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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.

Nationale Raad 
voor de Coöperatie
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Vooraf

Beste lezer, 

Het afgelopen jaar was – eens te meer – goed gevuld met coöperatieve activiteiten. En de 
Nationale Raad voor de Coöperatie heeft hier zeker haar rol gespeeld.

In februari was er een gesmaakte studienamiddag over de invloed van regelgeving op 
‘best practices’. Niet alleen gingen we eens over het muurtje kijken in de buurlanden, maar 
vertegenwoordigers van erkende coöperaties droegen ook een steentje bij in een geanimeerd 
panelgesprek. Dat we daarmee anticipeerden op een topic die later in 2014 en ook begin 2015 
erg actueel zou worden, konden we toen niet vermoeden … 

Ook de daaropvolgende maanden was het regelgevend kader een belangrijk onderwerp. Dan 
ging het in hoofdzaak over de prospectusverplichting bij het ophalen van coöperatief kapitaal 
en over de vrijstelling, onder bepaalde voorwaarden, voor erkende coöperaties. Een stevige 
inhoudelijke argumentatie en de nodige contacten binnen en buiten de Raad hebben geleid tot 
een verantwoord en werkbaar resultaat waar iedereen zich in kan terugvinden. 

Dank aan de toenmalige ministers van Financiën, Koen Geens en van Economie, Johan 
Vandelanotte, voor hun bijdrage. We houden er aan om ook de FSMA te danken voor de 
constructieve aanpak en opvolging van dit dossier. Inderdaad, de FSMA was bereid om in 
december van het afgelopen jaar voor onze leden een leerrijke werksessie te houden over het 
‘Financieel toezicht op openbare aanbiedingen van coöperatieve vennootschappen’.

2014 kende ook de start van de ‘Nationale Raad voor de Coöperatie – Nieuwe stijl’. Na een 
jarenlang proces, kon naar het einde van het jaar een oproep gelanceerd worden voor de 
vernieuwde en verruimde samenstelling van de Raad. Hiermee werd een belangrijke stap gezet 
in de vereenvoudiging en dynamisering van de werking van de NRC. In de loop van 2015 zal dit 
resulteren in de operationalisering van de nieuwe aanpak. We nodigen iedereen nu al uit om 
verder een actieve rol te spelen in deze dynamiek. 

Uiteraard konden we in 2014 niet voorbij gaan aan de verkiezingen op de diverse echelons 
(Europees, Federaal, Gewesten en Gemeenschappen). Het was een gelegenheid om het belang 
en de legitieme verwachtingen van de coöperatieve sector onder de aandacht te brengen 
van (kandidaat-)beleidsmakers en het grote publiek. Misschien is de neerslag hiervan in 
regeerprogramma’s eerder beperkt, maar we merken in de praktijk dat het beleid toch graag 
bereid is om in dialoog te gaan met onze sector.

Nieuw was het initiatief om een thema van de ‘Blueprint for a Cooperative Decade’ verder uit 
te diepen op een ‘open’ vergadering van de Raad. Met deze blauwdruk heeft de Internationale 
Coöperatieve Alliantie de krijtlijnen uitgezet voor de komende jaren. In een eerste sessie werd 
‘coöperatieve identiteit’ behandeld, en dit vanuit een praktijkcase. In 2015 en daarna zullen de 
andere thema’s aan bod komen. 

Ik sta erop om de leden van de Raad, de leden van de Werkgroepen van de NRC en de 
medewerkers van de FOD Economie, die het secretariaat verzorgt, te danken voor hun inzet 
en medewerking. Zonder hen zou het werkingsjaar 2014 – en dit verslag – niet zo goed gevuld 
geweest zijn. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen ook in 2015 haar of zijn schouders zal zetten 
onder coöperatieve projecten, binnen en buiten de NRC. Het ziet er immers naar uit dat we 
ook in 2015 mooie coöperatieve uitdagingen zullen hebben.

Met coöperatieve groeten, 
Matthieu Vanhove
Voorzitter
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I. Voorstelling van de Nationale Raad voor de Coöperatie

A.  Ontstaan en geschiedenis

De Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) is een adviesorgaan voor het ministerie 
van Economie. De NRC werd in het leven geroepen door de wet van 20 juli 1955. Die wet 
bepaalt dat zo’n Nationale Raad wordt opgericht om coöperaties die gedreven zijn door de 
coöperatieve idealen en de ICA-principes de kans te geven om hun eigenheid in de verf te 
zetten.

Intussen is de NRC hervormd. De wet van 12 juli 2013 over de samenstelling en werking van de 
NRC kreeg op 11 juni 2014 zijn beslag, dankzij de goedkeuring en de publicatie in het Belgisch 
Staatblad van het Koninklijk Besluit (KB) van 24 april 2014.

In oktober 2014 lanceerde de FOD Economie een oproep voor kandidaten die willen zetelen in 
de toekomstige algemene vergadering van de NRC. Die oproep ging naar alle koepels/groepen 
van erkende coöperaties en naar de individuele coöperaties. Zo gaf men invulling aan artikel 3 
van het KB. 

Kandidaturen konden tot 26 december 2014 worden ingediend bij de FOD Economie, met een 
dubbele lijst – volgens de bepalingen in het KB. De erkende coöperaties die lid zijn van een 
groep dienden zich kandidaat te stellen via de groep waartoe ze behoren.

Dankzij deze hervorming vereenvoudigt de NRC haar structuur, en versterkt ze tegelijk haar 
representativiteit.

Vanaf nu berust de NRC op een algemene vergadering waarin elke erkende coöperatie 
vertegenwoordigd kan zijn, ten minste via de groepering waartoe zij behoort. Er zijn immers 
20 eff ectieve leden en 20 plaatsvervangers, voorgedragen door vier sectorale commissies, in 
plaats van door een voorzitter.

Daarnaast wordt ook een bestuursorgaan gecreëerd, dat de naam ‘bureau’ kreeg. Dit 
bestaat uit maximaal 20 leden, met gelijke stem. Zij worden voorgedragen door de 
algemene vergadering. Die houdt bij de voordracht rekening met de modaliteiten die ervoor 
moeten zorgen dat de belangrijkste en meest representatieve erkende coöperaties en dito 
groeperingen een vertegenwoordiger hebben.  Ze worden aangesteld bij KB. 

Daarnaast kunnen het bureau en de algemene vergadering commissies installeren om het werk 
van de NRC zo fl exibel mogelijk aan te pakken :

1. Permanente commissies met als taak om de NRC bij te staan in de voorbereiding van  
 adviezen of bij de analyse van specifi eke problemen

En

2. Tijdelijke commissies die een antwoord moeten bieden op een specifi eke vraag in een  
 specifi eke sector.

B. Missie

Dit zijn de twee belangrijkste missies van de NRC :
- Alle gepaste maatregelen bestuderen en promoten die de principes en het ideaal van 
 coöperatief ondernemerschap verder verspreiden.

- Alle adviezen of voorstellen die coöperatief ondernemen aangaan bezorgen aan de 
 minister of – volgens haar bevoegdheden – aan de centrale economische raad. Dat  
 kan gebeuren op hun vraag of op eigen initiatief. Het gebeurt onder de vorm van 
 rapporten die de verschillende gezichtspunten uit de raad weergeven. 

C. Belangrijkste regelgeving 

Wet van 20 juli 1955, zoals gewijzigd door de wet van 12 juli 2013, houdende instelling van een 
Nationale Raad voor Coöperatie. 

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. 

Koninklijk besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de 
Nationale Raad voor de Coöperatie. 
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Koninklijk besluit van 23 april 2015 tot benoeming van de leden van de algemene vergadering 
van de Nationale Raad voor de Coöperatie 

Opgeheven worden : 
1° het koninklijk besluit van 27 december 1961 tot vaststelling van de werkingsmodaliteiten 
van de Nationale Raad voor de Coöperatie, van de Commissies en hun respectieve bureaus, 
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 december 2001; 

2° het koninklijk besluit van 29 maart 1958 houdende vaststelling van het aantal vaste en 
plaatsvervangende leden der commissies bedoeld in artikel 2 van de wet van 20 juli 1955, 
houdende instelling van een nationale raad voor de coöperatie, en bepaling der modaliteiten 
van hun voordracht; 

3° het koninklijk besluit van 8 augustus 1958 tot vaststelling van de modaliteiten inzake 
voordracht van de vaste en plaatsvervangende leden van de Nationale Raad voor de 
coöperatie. 

D.  Wettelijke hervormingen/Hervorming van de wetgeving

De hervorming waarover het in de wet van 12 juli 2013 gaat, focust op twee grote assen.

 1. Modernisering van de NRC
 Als eerste as is er de vereenvoudiging van de samenstelling en het functioneren van de NRC.  
 Dit wordt beschreven onder punt A.

 2. Modernisering van de erkenningsvoorwaarden

 De coöperaties die beantwoorden aan  de voorwaarden kunnen een erkenning aanvragen 
 bij de FOD Economie. Deze voorwaarden zijn  geïnspireerd door de zeven ICA-principes. 
 Ze zorgen ervoor dat de specifi citeit van het coöperatieve model ten opzichte van andere 
 vennootschapsvormen een betere zichtbaarheid  krijgt.

 Daarover gaat het in de tweede as van de hervorming: de wijziging en verduidelijking van 
 bepaalde erkenningscriteria. Het gaat daarbij om verouderde criteria, of criteria die voor veel 
 interpretatie vatbaar zijn. De bedoeling is om de erkenningsprocedure te vereenvoudigen. 
 Het gaat dan vooral over de toekenning vanaf 2016. Dat is de erkenning voor onbepaalde 
 duur. Belangrijk om te weten: dit betekent ook dat de erkenning kan worden ingetrokken 
 als de coöperatie niet meer beantwoordt aan de erkenningsvoorwaarden. Dit zal jaarlijks 
 door de administratie gecontroleerd worden.

 In het kader van deze tweede as werden de erkenningsvoorwaarden al een eerste keer 
 aangepast door het KB van 24 maart 2015, dus als aanpassing van het KB van 8 januari 
 1962 (Belgisch Staatsblad van 1 april 2015). Op die manier werd de erkenning van de huidige  

 coöperaties verlengd met een jaar, en wel tot 31 mei 2016. Dat laat de coöperaties toe om 
 zich aan te passen aan de nieuwe criteria, vooraleer de onbeperkte erkenning ingaat. 

 Momenteel wordt een tweede KB voorbereid, over de hervorming van de erkenningscriteria. 
 Dit nieuwe KB zal dat van 8 januari 1962 wijzigen.

 2. Modernisering van de erkenningscriteria

 De wet van 12 juli 2013 heeft al een begin gemaakt met de modernisering van de 
 erkenningscriteria. Die aanpassing houdt in dat de erkenning kan geweigerd worden aan 
 coöperaties die de vennootschapswetgeving niet naleven. Dat moet gebeuren op basis van 
 het advies van een autoriteit met de nodige competenties.
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II. Activiteiten van 2014

A.  De Raad 

In 2014 vergaderde de Raad vier keer. 

Dit zijn de belangrijkste punten :

 - Uitwerken van een Werkplan voor de NRC voor 2014-2015, geïnspireerd door onder 
  meer het actieplan voor het coöperatieve decennium en de richtlijnen van de ICA
 - Evaluatie van het seminarie van 2014
 - Opvolging van het wetsontwerp voor de hervorming van de NRC en van de timing ;
 - De impact van het wetsontwerp ‘inzake het statuut van en het toezicht op de >
  onafh ankelijk fi nancieel planners en inzake het verstrekken van raad over fi nanciële 
  planning door gereglementeerde ondernemingen’ op erkende coöperaties.  Meer 
  bepaald het amendement 6 van dit wetsvoorstel dat de regels wijzigt voor de 
  vrijstelling van de prospectusverplichting voor erkende coöperaties
 - Studie van het Coöperatieve Manifest van Cooperatives Europe naar aanleiding van 
  de Europese verkiezingen en uitwerking van een Memorandum van de NRC in het 
  kader van de federale verkiezingen.
 - Debat: de hervorming van de erkenningscriteria. De noodzaak van een studie en een 
  grondig debat. 

B.  Werkgroep wetgeving

In 2014 heeft deze werkgroep een keer vergaderd en een informatiesessie georganiseerd. 

Gedurende dit jaar boog de groep zich over:

 - De vrijwillige toetreding van leden
 - Het begrip ristorno en economisch voordeel
 - Het democratische principe van het stemrecht van de vennoten op de algemene 
  vergadering
 - De wijziging van de regelgeving in verband met de vrijstelling van de 
  prospectusverplichting voor de erkende coöperaties.
De wetswijziging van 25 april 2014 legt aan uitschrijvers van aandelen een 
prospectusverplichting op. In dat kader was de vrijstelling daarvan voor erkende coöperaties 
onvoldoende opgenomen. Daarom was er op initiatief van de werkgroep wetgeving op 12 
december 2014 een onmoeting met mevrouw Valerie Demeur van de FSMA, de Autoriteit voor 
Financiële Diensten en Markten.  De FSMA heeft overigens zelf een document gepubliceerd 
op haar website, om goede informatie te bieden en om aanvragen voor vrijstelling te 
vergemakkelijken. 

C.  Werkgroep communicatie

Deze werkgroep bestaat vooral uit communicatieverantwoordelijken van diverse erkende 
coöperaties. De belangrijkste missie van deze werkgroep is de hoofdlijnen uitzetten van het 
communicatieplan van de NRC en het formuleren van voorstellen daarover aan de Raad.

Om het werk in goede banen te leiden, krijgt deze werkgroep ondersteuning van het NRC-
secretariaat.

De werkgroep kwam in 2014 zes keer samen.

De belangrijkste realisaties :
 - Redactie en verspreiding van vier edities van de NRC-nieuwsbrief (januari, mei, juni en 
  december, zie bijlagen);

 - De voorbereiding van dit activiteitenverslag;

 - Opvolgen en bijwerken van het coöperatieve luik op de website van de FOD Economie

 - Voorbereiding van het seminarie van 11 februari 2014: ‘ Welke invloed heeft de 
  coöperatieve regelgeving op de ontwikkeling van best practices in de coöperatieve 
  sector?’. 

 - De organisatie van de openingszitting van de Raadsvergadering, uitgebreid met het 
  brede publiek. Dit was in het kader van een reeks conferenties over de vijf 
  sleutelpunten van het ‘Actieplan voor een coöperatief decennium’ dat in 2012 door de 
  Verenigde Naties werd aangenomen: duurzame ontwikkeling, participatie, de 
  coöperatieve identiteit, aangepast juridisch kader en fi nanciering. 



w
w

w
.n

r
c
-
c
n

c
.b

e

6

Ook de volgende punten kwamen aan bod :

 - Oproep voor kandidaten voor de nieuwe Algemene Vergadering van de NRC
 - Opvolging van de nieuwe wetgeving voor het functioneren van de NRC
 - Vastleggen van de inhoud en verschijningsdata van de Nieuwsbrief
 - Opstellen en verspreiden van een memorandum naar de politieke partijen voor de 
  verkiezingen van juni 2014 en later aan de regeringen
 - Evaluatie van het seminarie van februari 2014
 - Ontwikkeling en uitwerking van een conferentiereeks in het kader van het Actieplan 
  voor het coöperatieve decennium
 - Voorbereiding van het seminarie van 2015

D.  Lijst van coöperaties erkend in 2014

 1. Dienstencoöperaties (18)

NAAM DATUM VAN 
ERKENNING

ACTIVITEIT

AnzinAnz cvba-so 1/10/2014 De realisatie van projecten voor burgers,  instellingen en 
verenigingen van Anzegem en hun leden.

Avelgem Green Power cvba 1/10/2014 Windenergie

Buitenschoolse Kinderopvang 
Ingelmunster cvba - BKI

1/10/2014 kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang voorzien

CentruM cvba-so 1/11/2014 Verhuur van een feestzaal

Cohousing Kortrijk cvba-so 1/10/2014 Vereniging van coöperatieve mede-eigenaars

Coöperatief Ondernemen in Ra-
tioneel Energiegebruik cvba-so

1/03/2014 Rationeel energiegebruik

De Koningsmolen cvba 1/11/2014 Een co-creatief project “"aan de kleine Gete, een stroom 
van energie aan de rand van Eliksem, een dorp van 
mogelijkheden bovenop een bron van helder water in 
verbinding met een groep mensen met een gedeelde 
droom””

Ducoop cvba 1/10/2014 Creatie en beheer van internet-domeinnamen

Energie ID cvba-so 1/10/2014 energievergelijker

Het Lezerscollectief cvba-so 1/05/2014 Netwerk van leesbegeleiders in Vlaanderen, dat 
leesbijeenkomsten organiseert voor mensen die moeilijk 
toegang hebben tot literatuur, onder meer gevangenen, 
mensen met psychische problemen en mensen in armoede

Landschapsenergie cvba-so 1/12/2014 Groene en hernieuwbare energie

LIVINVEST cvbaso 1/09/2014 Koopt en bouwt aangepaste studio's voor mensen met een 
beperking.

MEDOR scrlfs 1/06/2014 Creatie, publicatie en verdeling van een tijdschrift gewijd 
aan maatschappelijke uitdagingen in brede zin (politiek, 
economie, cultuur …)

PROMETHIQUE scrl-fs 1/11/2014 Vastgoedprojecten met respect voor het milieu

Socios Standard scrl-fs 1/03/2014 Directe of indirecte deelname aan de SA Standard de Liège

Solidarité pour le fi nancement de 
l'entrepreneuriat scrl-fs

1/06/2014 Veerkracht van de meest kwetsbare lagen, economische 
solidariteit met socio-economische initiatieven

Talea cvba-so 1/10/2014  Biodiversiteit voor bedrijfsterreinen.

Tequiero Construction Coopera-
tion cvba

1/05/2014 Ecologisch (ver)bouwen.

 2. Verbruikerscoöperaties (1)

NAAM DATUM VAN 
ERKENNING

ACTIVITEIT

EnerGent cvba 1/01/2014 Hernieuwbare energie
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 3. Landbouwcoöperaties (4)

NAAM DATUM VAN 
ERKENNING

ACTIVITEIT

De Landgenoten cvba-so 1/10/2014 Toegang tot biolandbouwgrond.

De Zonnekouter cvba 1/12/2014 Omschakeling en vermarkting van biodyna-
mische landbouwproducten

Stadsboerderij Kortrijk CVBA 1/07/2014 Verbindt landbouwers en burgers, stads- en 
plattelandsgebieden door middel van regio-
nale biolandbouw met duurzame en sociaal 
rechtvaardige producten

Vegras cvba 1/08/2014 Verbouwen en verkopen van fruit en groenten

 4. Productie- en distributiecoöperaties (3) 

NAAM DATUM VAN 
ERKENNING

ACTIVITEIT

Fan(e)s de carotte scrl-fs 1/10/2014 Allerlei soorten landbouwproducten produceren, en verkopen 

HESBENERGIE scrlfs 1/04/2014 favoriser le développement économique local par la création 
d'emploi dans le développement durable.

VOLTERRA cvba-so 1/04/2014

III.  Bijlage

A. Newsletters 

 1. Januari
 2. Mei
 3. Juni
 4. December
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Inhoud  

• Van de redactie: De relatie tussen regelgeving en ‘best practices’
• Actualiteiten:  -  Uitnodiging voor de studiedag op 11 februari 

  - Nieuw bloed op het secretariaat van de NRC 
  -  Febecoop in een nieuw jasje
  - Mondiaal coöperatiemerk ontsluierd 

• De nieuwelingen.
• Portret: Ze hebben ‘Het warm water / L’eau chaude’ weer uitgevonden!
• Spot on: Het eerste Activiteitenverslag NRC.
• FAQ: Kan een erkende coöperatie het ontslag van haar vennoten weigeren?
• Oproep aan onze lezers.

Van de redactie

De relatie tussen regelgeving en ‘best practices’.

De relatie tussen regelgeving en ‘best practices’, dat is het onderwerp 
van het seminarie dat de Nationale Raad voor Coöperatie dit 
jaar organiseert. Bedoeling is om een staalkaart te brengen van 
interessante buitenlandse casussen en om hierover te refl ecteren om 
zo ons blikveld verder te verruimen.

Recent nog heeft de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA), de 
wereldwijde autoriteit op het vlak van coöperatief ondernemen, 
bevestigd dat de zeven coöperatieve principes richtinggevend blijven 
voor coöperaties. Maar het volstaat niet om deze principes af te vinken 

om na te gaan of een onderneming al dan niet een ’echte’ coöperatie is.

ICA defi nieert een coöperatie immers als volgt: ‘Een groepering van mensen die vrijwillig 
samenkomen om te voldoen aan hun economische, maatschappelijke en culturele noden en 
die dit doen middels een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze controleren’.

Maar dat is niet alles. De ICA omschrijft ook de basiswaarden van coöperatief ondernemen: 
zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. 
Daarnaast vermeldt ze waarden die de leden geacht worden toe te passen: eerlijkheid, 
openheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en aandacht voor anderen. 

Laat ons van deze rijke voedingsbodem gebruik maken om verder werk te maken van een 
boeiend coöperatief decennium, waarin ruimte is voor een breed spectrum aan coöperatieve 
initiatieven. Het seminarie van de Nationale Raad, dat plaatsvindt op 11 februari  in Brussel kan 
hierin een belangrijke stap zijn.

Met coöperatieve groeten, 

Matthieu Vanhove

Voorzitter 
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Actualiteiten

Uitnodiging voor de studiedag op 11 februari 
We nemen ‘goede praktijken’ die van toepassing zijn in onze buurlanden als voorbeeld en 
bespreken op basis daarvan de impact die wetgeving kan hebben op de ontwikkeling van 
coöperaties conform het coöperatieve gedachtegoed en op het algemene imago van deze sector.

Bijna een halve eeuw lang bleef de NRC-wetgeving ongewijzigd. 
Vandaag de dag gaan er bijgevolg stemmen op in het publieke 
en politieke debat om de goedkeuring van coöperatieve 
vennootschappen zoals die bij ons bestaat opnieuw te evalueren. 
Anderen pleiten ervoor om de vennootschapswetgeving te 
herschrijven. Om het debat open te trekken en inspiratie te putten 
uit beproefde, buitenlandse voorbeelden nodigen wij u uit op de 

studiedag van de NRC op 11 februari 2014 van 13.30 uur tot 18.00 uur in Brussel. 
Het Franse model van de SCOP’s, Sociétés coopératives et participatives, wordt voorgesteld 
door Patrick Lenancker, voorzitter van de CG SCOP. Wilbert Van den Bosch, zelfstandig 
adviseur gespecialiseerd in coöperatieve ondernemingen en hun bestuur, schetst de specifi eke 
situatie van coöperaties in Nederland. Daarna volgt er een debat met een panel van erkende 
coöperaties (P&V, Electrabel CoGreen, Beauvent, Damnet, Vin de Liège). Minister van 
Economie Johan Vande Lanotte krijgt het laatste woord. 
Meer weten: Deelnemen is gratis, maar u moet verplicht vooraf inschrijven. Voor 6 februari 
per e-mail naar externcom@economie.fgov.be.

Nieuw bloed op het secretariaat van de NRC 
Maak kennis met Christophe Meyer, die zopas aan de slag ging bij de Dienst Boekhoudrecht – 
Audit – Coöperatieven van de FOD Economie. 

Eind november stapte Fabrice Wiels over naar een andere dienst 
binnen de FOD Economie nadat hij zo’n tien jaar lang deel 
uitmaakte van het secretariaatsteam van de NRC. Christophe 
Meyer neemt zijn functie over. Omdat Christophe in de toekomst 
uw vragen zal beantwoorden, hebben wij hem er alvast enkele 
gesteld zodat u met hem kunt kennismaken:

- Waarom verliet je de privésector na zeven jaar dienst bij een 
internationaal kantoor? Op een bepaald moment had ik gewoon 
het gevoel dat ik de doelstellingen die ik voor mezelf stelde, had 
bereikt. Daarom wilde ik mijn loopbaan een nieuwe richting geven en een functie als jurist 
bij de FOD Economie leek aan mijn verwachtingen te voldoen, vooral in het licht van de 
economische uitdagingen die België en de Europese Unie in het algemeen te wachten staan.

- Wat is je indruk nu je zo’n vier maanden meedraait bij de NRC? 

Mijn eerste indruk is heel positief, zeker omdat ik aankwam op het moment dat er boeiende 
wetshervormingen op til waren om de samenstelling en werking van de NRC te moderniseren 
en omdat er ook nieuwe regels op tafel liggen voor de erkenning van coöperatieve 
vennootschappen. 

Aan uitdagingen ontbreekt het me evenmin: bijdragen tot de promotie en verdediging 
van de coöperatieve identiteit, de samenwerking tussen het NRC-secretariaat en erkende 
coöperatieve vennootschappen nog verder ontwikkelen, meedenken over een eventuele 
hervorming van de erkenningsvoorwaarden, enz. 

In dat opzicht vind ik het verrijkend om niet langer aan de zijlijn toe te kijken op de 
ontwikkeling van de Belgische coöperatieve beweging, maar om er ook daadwerkelijk toe bij 
te dragen.

- Je cv vermeldt ook dat je Duits, Frans, Nederlands, Engels ... en Deens spreekt?!  

Ik ben afk omstig uit de Duitstalige Gemeenschap van België en ben dus opgevoed in het Duits 
en het Frans. Engels en Nederlands heb ik op school geleerd. Wat het Deens betreft, ik ben 
deze taal aan het leren omdat mijn vrouw afk omstig is uit Denemarken.

Meer weten: Met al uw vragen over de erkenning van coöperaties en andere vragen aan het NRC-
secretariaat kunt u voortaan terecht bij Christophe Meyer (02/277.91.03), onder supervisie van 
Muriel Vossen, dat spreekt voor zich. 
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Febecoop in een nieuw jasje 

Zo’n 40 jaar na zijn oprichting verandert Febecoop van adres en logo!

Febecoop is samengesteld uit coöperatieve 
ondernemingen en structuren die deel uitmaken 
van de sociale economie. De organisatie 
vertegenwoordigt, verdedigt en promoot 
coöperatief ondernemerschap in politieke, 
economische, academische en institutionele 
middens. Via zijn vertegenwoordigers en het 
advies van drie regionale adviesbureaus staat Febecoop al 40 jaar ten dienste van coöperatieve 
ondernemers.

Sinds 20 januari 2014 zijn de Brusselse kantoren verhuisd naar nr. 1 aan het Barricadenplein. 
De andere Febecoop-gegevens blijven hetzelfde. Febecoop maakte van de gelegenheid 
gebruik om zijn logo op te frissen. 

Meer weten: www.febecoop.be 

Mondiaal coöperatiemerk ontsluierd

In april 2013 kregen coöperatieleden en coöperaties uit de hele wereld een uitnodiging om 
deel te nemen aan de mondiale enquête over de coöperatieve identiteit, een initiatief van de 
Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA).

Het doel van dit onderzoeksproject bestond erin om 
een mondiaal imago te ontwerpen voor de coöperatieve 
beweging in de wereld. Charles Gould, algemeen 
directeur van de ICA, vertelt: “Dit embleem creëert een 
gemeenschappelijke visuele identiteit voor de mondiale 
coöperatieve beweging en kan nagenoeg onbeperkt 
gebruikt worden voor eigentijdse, commerciële en grensoverschrijdende toepassingen.”

Alle coöperaties die dit logo willen gebruiken als ondermerk of het willen toevoegen aan 
hun promotiemateriaal, mogen dat. Ook u kunt het merk en het domein ‘.coop’ gebruiken 
om u aan te sluiten bij duizenden vergelijkbare organisaties in de hele wereld en zo meer 
zichtbaarheid te geven aan uw coöperatie en dit specifi eke bedrijfsmodel te versterken.

Meer weten: http://www.identity.coop

Portret  
Ze hebben ‘Het warm water - L’eau chaude’ weer uitgevonden!

In het hartje van de Marollen stond het ‘café-en-nog-veel-meer’ ‘L’eau chaude - Het warm water’ 
bijna 20 jaar lang bekend om zijn gezelligheid en zijn politiek cabaret in het Brussels. Omdat het 
café geen overnemer vond, ging de zaak bijna verloren. 

Dankzij de inspanningen 
van een collectief van 
zeven oprichters werd 
het café overgenomen 
in de vorm van 
een coöperatieve 

vennootschap met sociaal oogmerk (cvso). Deze 
juridische vorm was een vanzelfsprekendheid 
omdat men zo commerciële activiteiten kon 
combineren met een sociale doelstelling, alles in 
het kader van een participerende democratie. 

“In het begin twijfelden we om een vzw of een coöperatie op te richten. Maar al snel leek de 
fi losofi e achter een cvso beter overeen te stemmen met onze principes. De regel ‘één lid, één stem’, 
bijvoorbeeld, weerspiegelt onze waarden goed. Waarom moet iemand die meer geld heeft meer 
gewicht in de schaal leggen?”, getuigt Sarah, een van de zeven oprichters.
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Het etablissement, dat al meer dan 80 solidaire vennoten telt, biedt een klein aantal 
kwalitatieve snacks aan, op basis van seizoensproducten en tegen betaalbare prijzen. Er 
worden culturele activiteiten georganiseerd, waarvan sommige in samenwerking met 
buurtbewoners en lokale verenigingen. Zowel politiek cabaret als theater, akoestische 
optredens, café chantant, slam en luistersessies zullen op het programma staan. Het 
café kan ook ter beschikking worden gesteld voor workshops en ontmoetingen, spel en 
kinderactiviteiten.

Meer weten: Wilt u graag vennoot worden of meer informatie krijgen over de coöperatie? Stuur uw 
bericht naar cooperative@hetwarmwater.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 daarvan 
vragen de erkenning aan. 

Deze coöperaties kregen recent hun erkenning:

Naam Datum van erkening

Marcel-les-Vignes scrl-fs 1/06/2013

EthiasCo scrl  1/07/2013

Samen sterker Oost-Vlaanderen cvba  1/07/2013

TAMA European Cooperative SCE 1/08/2013

Zonneberg cvba 1/08/2013

Coopérative fermière de la Gaume scrl 1/08/2013

Fleurus Consult scrl 1/09/2013

TVW Exploitation scrl 1/10/2013

EOLE-LIEN scrl 1/10/2013

Spot on

Het eerste Activiteitenverslag NRC

Voor de eerste keer geeft de NRC onder impuls van de Werkgroep Communicatie een 
Activiteitenverslag uit. 

Doel:  een beeld geven van de belangrijkste activiteiten en realisaties van het voorbije 
jaar.  Uiteraard komt de werking van de Raad zelf uitgebreid aan bod evenals deze van de 
Werkgroepen Wetgeving en Communicatie.  De lezer krijgt ook een volledig overzicht van 
coöperaties die in 2013 erkend werden en is er aandacht voor het gewijzigde wettelijke 
kader dat de NRC verder zal dynamiseren. De deelnemers aan het seminarie van 11 februari 
vinden dit Activiteitenverslag in hun map en we stellen het ook via de gekende elektronische 
weg ter beschikking. Met dit Activiteitenverslag willen we NRC en vooral het coöperatieve 
gedachtegoed dat hij uitdraagt nog beter promoten.

FAQ

Hoe kan een erkende coöperatieve de regel van gelijk stemrecht op de algemene 
vergaderingen verzoenen? 
Hoe kan een erkende coöperatieve de regel van gelijk stemrecht op de algemene vergaderingen 
(of van beperkt stemrecht tot 1/10e van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen) verzoenen 
met de mogelijkheid om meerdere aandelencategorieën te creëren die voor de vennoten, per 
aandelencategorie, verschillende rechten kunnen scheppen? 
Wat de voorwaarden voor erkenning van de coöperatieve vennootschappen betreft, kan de 
wisselwerking tussen deze beide regels (die respectievelijk beoogd worden in de artikelen 1, 
§2, 2° en 1, §2, 3° van het koninklijk besluit van 8 januari 1962) aanleiding geven tot nadenken, 
aangezien ze a priori tegenstrijdig lijken te zijn. 
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In feite kan de formulering van artikel 1, § 2, 2° van dat besluit deze tegenstrijdifh eid 
opheff en. Volgens deze wettelijke bepaling is het creëren van aandelencategorieën, die 
binnen iedere waardecategorie verschillende rechten scheppen, inderdaad slechts mogelijk 
‘behoudens hetgeen onder 3° is bepaald’, met andere woorden onder voorbehoud dat de 
regel van gelijkheid (of beperking) van het stemrecht op de algemene vergaderingen wordt 
gerespecteerd. 
Volgens de rechtspraak van de Raad van State heeft de ‘voorbehoudsbepaling’  (hier punt 3° 
van artikel 1, § 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1962) voorrang op de ‘bepaling die het 
voorbehoud maakt’ (namelijk punt 2° van datzelfde artikel). 
In werkelijkheid is het zo, dat het creëren van verschillende aandelencategorieën in hoofde van 
de vennoten specifi eke rechten kan doen ontstaan naargelang de aandelencategorie, maar 
toch mag dit stelsel nooit leiden tot het ondergraven van het democratische beginsel, door het 
stemrecht van sommige vennoten op de algemene vergadering te ontzeggen. 
Zo roepen bijvoorbeeld de statuten van coöperatieve vennootschappen waarin bepaald wordt 
dat enkel de houders van een bepaalde aandelencategorie gerechtigd zijn om te stemmen over 
een wijziging van de statuten, vragen op. Als het de bedoeling is om de demutualisering van 
de coöperatieve vennootschap te voorkomen en continuïteit te verzekeren, is een dergelijke 
restrictie niettemin moeilijk te verzoenen met de huidige erkenningscriteria. 
Voer voor een debat...

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 

Colofon
Uitgever: Nationale Raad voor de Coöperatie
North Gate III
Albert II laan 16
1000 Brussel
www.nrc-cnc.be

Redactie: Peter Bosmans, Gregory Kévers, Matthieu Vanhove, Christophe Meyer
Eindredactie: Greet Leynen 
Opmaak: Raf Berckmans
Coördinatie: Gregory Kévers
Secretariaat: Claudio Valentino
Contact: christophe.meyer@economie.fgov.be

De Nationale Raad voor de Coöperatie
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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Woord van de voorzitter

Van frustratie tot inspiratie

Waarom frustrerend? Zoals u weet genieten erkende coöperaties een 
vrijstelling van prospectusplicht als ze op jaarbasis niet meer dan 5 
miljoen euro kapitaal ophalen. Enkele coöperaties en koepels vernamen 
‘in de wandelgangen’ dat er mogelijk zou gesleuteld worden aan deze 
voorwaarden. Niet alleen zou de grens teruggebracht worden van 5 miljoen 
euro naar 2,5 miljoen euro, maar er zou een bijkomende voorwaarde 
ingevoerd worden. De vrijstelling zou enkel gelden als door een uitgifte 

geen enkele vennoot meer dan 3.000 euro zou ingebracht hebben in de coöperatie. Deze twee 
voorstellen werden gelanceerd zonder enig voorafgaandelijk overleg met de NRC. U begrijpt 
onze frustratie.
Wat was er dan boeiend? Na een interventie van de NRC bij Johan Vande Lanotte, vicepremier, 
en bevoegd voor de NRC,  en bij Koen Geens, minister van Financiën, werden op hun aangeven 
de hierboven vermelde voorwaarden herzien. Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, 
kennen we de beslissingen nog niet. Het ziet er echter naar uit dat de vrijstellingsgrens 
op 5 miljoen euro zal behouden blijven en dat de bijkomende beperking van 5.000 euro 
die ingevoerd wordt, alleen zal gelden voor coöperaties die zorgen voor het invullen van 
particuliere behoeften. Coöperaties in de beroepssfeer van de vennoten blijven dus buiten 
schot. Ik houd er aan beide ministers te danken voor hun luisterende oor. Bovendien waren de 
veelvuldige contacten met de andere coöperaties en de kabinetten uitermate boeiend. 
En de inspirerende momenten? Eerder dit jaar hield de NRC een gesmaakte studiedag over de 
relatie tussen regelgevend kader en coöperatieve werking. Voorbeelden uit de buurlanden en 
een panelgesprek met diverse Belgische coöperaties gaven de nodige input om verder aan de 
coöperatieve weg te timmeren. En dat we dit niet doen in een vacuüm, bewijst de aandacht 
die het werkveld besteedt aan de ’Guidance Notes‘ die de International Cooperative Alliance 
ter discussie heeft voorgelegd. Hierbij staan we nog maar aan het begin van een proces dat 
ongetwijfeld – naast voor transpiratie – ook voor inspiratie zal zorgen. 

Met coöperatieve groeten, 

Matthieu Vanhove

Voorzitter 
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Actualiteiten

Hoe ver staat het met de nieuwe wet op de organisatie van de NRC? 
We wisten dat de hervorming van de Nationale Raad voor de Coöperatie al een nieuwe fase was 
ingegaan doordat het parlement een wet van 12 juli 2013 tot wijziging van de wet van 20 juli 1955 
goedkeurde. Voor de uitvoering ervan ontbrak het enkel nog aan een Koninklijk Besluit .

Dit Koninklijk Besluit, dat de samenstelling en de werking van de NRC bepaalt, maakt het 
mogelijk om de door de wet van 12 juli 2013 ingezette hervorming uit te voeren. Goed nieuws: 
het ontwerp van dit Koninklijk Besluit werd aangepast aan het advies van de Raad van State en 
ligt momenteel ter ondertekening bij de Koning. 

Vanaf dit ontwerp in werking treedt, duurt het nog om en bij de acht maanden om de nieuwe 
organen van de NRC (Algemene Vergadering en dagelijks bestuur) te kunnen installeren. 
Meer weten: Christophe.Meyer@economie.fgov.be

Verhoging van de fi scale vrijstelling tot 190 euro voor coöperatieve vennootschappen
Een van de voordelen  van de erkenning door de minister van Economie, 
is de fi scale vrijstelling van een gedeelte van de dividenden die aan de 
vennoten (natuurlijke personen) worden uitgekeerd (artikel 21, 6°, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelasting).

Voor het aanslagjaar 2014 (voor in 2013 uitgekeerde dividenden), 
worden de dividenden van de erkende coöperatieve vennootschappen 
fi scaal vrijgesteld op een eerste schijf tot 190 euro. 
Meer weten: http://www.fi scus.fgov.be/interfaoifnl/Indexering/indexering-aj2014-nl.pdf

De internationale dag van de coöperaties in het teken van duurzaamheid
Het thema van de internationale dag van de coöperaties  op 5 juli  is: ‘Coöperatieve 
vennootschappen dragen bij aan duurzame ontwikkeling voor iedereen’. 

Vroeger werd duurzaamheid min of meer gedefi nieerd als ’het vermogen om langdurig te 
blijven bestaan’. Sinds de jaren 80 is het echter geëvolueerd en vandaag komen ook aspecten 
als milieu, economie en maatschappij aan bod. 

De coöperaties hebben aandacht voor menselijke noden en zijn dus voorlopers van de 
moderne duurzaamheid omdat ze een heel eigen vorm van ‘gedeelde waarde’ aanbieden. 
De coöperatieve sector moet aantonen dat duurzaamheid een deel is van het intrinsieke 
karakter van een coöperatie en deze boodschap ook mee uitdragen. Daarom nodigt de ICA 
de coöperaties van over de hele wereld uit op 5 juli om aan te tonen dat het coöperatieve 
ondernemingsmodel het meest geschikte model is voor de ontwikkeling en consolidering van 
duurzaamheid in de 21ste eeuw.
Meer weten : http://ica.coop

Gebruik het coöperatieve logo 
Doe zoals duizenden andere coöperaties: laat zien dat je een coöperatie bent! . 

In het kader van het actieplan voor een coöperatief 
decennium heeft de Internationale Coöperatieve 
Alliantie een logo gecreëerd dat alle coöperaties 
wereldwijd kunnen gebruiken om zich te 
onderscheiden van andere ondernemingsmodellen. 
Op www.identity.coop kun je dit logo en het domein .coop aanvragen.

Neem deel aan de enquête van de World Co-operative Monitor
Wereldwijde inzameling van statistische gegevens over de coöperaties

De World Co-operative Monitor is het nieuwe mondiale observatorium van de coöperaties, dat 
in 2012 werd gelanceerd. Het klasseert de grootste coöperatieve ondernemingen volgens hun 
zakencijfer  en verzamelt wereldwijd gegevens over coöperaties van verschillende grootte in 
verschillende categorieën. 

Doe mee aan deze enquête in en help zo de statistieken verder aan te vullen. 

Meer weten:  http://www.euricse.eu/en/worldcooperativemonitor
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Portret  
Een nieuwe erkende coöperatie: De Kollebloem

De Kollebloem is een biologisch tuinbouwbedrijf gelegen tussen de Vlaamse Ardennen 
en  de Denderstreek (Sint-Lievens-Esse).  De afzet gaat voor een groot deel naar 
groentepakketten. Maar ook in de hoevewinkel en via hoevetoerisme brengt Maar op De 
Kollebloem gebeurt meer dan groenten kweken alleen. Ook verschillende maatschappelijke 
projecten vinden er onderdak.

Daarmee zetten de initiatiefnemers de biologische 
landbouw extra in de kijker. Ze organiseren er 
cursussen, themadagen en scholenbezoeken 
maar ook zorg op de boerderij komt aan bod.

Om de betrokkenheid van de werknemers en de 
klanten te vergroten, kreeg de Kollebloem de 
hoedanigheid van een coöperatieve vennootschap: zij kunnen nu vennoot worden 
en mee vorm geven aan het beleid van de coöperatie. Het lag voor de hand dat de 
kersverse coöperatie meteen de erkenning bij de NRC zou aanvragen.

Meer weten: www.kollebloem.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 daarvan 
vragen de erkenning aan. 

Deze coöperaties kregen recent hun erkenning:

Naam Datum van erkening

TVW Exploitation scrl 1/10/2013

Dendre Consult scrl 1/11/2013

EnerGent cvba 1/01/2014

Spot on

Geslaagd seminarie van NRC op 11.02.2014

Het seminarie van de NRC op 11.02.2014 had als thema: ‘Welke invloed heeft de coöperatieve 
regelgeving op de ontwikkeling van best practices in de coöperatieve sector?’

Sedert de oprichting van de werkgroep 
Communicatie organiseert de NRC bijna 
jaarlijks een seminarie. Dit jaar belichtte 
het evenement de relatie tussen de goede 
praktijken binnen de coöperatie en relatie 
tot de wettelijke context waarin ze werken. 
Agnès Mathis van Cooperatives Europe gaf 
een globaal overzicht van de wetgeving in 
de Europese lidstaten en de invloed ervan 
op de ontwikkeling van coöperaties en op 
het imago van de coöperatieve beweging 
in het algemeen. Vervolgens illustreerden 
Patrick Lenancker, voorzitter van de 
werknemerscoöperaties in Frankrijk en Wilbert Van den Bosch, onafh ankelijk consulent die 
onder meer werkte voor Rabobank in Nederland, de theorie met twee praktijkvoorbeelden. 
Ten slotte debatteerden vertegenwoordigers van zes erkende coöperaties uit diverse sectoren 
over het onderwerp. Na het seminarie werd er tijdens de receptie uitgebreid ‘genetwerkt’. 

Meer weten: http://economie.fgov.be/nl/modules/activity/activite_1/20140211_seminarie_
nrc_2014.jsp
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FAQ

Wat zijn de gevolgen van een erkenning voor onbepaalde duur? 
Momenteel ligt een ontwerp van Koninklijk Besluit ter goedkeuring voor tot invoering van een 
erkenning voor onbepaalde duur (en niet meer voor een duur van vier jaar).  

De coöperatieve vennootschappen die worden erkend nadat dit Koninklijk Besluit in werking 
treedt, krijgen de erkenning voor onbepaalde duur.
Toch is het geen erkenning voor altijd: ze geldt maar zolang de vennootschap beantwoordt aan 
criteria die de wet voorschrijft. Zo niet kan de  vennootschap haar erkenning verliezen.
Of een coöperatie voldoet aan de wettelijk voorgeschreven criteria en of hun dagelijkse 
functioneren overeenstemt met deze criteria, zal minstens om de twee jaar gecontroleerd 
worden door de FOD Economie.
De coöperatieve vennootschappen die momenteel erkend zijn voor een bepaalde duur krijgen 
op vervaldatum automatisch een erkenning voor onbepaalde duur. Uiteraard geldt ook hier 
dat ze aan de erkenningscriteria moeten voldoen. Ook dit zullen de ambtenaren van de FOD 
Economie controleren.

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 

Colofon
Uitgever: Nationale Raad voor de Coöperatie
North Gate III
Albert II laan 16
1000 Brussel
www.nrc-cnc.be

Redactie: Peter Bosmans, Gregory Kévers, Matthieu Vanhove, Christophe Meyer
Eindredactie: Greet Leynen 
Opmaak: Raf Berckmans

De Nationale Raad voor de Coöperatie
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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Woord van de voorzitter

Laat ons het voortouw nemen

Bij het schrijven van dit voorwoord is de regeringsvorming nog volop 
gaande. Net na de verkiezingen heeft de Nationale Raad voor de 
Coöperatie haar Memorandum toegestuurd aan de politieke partijen. 
Hierin staat een krachtig pleidooi voor coöperatief ondernemen, geankerd 
in de basisprincipes van de Internationale Coöperatieve Alliantie. Ook de 
komende dagen en weken zullen we dit Memorandum onder de aandacht 
brengen van het beleid. In de volgende legislatuur moet ’coöperatie‘ op alle 

echelons de aandacht én steun krijgen die het verdient. Hierbij doe ik een oproep aan u om 
dit  Memorandum mee te verspreiden. Meer dan ooit is het belangrijk dat de sector duidelijke 
boodschappen uitstuurt. 

In de vorige Nieuwsbrief hadden we het over de prospectusplicht bij uitgifte van coöperatieve 
aandelen en de voorwaarden voor erkende coöperaties om te genieten van een meer soepele 
regelgeving. Inmiddels is deze nieuwe regelgeving goedgekeurd en gepubliceerd. Zonder hier 
in detail te gaan, kunnen we vermelden dat de inspanningen van de Raad voor een aangepast 
regelgevend kader resultaten hebben opgeleverd: erkende coöperaties moeten geen 
prospectus opstellen voor zover het bedrag van de uitgifte niet hoger is dan 5 miljoen euro. 
Voor coöperaties in de particuliere sfeer is er een bijkomende voorwaarde: na de uitgifte mag 
geen enkele vennoot voor meer dan 5000 euro aan kapitaal bezitten. 

Dit najaar start het samenstellen van de ’NRC – nieuwe stijl‘. In een eerste fase zullen alle 
erkende coöperaties aangeschreven worden om zich te laten vertegenwoordigen in deze 
Raad. We rekenen op u allen om hier enthousiast op te reageren. Het is immers een unieke 
gelegenheid om de Nationale Raad verder te laten uitgroeien tot een echt forum voor alle 
coöperaties die zich kunnen vinden in de principes van de Internationale Coöperatieve 
Alliantie. Houd uw mailbox en brievenbus dus maar in de gaten!

Met coöperatieve groeten, 

Matthieu Vanhove

Voorzitter 
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Actualiteiten

Inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving van de NRC nadert.
De hervorming  - ingezet door de wet van 12 juli 2013 - beleeft (bijna) 
haar afl oop: koning Filip ondertekende het ontwerp van koninklijk 
uitvoeringsbesluit houdende bepaling van de samenstelling en 
de werking van de NRC dat een concrete doorvoering van deze 
hervorming mogelijk maakt.  
De publicatie in het Belgisch Staatsblad zou in de komende weken 
moeten plaatsvinden (op te volgen …). 
Meer weten: Christophe.Meyer@economie.fgov.be

De NRC zet de deuren open voor een publiek debat.
Het kwam al een paar keer aan bod: snel na 2012 – het Internationale Jaar voor de Coöperaties – 
lanceerde het ICA (International Co-operative Alliance) het actieplan voor een coöperatief 
decennium.

Dit actieplan voor een coöperatief decennium bestaat uit vijf pijlers: duurzame ontwikkeling, 
participatie, coöperatieve identiteit, een aangepast juridisch kader en fi nanciering. Elke pijler 
moet wereldwijd aanzetten tot refl ectie en actie.
De Nationale Raad voor de Coöperatie moet daar zeker een rol in spelen. De NRC moet hèt 
forum zijn voor erkende coöperaties en de spreekbuis vormen voor de ondernemingen die de 
ICA-principes elke dag in de praktijk brengen. Om dit te bereiken, heeft de NRC beslist om 
voor de start van de vergaderingen een publieke sessie te organiseren waar een spreker een 
van de vijf pijlers uit het actieplan voor een coöperatief decennium voorstelt.
Noteer alvast in uw agenda dat de sessies beginnen op 3 oktober in Brussel. We starten met 
het thema ‘coöperatieve identiteit’. Als u zelf een van de vijf thema’s wilt toelichten, aarzel niet 
om u kandidaat te stellen!

Coopkracht pakt uit met het ICA-kompas.
Coopkracht, het overlegplatform voor mens- en milieuvriendelijke coöperaties, pakt uit met een 
innovatief e-learning instrument over de zeven coöperatieve principes: het ICA-kompas. 

Zet zelf uw koers uit met het ICA-kompas, een 
e-learning instrument dat de zeven principes 
concreet maakt. Bent u op zoek naar inspiratie 
of refl ectie? Of benieuwd welke meerwaarde die 
principes voor uw coöperatie kunnen betekenen? Neem de proef op de som!
Tien ambassadeurs:Milcobel, Ecopower, Het Hinkelspel, P&V, BelOrta, De Wrikker, Passwerk, 
Q-bus, Choco en Cera, helpen Coopkracht de boodschap van de ICA-principes uit te dragen. 
Alle ambassadeurs hebben het kompas al gebruikt en Coopkracht vertaalde hun ervaringen 
naar verdiepende casussen. Hierin getuigen de ambassadeurs over de meerwaarde en de 
praktische invulling van de ICA-principes voor hun bedrijfsvoering. Meer info hierover vindt u 
op de website van het kompas: 

http://www.icakompas.be/ambassadeurschap

Op woensdag 19 november 2014 om 17.30 uur stelt Coopkracht het ICA-kompas offi  cieel 
voor aan het brede publiek. We presenteren de eerste tussentijdse resultaten en trends 
in de toepassing van de coöperatieve principes in Vlaanderen aan de hand van het eerste 
Coopkracht Syntheserapport. Noteer deze datum alvast in uw agenda!

 Meer weten: www.coopkracht.org – www.icakompas.be

Portret  
Socios Standard: supporters aan het roer van hun club?

Coöperatieve verenigingen zijn alomtegenwoordig: op de groente- en fruitveiling, bij apothekers en 
zelfs bij sportclubs … en hun supporters. Via het project ’Socios Standard’, een cvba-so die onlangs 
door de NRC erkend werd, krijgen de supporters van Standaard een vinger in de pap van hun 
favoriete ploeg.
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Het project ‘Socios Standard’ zag het levenslicht in 2011 toen 
de onderneming van Roland Dûchatelet Standard de Liège 
overnam voor een bedrag van 33 miljoen euro. Het volgt het 
voorbeeld van enkele grote Europese clubs die (helemaal of 
gedeeltelijk) in handen van hun supporters zijn. Zo telt Benfi ca 
(Portugal) meer dan 200.000 socios, heel wat meer dan het 
stadion aankan. Om de vier jaar verkiezen zij de voorzitter van 
hun club.
Het Luikse project stak een tijdje in de ijskast, maar werd in juli 2013 nieuw leven ingeblazen 
toen de pers aan het licht bracht dat de zakenman die de club leidde van plan was om 20 miljoen 
euro aan kapitaal, in de vorm van winstaandelen, aan de clubkas te onttrekken en er bovendien 
aan dacht om zijn aandelen te verkopen.
Eerst werd er een vzw opgericht om de haalbaarheid van het project te toetsen en de hele 
procedure te bekostigen (oprichtingskosten voor de coöperatie, consultants, website, ...). In 
september 2013 werden de leden van de vereniging dan uitgenodigd om elk ten minste één 
aandeel van de coöperatieve vereniging met sociaal oogmerk te nemen, met een nominale 
waarde van 200 euro. Zo werden ze ‘socios’ van de vereniging én kregen ze stemrecht in de 
coöperatie. In de statuten lezen we:  ‘De vennootschap heeft tot maatschappelijk oogmerk 
de inspraak te bevorderen van de supporters van de voetbalclub Royal Standard de Liège 
(stamnummer 16 bij de KBVB) met betrekking tot belangrijke beslissingen omtrent het beleid, de 
identiteit en de toekomst van de club.’ Concreet betekent dit dat de vennootschap zich tot doel 
stelt om op korte of middellange termijn de supporters toegang te verlenen tot het kapitaal van 
de naamloze vennootschap ‘Standard de Liège’. Niet opdat ze zich zouden kunnen inmengen in 
het dagelijks bestuur van de vennootschap, maar als garantie voor de Luikse verankering van de 
club, voor een stabiel aandeelhouderschap en een grotere fi nanciële transparantie.

Pierre Eyben, een van de initiatiefnemers van het project, licht toe: “Onze keuze voor het 
coöperatieve model vloeit voort uit het feit dat het een democratisch ondernemingsmodel is. 
Wat wij willen, is een ander soort relatie tot stand brengen tussen de supporters en de nv van 
Standard de Liège. We willen onze stem laten horen.”

Meer weten: www.socios-standard.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 daarvan 
vragen de erkenning aan. 

Deze coöperaties kregen recent hun erkenning:

Naam Datum van erkening

Cooperatief Ondernemen in Rationeel 
Energiegebruik cvba-so

1.03.2014

Socios Standard cvba-so 1.03.2014

Volterra cvba-so 1.04.2014

Tequiero Construction Cooperation cvba 1.05.2014

Spot on

Wijziging in de prospectuswetgeving voor NRC-erkende coöperaties.

Op 7 mei 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet houdende diverse bepalingen van 25 
april 2014. Deze wet wijzigt verschillende wetgevende bepalingen, waaronder een aantal artikelen 
uit de Prospectuswet1.

1. Wat is een prospectus precies?
Een prospectus is een document dat wordt opgemaakt bij de openbare uitgifte van fi nanciële 
producten (zoals aandelen, obligaties, ...) en dat moet worden goedgekeurd door FSMA2, de 
Autoriteit Financiële Diensten en Markten die toezicht houdt op de Belgische fi nanciële sector.  
Wanneer een coöperatie meer dan 150 potentiële vennoten aanspreekt om in te tekenen op 
aandelen of meer dan 100.000 euro kapitaal per jaar ophaalt, wordt dit beschouwd als een 
openbare aanbieding van een fi nancieel product. 

1  Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. 
 Het is vooral het gewijzigde artikel 18 dat ons interesseert.

2 Het letterwoord FSMA komt van het Engelstalige Financial Services and Markets Authority. 
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In een prospectus worden de voorwaarden van de uitgifte en de hieraan verbonden risico’s 
uiteengezet. Na het lezen van het prospectus dient een potentiële aandeelhouder op de 
hoogte te zijn van het aanbod en van de risico’s verbonden aan het intekenen op aandelen van 
de coöperatie. Dit document is, behoudens uitzonderingen, wettelijk verplicht. Na goedkeuring 
moet het prospectus worden bekendgemaakt, ofwel in de vorm van een brochure die voor 
het publiek gratis wordt beschikbaar gesteld op de zetel van de uitgevende vennootschap, 
ofwel op een andere wijze die door FSMA is goedgekeurd, bijvoorbeeld via de website van de 
vennootschap. Ook alle publiciteit, uitgegeven door de coöperatie, moet ter goedkeuring aan 
de FSMA worden voorgelegd voor ze openbaar wordt gemaakt.

2. Hoe ziet de situatie er vandaag uit voor NRC-erkende coöperaties wanneer ze 
 potentiële vennoten  aanspreken om in te tekenen op aandelen?
De wet voorziet dat aandelen in NRC-erkende coöperaties vrijgesteld zijn van het opmaken van 
een prospectus voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ‘de totale tegenwaarde van de aanbieding bedraagt minder dan 5.000.000 euro’;
- ‘het maximumbedrag waarop kan worden ingeschreven in het kader van het aanbod, voor 
 de coöperatieve vennootschappen met als doel de vennoten bij de bevrediging van hun 
 particuliere behoeften een economisch of sociaal voordeel te verschaff en, beperkt is zodat 
 bij afl oop van dit bod geen enkele vennoot die op het bod heeft ingeschreven aandelen in 
 de coöperatie bezit voor een nominale waarde van meer dan 5.000 euro’;
- ‘alle documenten met betrekking tot de openbare aanbieding de totale tegenwaarde 
 ervan, en, voor zover toepasselijk, het maximumbedrag per belegger vermelden’.

3. Wat betekent dit concreet?
Hoe kadert deze vrijstelling in de wetgeving op de prospectus? Moeten we hiermee rekening 
mee houden wanneer we geen nieuwe vennoten werven? En wanneer we slechts aan een 
handvol mensen vragen om toe te treden of om hun participatie in de coöperatie te vergroten?
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Coöperatieve aandelen: gesmaakt door het grote publiek
Aandelen van coöperatieve vennootschappen blijven in de smaak van het grote publiek vallen. 
Dat bewijzen de recente emissies van nieuwe aandelen door Crelan en Cera.   

Dit is zeker geen toeval. Het statuut van een coöperatie is immers meestal gebouwd op een 
duurzame langetermijnrelatie met de vennoot, omdat deze vaak een band heeft met de 
coöperatie. Die band is vaak sterker dan deze met een  NV, waarvan de aandeelhouderschap 
per defi nitie anoniem zijn. Een coöperatief aandeel kan dan ook niet vergeleken worden met 
een beursgenoteerd aandeel. Zo schommelt bijvoorbeeld de waarde van een coöperatief 
aandeel niet van minuut tot minuut of op basis van zuiver psychologische factoren.  Meestal 
wordt statutair vastgelegd dat het aandeel maximaal zijn nominale waarde behoudt. Bij 
verkoop kan er dus geen meerwaarde opgestreken worden. Bovendien is de liquiditeit van 
coöperatieve aandelen een pak lager dan bij beursgenoteerde aandelen. Bij coöperaties kan 
enkel uitgestapt worden tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar. Soms kan deze 
termijn statutair verlengd worden. Ook kunnen coöperatieve aandelen in principe enkel 
overgedragen worden aan andere vennoten en dus niet aan derden. Dankzij deze factoren is 
een coöperatief aandeel niet of nauwelijks onderhevig aan speculatiedrift. De vennoot deelt 
wel in het bedrijfseconomische risico. Een coöperatief aandeel maakt immers deel uit van 
het eigen vermogen van de onderneming. Als die onderneming failliet gaat of structureel 
verlieslatend is, dan loopt de vennoot het risico om (een deel van) zijn  kapitaal te verliezen. 
Daartegenover staat dat de vennoot kan delen in de winst.  Binnen de erkende coöperatie is het 
dividend beperkt tot maximaal 6 %, precies om speculatie tegen te gaan.

Crelan wordt een Belgische bank met 100 % coöperatieve verankering.
Crelan wordt op 22 juni 2015 een 100 % Belgische bank met een 100 % 
coöperatieve verankering. De aandeelhouders van Crelan hebben hierover 
een akkoord bereikt. De coöperatieve Kassen van Crelan - Lanbokas, 
Agricaisse en de Federatie van de Kassen - zullen de 50 %-participatie van 
het Franse Crédit Agricole overkopen. De meer dan 260.000 coöperanten 
worden dus de enige eigenaars van de bank.

Naar aanleiding van dit heuglijke nieuws lanceert Crelan opnieuw een campagne rond 
coöperatieve aandelen. En met succes. De coöperatieve familie van Crelan groeit elke dag: 
sinds de lancering van de campagne in maart verwelkomde de bank al meer dan 10.000 nieuwe 
coöperanten.

Crelan kiest voor het Belgische coöperatieve model

Crelan kiest resoluut voor het Belgische coöperatieve model en past de coöperatieve waarden 
toe in haar dagelijks beleid: engagement, vertrouwen, transparantie en duurzaamheid.

Als coöperatieve bank hecht Crelan een groot belang aan een persoonlijke vertrouwensrelatie 
met de klanten. De lokale Crelan-agenten blijven jarenlang de vaste contactpersonen van de 
klanten en geven vaak de fakkel door aan hun zoon of dochter, zodat de vertrouwensrelatie van 
generatie op generatie doorgaat.

Klanten worden mede-eigenaar van de bank

Crelan hanteert een model waar klanten een stukje mede-eigenaar van de bank kunnen worden 
en draagt dus van nature de cultuur van transparantie in zich. Een model waar de klant van 
eigen bodem centraal staat, waar de projecten van de gezinnen en landbouwers tot bloei 
komen en waar de nadruk ligt op het stimuleren van de Belgische economie. Dit model heeft 
ervoor gezorgd dat Crelan de fi nanciële crisis zonder kleerscheuren kon doorstaan.

Fidelio

De duurzame klantenrelatie komt vooral tot uiting in het Fidelio-concept, dat de moderne 
invulling van het coöperatieve gedachtegoed vormt.
Elke klant die intekent op maatschappelijke aandelen van Lanbokas of Agricaisse, wordt 
automatisch Fidelio-klant en heeft op die manier recht op een reeks bancaire en niet-bancaire 
voordelen.
Intekenen kan in een Crelan-agentschap of online via crelan.be en kan al vanaf 124 euro (10 
aandelen) en voor maximaal 4.005,20 euro (323 aandelen).

Meer weten: (o.a. prospectus) op crelan.be en op fi delioawards.be
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Cera: samen investeren in welvaart en welzijn

Sinds 5 mei 2014 kunnen natuurlijke personen intekenen op nieuwe coöperatieve 
aandelen van Cera, zowel mensen die al vennoot zijn als niet-vennoten. Zo wil Cera 
haar vennotenbasis verbreden en verjongen.

Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder van Cera, legt uit: “Dankzij de kracht 
van de coöperatie creëert Cera economische en maatschappelijke meerwaarde. Een 
van onze kernopdrachten is te zorgen voor de sterke fundamenten van KBC Groep. Maar dat is niet 
alles. Cera zorgt ook voor maatschappelijke impact door haar engagement in veel uiteenlopende 
projecten. In 2013 ondersteunde Cera meer dan 493 partners, niet alleen met geld maar ook met 
advies en expertise.”

Hoe meer vennoten, hoe groter de kortingen

Door de kracht van samenaankoop genieten de vennoten stevige kortingen op producten, 
diensten en evenementen: elke maand is er een exclusief aanbod op de website van Cera, twee 
keer per jaar ontvangen de vennoten een magazine met een vijftiental acties voor het hele 
gezin en het hele jaar lang kunnen de vennoten gratis huuradvies voor particulieren inwinnen.

“Tot onze voldoening stellen we vast dat de belangstelling om mee te bouwen aan onze coöperatie 
groot is. Na amper één maand telden we al meer dan 10.000 intekeningen, waarvan een groot deel 
door nieuwe vennoten”, besluit Franky Depickere.

Goed om weten

Intekenen gebeurt met een pakket van 25 E-aandelen, met een nominale waarde van 50 euro 
per aandeel. De totale nominale waarde van een pakket bedraagt dus 1250 euro. Er zijn geen 
instapkosten. De inschrijvingsperiode loopt tot en met 28 april 2015, maar kan vervroegd 
worden afgesloten. Het prospectus van deze emissie is beschikbaar op de website www.cera.be 
en kan aangevraagd worden bij Cera en in de bankkantoren van KBC Bank en CBC Banque.

Meer weten: (onder andere het prospectus) www.cera.be

FAQ

Wanneer is de uitvoering van de nieuwe wetgeving gepland, onder meer met het 
oog op de instelling van de NRC-organen En hoe zit de procedure in elkaar?
Vanaf de inwerkingtreding van het koninklijk besluit tot samenstelling en 
werking van de NRC waarvan de publicatie in het Belgisch Staatsblad zeer 
binnenkort te verwachten is, moeten we rekening houden met een termijn 
van ongeveer acht tot negen maanden om de nieuwe organen van de NRC 
(algemene vergadering en bureau) in te stellen.

Deze procedure is opgesplitst in twee luiken: de benoeming van de leden van 
de algemene vergadering en de benoeming van de leden van het bureau. 

Eerste luik: benoeming van de leden van de algemene vergadering (ruw geschatte termijn: 
5 maanden)

Het eerste luik is verdeeld in 2 fasen:

1. Oproep tot kandidaten en voordracht van kandidaten

 De FOD Economie zal in de eerste plaats een oproep tot kandidaten richten aan 
 de groeperingen van erkende coöperatieve vennootschappen en aan de coöperatieve 
 vennootschappen die niet tot een groepering behoren.
 De groeperingen en de coöperatieve vennootschappen beschikken over een termijn 
 van 60 dagen  vanaf de ontvangst van deze oproep tot kandidaten om een dubbele 
 lijst van kandidaten naar de FOD Economie te sturen. 

2. Koninklijk besluit tot benoeming

 Aan het einde van de voornoemde termijn van 60 dagen centraliseert de FOD 
 Economie de kandidaturen,  stelt een lijst met kandidaten op en legt deze voor aan de 
 minister en aan de koning met het oog op de benoeming van de kandidaten bij 
 koninklijk besluit. 
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Tweede luik: benoeming van de leden van het bureau (ruw geschatte termijn: 3 - 4 
maanden)
Het tweede luik is verdeeld in 3 fases:

1. Oproep tot kandidaten en voordracht van kandidaten

 De FOD Economie zal in de eerste plaats een oproep tot kandidaten richten aan de  
 leden van de algemene vergadering die door de koning zullen benoemd zijn. 
 De leden van de algemene vergadering beschikken over een termijn van 15 dagen 
 vanaf de ontvangst van de oproep tot kandidaten om een dubbele lijst van 
 kandidaten naar de FOD Economie te sturen. 

2. Opstelling van twee lijsten met kandidaten en overzending ervan aan de leden 
 van de algemene vergadering

 Aan het einde van de voornoemde termijn van 15 dagen centraliseert de FOD 
 Economie de kandidaturen en stelt twee lijsten met kandidaten op:

 a) De eerste lijst omvat de namen van:

  5 kandidaten die de groeperingen vertegenwoordigen die het grootst aantal 
  erkende coöperatieve vennootschappen vertegenwoordigen; 

  5 kandidaten die de groeperingen of de niet tot een groepering behorende 
  coöperatieve vennootschappen vertegenwoordigen met het grootst aantal 
  vennoten in een erkende coöperatieve vennootschap; 

  3 kandidaten die niet tot een groepering behorende coöperatieve 
  vennootschappen met meer dan  250.000 vennoten vertegenwoordigen.

 b) De tweede lijst omvat de namen van 7 kandidaten die deel uitmaken van 
  groeperingen of van niet tot een groepering behorende coöperatieve 
  vennootschapen en die niet onder een van de drie voornoemde categorieën  
  van de eerste lijst vallen. 

  De FOD Economie maakt deze beide lijsten over aan de leden van de algemene 
  vergadering voor zijn eerste vergadering. 

  Als het aantal kandidaten hoger is dan het aantal te begeven zetels, gaat 
  de algemene vergadering over tot een stemming bij eenvoudige meerderheid van 
  stemmen om een voorstel van kandidatenlijst op te stellen.

3. Koninklijk besluit tot benoeming
 Aan het einde van de algemene vergadering en desgevallend nadat zij een 
 stemming heeft gehouden om een voorstel van kandidatenlijst op te stellen, legt de 
 FOD Economie de lijsten met kandidaten voor aan de minister en aan de koning met 
 het oog op hun benoeming bij koninklijk besluit. 

Meer weten:Christophe.Meyer@economie.fgov.be

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 

Colofon
Uitgever: Nationale Raad voor de Coöperatie
North Gate III
Albert II laan 16
1000 Brussel
www.nrc-cnc.be

Redactie: Peter Bosmans, Michel Ernotte, Gregory Kévers, Matthieu Vanhove, Christophe 
    Meyer
Eindredactie: Greet Leynen 
Opmaak: Raf Berckmans
Coördinatie: Gregory Kévers
Secretariaat: Claudio Valentino
Contact: christophe.meyer@economie.fgov.be
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Woord van de voorzitter

Werk op de plank!

De	volgende	maanden	zullen	weer	goed	gevuld	zijn	met	coöperatieve	
activiteiten.
De	nieuwe	invulling	en	werking	van	de	Nationale	Raad	voor	de	Coöperatie	
(NRC)	staan	met	stip	genoteerd.	De	dynamiek	die	er	al	jaren	in	het	
werkveld	is,	trekken	we	door	naar	de	NRC.	Ik	wens	iedereen	te	danken	
die	de	voorbije	jaren	de	schouders	gezet	heeft	onder	deze	noodzakelijke	
hervorming:	de	coöperatieve	sector	zelf,	haar	vertegenwoordigers	in	de	

NRC,	het	secretariaat	van	de	Raad	en	–	last	but	not	least	–	de	politieke	besluitvormers,	die	dit	
realiseerden.
Verder	in	deze	Nieuwsbrief	en	in	de	folder	’Bouw	mee	aan	de	coöperatieve	toekomst!’	lees	
je	hoe	jij	en	jouw	coöperatie	kunnen	participeren	aan	het	nieuwe	beleid	van	de	NRC.	Vul	dus	
nu	het	formulier	in	om	je	aan	te	melden	als	lid	van	de	Algemene	Vergadering.	En	waarom	
je	ook	niet	aanmelden	voor	de	deelname	aan	het	Bureau,	een	soort	’Raad	van	Bestuur‘?	De	
coöperatieve	sector	en	ikzelf	rekenen	op	jouw	inzet!
Tot	slot	doe	ik	nog	een	oproep.	Zoek	je	nog	inspiratie	voor	jouw	coöperatieve	project,	
neem	dan	deel	aan	de	volgende	sessies	die	de	Raad	organiseert	over	de	onderwerpen	uit	de	
’Blauwdruk	voor	een	Coöperatief	Decennium‘	van	de	Internationale	Coöperatieve	Alliantie.	
Op	6	februari	licht	een	vertegenwoordiger	van	Crelan	zijn	ervaringen	toe	m.b.t.	coöperatieve	
financiering.	Meer	informatie	hierover	vind	je	hierna	in	onze	rubriek	’Actualiteit’.	

Met	coöperatieve	groeten,	

Matthieu	Vanhove

Voorzitter	

Actualiteit

Nieuwe regionale regeringen zetten in op coöperaties
Het coöperatieve ondernemingsmodel heeft een eigen plaats gekregen in de beleidsnota’s 2014-
2019 over Sociale Economie, zowel langs Vlaamse als langs Waalse kant. Vlaanderen gaat voor 
vernieuwende verdienmodellen, Wallonië voor werknemerscoöperaties. 
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Vlaanderen: op zoek naar innovatie
In	 de	 beleidsnota	 Sociale	 Economie	 van	 Vlaams	 minister	 Liesbeth	 Homans	 is	 sprake	 van	
coöperatief	 ondernemen	 als	 instrument	 om	 ’de	 zelfredzaamheid	 van	 onze	 samenleving	 te	
verhogen‘.	 Minister	 Homans	 wil	 coöperatief	 ondernemen	 faciliteren	 door	 de	 ontwikkeling	
van bruikbare organisatiemodellen	 met	 een	 maatschappelijk	 doel	 zoals	 zorg,	 wonen	 of	
kinderopvang.	 Daarbij	 zijn	 ’vernieuwende	 maar	 solide	 verdienmodellen’	 een	 bijzonder	
aandachtspunt,	 met	 cofinanciering	 door	 overheden	 en	 private	 spelers	 als	 een	 van	 de	
mogelijkheden.	
Verder	 wil	 de	 minister	 werk	 maken	 van	 een	 communicatieplan	 om	 de	 coöperatie	 als	
ondernemingsvorm	beter	bekend	te	maken.	En	startende	coöperaties	wil	ze	ondersteunen	met	
adequate begeleiding en adviezen. 

Wallonië: werknemerscoöperaties
Ook	de	beleidsnota	van	Waals	minister	van	Sociale	Economie	Jean-Claude	Marcourt	bevat	een	
hoofdstuk	over	coöperaties,	met	daarin	drie	krachtlijnen.	Minister	Marcourt	wil	lokale	(burger)
coöperaties	een	impuls	geven,	want	vaak	ontbreekt	het	deze	aan	mensen	en	middelen	om	van	
start	te	gaan.	Daartoe	roept	hij	een	financieringsinstrument	in	het	leven.	
Verder	 komt	 er	 een	 ondersteuningsmechanisme voor werknemerscoöperaties,	 zodat	
werknemers	dit	type	coöperatie	kunnen	verderzetten	of	oprichten.	
Ook	 richt	 de	 minister een fonds op voor coöperaties in moeilijkheden en voor nieuwe 
projecten.	 Dit	 solidariteitsfonds	 wordt	 gevoed	 met	 een	 percentage	 van	 de	 winsten	 van	
coöperaties	die	steun	van	de	Waalse	Regio	krijgen.	

En het federale en Brusselse niveau? 
Een	opvallend	contrast	daarmee	vormen	de	beleidsplannen	van	de	Belgische	Staat	en	het	Brussels	
Hoofdstedelijk	Gewest.	Zij	reppen	met	geen	woord	over	coöperatief	ondernemerschap ... 

Meer weten: 
Beleidsnota Sociale Economie Vlaanderen: http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/
beleidsnota-2014-2019-sociale-economie
Beleidsverklaring Waalse regering:  http://gouvernement.wallonie.be/d-claration-de-politique-r-
gionale-2014-2019-oser-innover-rassembler

Kapitaal en financiering van coöperaties: casestudy van Crelan 

De	NRC	nodigt	 je	uit	op	de	conferentie	 in	het	kader	van	het	 ‘Actieplan	voor	een	coöperatief	
decennium’.
Ditmaal	wordt	het	debat	gevoerd	over	het	coöperatieve	kapitaal	en	de	coöperatieve	financiering.
Als	inleiding	geeft	Joris	Cnockaert,	secretaris-generaal	van	Crelan,	een	presentatie	van	de	bank,	
die	binnenkort	een	100	%	Belgische	bank	met	100	%	coöperatieve	verankering	wordt,	dankzij	
een	versterking	van	het	eigen	vermogen	door	een	verhoging	van	het	coöperatieve	kapitaal.	
Wij	nodigen	 je	uit	op	deze	 conferentie	die	plaatsvindt	op	vrijdag	6	 februari	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).	Drank	en	broodjes	zijn	voorzien.	

Het evenement is gratis, maar inschrijven is verplicht. Doe dit voor 30 januari 2015, per e-mail 
aan: claudio.valentino@economie.fgov.be. Het aantal plaatsen is beperkt tot 30. 

Portret  
Sofine, zelfhulp door solidaire aansprakelijkheid

Sofine is de samentrekking van Solidarité pour le 
Financement de l’Entrepreneuriat, wat we kunnen 
vertalen als solidariteit voor de financiering van 
ondernemerschap. Dit is een burgerinitiatief dat bestaat 
uit twee entiteiten: een cvba-so en een vzw. 

De	 coöperatie	 kent	 microkredieten	 toe	 aan	 een	 publiek	 dat	 uitgesloten	 is	 van	 het	
klassieke	bankensysteem.	Dit	is	tevens	het	sociaal	oogmerk	van	de	coöperatie.	De	vzw	
begeleidt	de	leden	van	Sofine	die	een	zelfstandige	activiteit	willen	opstarten.

Haar	werking	is	gebaseerd	op	het	zelfhulpprincipe	via	solidaire	verantwoordelijkheid:	
slapende	 creativiteit	 wakker	 schudden	 door	 het	 samenbrengen	 van	 middelen	 en	
ervaring. 
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Het	basisidee	is	dat	de	coöperanten	akkoord	gaan	om	te	investeren	in	een	fonds	voor	
microkredieten	en	in	een	solidair	garantiefonds.	Hierdoor	wordt	het	mogelijk	kredieten	
te	verkrijgen	die	beter	zijn	aangepast	aan	de	noden	van	de	 initiatiefnemers,	om	hun	
situatie	duurzaam	te	verbeteren.	

Naast	microkredieten	biedt	Sofine	diensten	aan	voor	professionele	projectontwikkeling	
en	voor	het	creëren	en	begeleiden	van	micro-ondernemingen.		Denk	hierbij	aan	coaching,	
vorming,	 ondersteuning	 en	 advies	 m.b.t.	 beheer,	 marketing	 en	 administratieve	
verplichtingen.

Doelstelling	is	om	tegen	2016	850	leden	te	mobiliseren,	waarvan	40	%	vrouwen	en	40	%	
jongeren.	Daarnaast	willen	ze	175	businessplannen	financieren	voor	zelfstandige	micro-
ondernemers,	met	een	gemiddeld	kredietbedrag	van	12.500	euro.	De	voorwaarden	om	
krediet	te	verkrijgen	zijn:

•	 Lid	zijn	van	de	coöperatie	Sofine	cvba

•	 Een	concreet	uitgewerkte	activiteit	en	een	businessplan	hebben	

•	 Een	eigen	inbreng	van	10	%		voor	een	krediet	tussen	8000	en	10.000	euro	

•	 Een	eigen	inbreng	van	15	%		voor	een	krediet	van	10.000	20.000	euro	

•	 Een	eigen	inbreng	van	20	%		voor	een	krediet	van	20.000	25.000	euro

Meer hierover: http://sofine.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 daarvan 
vragen de erkenning aan van de Nationale Raad voor de Coöperatie. 

Deze coöperaties kregen recent hun erkenning:

Naam Datum van erkening

HESBENERGIE	cvba-so 1	april	2014

MELDOR	cvba-so 1	juni	2014

Solidarité	pour	le	financement	de	
l’entrepreneuriat	cvba-so

1	juni	2014

Stadsboerderij	Kortrijk	cvba 1	juli		2014

LIVINVEST	cvba-so	 1	september		2014

Spot on

Wil jij zetelen in de  Algemene Vergadering van de NRC?

Op 26 oktober lanceerde de FOD Economie een oproep aan personen die hun erkende coöperatieve 
vennootschap of hun groepering willen vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van de 
NRC. 

Elke	erkende	coöperatieve	vennootschap	die	niet	aangesloten	is	bij	een	groepering	en	die	
minder	dan	100.000	vennoten	telt,	mag	één	vertegenwoordiger	aanduiden.	Wanneer	ze	meer	
dan	100.000	vennoten	telt,	mag	ze	twee	vertegenwoordigers	aanduiden.
Groeperingen	mogen	twee	vertegenwoordigers	aanduiden.
De	kandidatuurstellingen	dienen	per	post	te	worden	verstuurd	met	een	formulier	dat	u	door	
de	FOD	Economie	werd	overgemaakt.	Voor	elk	mandaat	is	er	een	dubbele	lijst	met	telkens	een	
man	en	een	vrouw	als	voorgedragen	kandidaat.	
Dit formulier stuurt u vóór 26 december terug naar de FOD Economie.

Wij	nodigen	u	als	erkende	coöperatieve	vennootschap	dan	ook	uit	om	u	kandidaat	te	stellen	
om	mee	deel	te	nemen	aan	de	werkzaamheden	van	de	NRC	en	zo	zijn	representativiteit	mee	
te	verhogen.	

Heb je je formulier niet meer ? Vraag er eentje via mail: Christophe.Meyer@economie.fgov.be
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FAQ

Kan een erkenning worden geweigerd aan een coöperatieve vennootschap als het 
Wetboek van vennootschappen wordt miskend?
Artikel 5 van de wet van 20 juli 1955 ‘houdende instelling van een Nationale Raad voor de 
Coöperatie’ bepaalt dat de erkenning kan worden geweigerd aan een coöperatieve vennootschap 
’als de statuten of de werking van de vennootschap niet conform zijn met de bepalingen van het 
Wetboek van vennootschappen’.

Daarom	moeten	coöperatieve	vennootschappen	die	een	erkenning	willen,	naast	de	
erkenningscriteria	uit	het	‘Koninklijk	Besluit	tot	vaststelling	van	de	voorwaarden	tot	erkenning	
van	de	nationale	groeperingen	van	coöperatieve	vennootschappen	en	van	de	coöperatieve	
vennootschappen’,	voldoen	aan	de	bepalingen	van	het	Wetboek	van	vennootschappen.
Vooral	de	coöperatieve	vennootschappen	met	een	sociaal	oogmerk	die	een	erkenning	
willen,	moeten	er	op	letten	dat	zij	al	de	negen	bepalingen	uit	artikel	661	van	het	Wetboek	
van	vennootschappen,	in	hun	statuten	opnemen.	Deze	problematiek	werd	behandeld	op	de	
werkgroep wetgeving.
Heb je hierover vragen, contacteer: Christophe.Meyer@economie.fgov.be 

Oproep aan onze lezers  

Promoot	het	coöperatieve	model	door	deze	nieuwsbrief	met	andere	lezers	te	delen!	Geef	hem	
door	aan	je	vrienden,	collega’s,	klanten,	…	en	vraag	hen	om	zich	in	te	schrijven.
Dit kan bij claudio.valentino@economie.fgov.be 

Colofon
Uitgever: Nationale	Raad	voor	de	Coöperatie 
Vooruitgangstraat		50	 
1210	Brussel	
www.nrc-cnc.be

Redactie:	Michel	Ernotte,	Gregory	Kévers,	Christophe	Meyer,	Lieve	Jacobs,	Matthieu	Vanhove,	
Isabel	Wagemans
Eindredactie:	Greet	Leynen	
Opmaak:	Raf	Berckmans
Coördinatie:	Gregory	Kévers
Secretariaat: Claudio	Valentino
Contact:	christophe.meyer@economie.fgov.be

De Nationale Raad voor de Coöperatie
Naast	de	juridische	rechtsvorm	is	de	coöperatieve	vennootschap	het	instrument	voor	een	
economie	met	een	menselijk	gelaat.	Om	dit	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.	

 


