het advies met betrekking tot het voorontwerp
van wet « houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, het
Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming
Verzoek om een vergadering met de minister van Economie om de NRC voor
te stellen (+ verzoek om financiering)
-

Voortzetting van de hervorming van de NRC

Finalisatie van de creatie van de website "Coopfinder" (die zal verwijzen naar
alle erkende coöperatieve vennootschappen en de NRC-newsletters zal integreren) +
beheer en update van deze site
-

Voorbereiding van informatieve brochures

-

Newsletters van de NRC (4 publicaties / jaar), met meer aandacht voor
 de tussenpersonen
 een ruimere technische rubriek
 meer zichtbaarheid voor de rubriek « portret »

Implementatie van een procedure die de NRC-leden in staat stelt het NRClabel te gebruiken bij hun respectieve activiteiten (hefboomfunctie)
-

Organisatie van seminaries (2-3 / jaar), waarvan de vorm als volgt kan zijn:


Bezoek van een kleine/middelgrote coöperatieve vereniging met een
presentatie van haar activiteiten (+ opmaken van een "portret" van deze
vereniging voor publicatie in de Newsletter), en/of



Uiteenzetting over een onderwerp dat van belang kan zijn voor de
coöperatieve wereld, in de gebouwen van een van de leden van de NRC (+
gebruik van het NRC-label).

V.

Statistieken

Aantal coöperatieve vennootschappen erkend in 2018 : 51 (lijst in bijlage)
Aantal coöperatieve vennootschappen erkend in 2019: 21 (lijst in bijlage)

