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Inleiding 
 
De Nationale Raad voor de Coöperatie is een adviesorgaan opgericht bij de wet van 
20 juli 1955 die een vierhonderdtal coöperatieve vennootschappen vertegenwoordigd 
en wettelijk samengesteld uit twintig personaliteiten afkomstig uit de vier 
voornaamste coöperatieve sectoren van de coöperatieve wereld. 
 

De opdracht van de Nationale Raad voor de Coöperatie bestaat 
enerzijds uit het nemen van de passende maatregelen tot 

verspreiding van de beginselen en het ideaal 
van de coöperatie en anderzijds uit het 
overmaken van adviezen of voorstellen aan de 
Ministers en de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven betreffende vraagstukken over de 
vigheid. coöperatieve bedrij

 
Het huidige memorandum heeft tot doel een overzicht te maken van de actuele 
uitdagingen en de inzet in het coöperatieve ondernemerschap. 
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De Europese Coöperatieve Vennootschap 
 
 
 

 
Het koninklijk besluit van 28 november 2006 houdende tenuitvoerlegging van 
Verordening (EG) nr. 1453/2003 van de Raad van 22 juli 2003 betreffende het statuut 
van de Europese Coöperatieve Vennootschap heeft de Europese reglementering 
betreffende deze nieuwe vennootschapsvorm omgezet in het Belgische Wetboek van 
Vennootschappen. 
 
Opdat dit nieuw juridisch instrument effectief zou kunnen gebruikt worden, is het 
noodzakelijk dat het aantrekkelijk gemaakt wordt voor de ondernemingen. De 
Nationale Raad voor de Coöperatie werd tijdens de omzetting geraadpleegd en heeft 
in haar advies onderlijnd dat het noodzakelijk is om aan de bedrijven die beroep 
wensen te doen op het statuut van de Europese coöperatieve vennootschap een zo 
groot mogelijke waaier aan keuzemogelijkheden te laten. Met deze bezorgdheid werd 
bij de omzetting rekening gehouden aangezien de wetgever veelvuldig gebruik 
gemaakt heeft van de opties die werden opengelaten door de Europese Verordening. 
 
De ondernemer die wenst gebruik te maken van deze vennootschapsvorm dient 
evenwel de tekst van de Europese Verordening te raadplegen voor alles wat de 
geharmoniseerde regels betreft en ook de tekst van het Wetboek van 
Vennootschappen voor wat de specifieke regels betreft, wat de verstaanbaarheid 
moeilijk maakt.  
 

De Nationale Raad voor de Coöperatie werkt momenteel aan de 
opstelling van een officiëuze coördinatie van deze twee 
juridische teksten. 
Bovendien om het succes van deze vennootschapsvorm echter te 
waarborgen acht de Nationale Raad voor de Coöperatie het 
nodig om het statuut van de coöperatieve vennootschap in het 
algemeen en van de Europese coöperatieve vennootschap in het 
bijzonder, te promoten bij de verschillende betrokken actoren 
zoals notarissen, bedrijfsrevisoren, accountants, boekhouders,  
ondernemers en de coöperatieve beweging.  De NRC zal 
hierover een seminarie organiseren in het tweede semester van 
2007. 
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Prospectusverplichting voor de coöperatieve vennootschappen 
 

 
 
 
 
Met de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten 
en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een 
gereglementeerde markt werd de Europese prospectusrichtlijn omgezet in onze 
wetgeving en is deze van kracht geworden vanaf 1 juli 2006. 
 
De wet voorziet een vrijstelling voor de erkende coöperatieve vennootschappen.  
Deze uitzondering is meer bepaald te rechtvaardigen door de specifieke aard van de 
vennoten van coöperatieve vennootschappen, die tegelijkertijd investeerders zijn en 
gebruikers van de diensten van de coöperatie waarvan ze deel uitmaken. 
 
Sinds de nieuwe wet van 2006 is deze vrijstelling nochtans pas mogelijk indien de 
totale waarde van de onderschreven of aangekochte aandelen lager is dan 2.500.000 
euro over een periode van 12 maanden.  Dit plafond is bepaald in de 
prospectusrichtlijn en bijgevolg bestaat er geen mogelijkheid om aan deze beperking 
te ontsnappen. 
 
Er moet evenwel rekening gehouden worden met de belangrijke kosten die deze 
verplichting meebrengen voor de erkende coöperaties die dit plafond overschrijden. 
Inderdaad, in tegenstelling tot de naamloze vennootschappen bevinden de coöperaties 
zich in een toestand van permanente aanbieding van hun deelbewijzen : nieuwe 
vennoten kunnen dagelijks toetreden en het is echt niet mogelijk voor de coöperatieve 
vennootschappen om de constante schommelingen van zijn kapitaal precies te 
controleren. 
 
Dit is de reden waarom de CBFA aan deze vennootschappen de raad geeft om “Uit 
voorzorg” de prospectusplicht te respecteren.  Dit betekent echter een hoge kost voor 
de erkende coöperatieve vennootschappen, in tegenstelling met de andere 
vennootschapsvormen die het tijdstip en de modaliteiten van hun openbare aanbieding 
tot het spaarwezen zelf bepalen.  De coöperatie zou haar prospectus jaarlijks moeten 
actualiseren en laten verifiëren door de CBFA.  
 

Het zou dus opportuun zijn om een regeling in te voeren die aan 
de erkende coöperatieve vennootschappen toelaat om van een 
systeem van verminderde kost te genieten zodat de coöperatieve 
vennootschapsvorm niet benadeeld zou worden tegenover de 
andere vennootschapsvormen. 
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Hervorming van de wet betreffende de Nationale Raad voor de 
Coöperatie 
 
Sinds de oprichting van de Nationale Raad voor de Coöperatie op 20 juli 1955 zijn er 
iets meer dan 50 jaar verlopen. Wegens de noodzaak om zich aan de huidige realiteit 
en uitdagingen aan te passen en in de geest van de administratieve vereenvoudiging 
heeft de Nationale Raad voor de Coöperatie einde 2006 een advies uitgebracht over 
een voorstel van hervorming van zijn wetgeving.  
 

Dit advies heeft geleid tot het opstellen van een ontwerp van 
wijziging van de wettekst en van de koninklijke besluiten 
betreffende de Nationale Raad voor de Coöperatie. 

 
 
 

 
 
 
 
Dit ontwerp van hervorming is gericht op twee grote hoofdlijnen: 
 
Enerzijds is het nodig om de regels betreffende de erkenning van de coöperatieve 
vennootschappen te vereenvoudigen door de erkenning voor onbepaalde duur toe te 
kennen en de vierjaarlijkse hernieuwing te vervangen door het regelmatig controleren 
of nog aan de voorwaarden tot erkenning is voldaan. 
 
Anderzijds moet een modernisering van de samenstelling en de werking van de 
instelling zelf doorgevoerd worden door middel van een versoepeling van de structuur 
van de Raad en door een betere representativiteit te voorzien. 
Om specifieke thema’s te behandelen wordt voorgesteld om binnen de Raad ad-hoc 
commissies op te richten. 
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Coöperatief statuut en Europese mededingingspolitiek    
 
 
 
Het is van belang om op Europees niveau de pluraliteit van de ondernemingsvormen 
te bewaren.  De Europese Commissie neigt echter eerder naar het slechts aanvaarden 
van de coöperatieve vennootschap als een uitzondering op de 
kapitaalvennootschappen en zelfs de draagwijdte van deze uitzondering te willen 
verminderen. 
 
Dit heeft namelijk gevolgen inzake de corporate governance, het vennootschapsrecht 
en het mededingingsrecht, meer specifiek wat de staatssteun betreft.  Inderdaad de 
specificiteit van de coöperatieve vennootschap wordt in een groot aantal Europese 

landen op fiscaal vlak erkend omwille van haar doelstelling, 
namelijk de verbruikers of economische factoren toe te laten 
om te genieten van de diensten van een vennootschap waarin 
zij hebben geïnvesteerd.  In Italië gaat dit zelfs zover dat de 
coöperatieve vennootschappen genieten van een eigen fiscale 
regeling. 
 
Wat dit laatste punt betreft zijn er op Europees vlak 
verschillende juridische verzoeken in behandeling die 
sommige coöperatieve principes in vraag stellen.  Nochtans is 
deze evolutie niet alleen in strijd met het Verdrag (artikel 48) 
dat de coöperatieve vennootschap vermeldt, maar ook 

tegenstrijdig met het ‘aquis communautaire’ terzake. 
 
 
 

De Nationale Raad voor de Coöperatie beveelt zodoende 
aan om in de tenuitvoerlegging van het 
gemeenschapsbeleid een bijzondere aandacht te schenken 
aan de specifieke werkingsmodaliteiten van de 
coöperatieve vennootschap. 
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Corporate Governance 
 

 
 

 
Als aanvulling op de werkzaamheden 
die geleid hebben tot de Corporate 
Governance Codes Lippens en Buysse, 
is de Nationale Raad voor de 
Coöperatie gestart met het opstellen 
van een Code goede praktijken 
aangepast aan de specifieke noden 
van de coöperatieve 
vennootschappen met de bedoeling 
om “de beste praktijken” in de 
coöperatieve sector duidelijk te 
stellen. 

 
Zodra deze code voltooid is zal deze een essentieel element van promotie zijn van de 
coöperatieve waarden die door de Nationale Raad voor de Coöperatie worden 
toegepast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verantwoordelijke uitgever : Paul Van Geyt – Secretaris NRC 
North Gate III 

Koning Albert II-laan, 16 
1000  Brussel 
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