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Van de redactie
Coöperatief ondernemen promoten, ook na 2012
Zowat een jaar geleden gaven de Verenigde Naties in New York het
startschot voor het ‘Internationaal Jaar van de Coöperaties’. Gezien de
moeilijke economische context konden er hierbij vragen rijzen. Was het
wel opportuun om coöperatief ondernemen net nu onder de aandacht
te brengen? Er zouden toch geen middelen beschikbaar zijn om met
veel vuurwerk het coöperatieve model te vieren.
Maar net die moeilijke economische context heeft ervoor gezorgd dat
we de coöperatie met grondige reﬂectie hebben gewikt en gewogen.
We mogen terecht ﬁer zijn op wat coöperaties zijn en doen.
Ook al is het jaar nog niet afgelopen, toch kunnen we al stellen dat het geslaagd is. Nooit
eerder kreeg coöperatief ondernemen meer aandacht in binnen- en buitenland. De
voorbeelden zijn legio. Veel coöperaties hebben bijzondere acties opgezet of bestaande
activiteiten – bijvoorbeeld hun algemene vergadering – een extra coöperatief accent gegeven.
Andere coöperatieve organisaties hebben in hun publicaties aandacht besteed aan het
belang van coöperatief ondernemen en aan de toekomstperspectieven van het coöperatieve
ondernemen.
Opgemerkte internationale conferenties waren onder meer de Coöperatieve Week in Brussel
(van 23 tot 27 april), ‘Imagine 2012’ en de ‘Cooperative Summit’ in Québec (van 6 tot 11
oktober) en ‘Cooperatives United World Festival & ICA EXPO’ in Manchester (van 29 oktober tot
2 november).
Met al deze activiteiten is het draagvlak voor de coöperatie zeker uitgebreid en versterkt.
Maar ook dichter bij huis staat er nog wat te gebeuren. Op 22 november organiseert de NRC
‘Coöperaties: een leerrijk verleden, een beloftevolle toekomst’. We verwachten er een talrijke
opkomst. Inschrijven kunt u via www.onzecooperatie.be/symposium
En wat daarna? 2012 heeft het coöperatieve werkveld de nodige energie en impulsen gegeven
om op de ingeslagen weg verder te gaan. We moeten gebruik maken van het momentum om
de coöperatie verder te ontwikkelen en te promoten.
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De komende weken zullen we hierover met de NRC van gedachten wisselen en misschien
spreken we binnenkort over een ‘Coöperatieve Decade’ of over de ‘Coöperatieve Challenge
2022’. Hebt u voorstellen en ideeën? Deel ze met ons via e-mail naar
NRC-CNC@economie.fgov.be
Met coöperatieve groeten,
Matthieu Vanhove
Voorzitter

Actualiteit

www.nrc-cnc.be

Bent u al ingeschreven voor ons symposium ?
Om het ‘Internationaal Jaar van de Coöperaties’ te vieren, nodigt de Nationale Raad
voor de Coöperatie (NRC) u uit voor het symposium ‘Coöperaties: een leerrijk verleden,
een beloftevolle toekomst’.
Dit symposium heeft plaats op 22 november 2012 van 13.30u tot 16.30u, in het auditorium
van het Jubelpark in Brussel. Er zijn lezingen van Tine De Moor,
professor aan de universiteit van Utrecht en Klaus Niederländer,
directeur van Cooperatives Europe en toespraken van Matthieu
Vanhove, voorzitter van de NRC en Johan Vande Lanotte, minister
van Economie. Als u er bij wil zijn, schrijf u dan in via ons online
formulier op www.onzecooperatie.be/symposium. Een feestelijke
en gezellige receptie, aangeboden door de partners van dit
evenement, sluit het geheel af.

Internationale top van de coöperaties: blik naar de toekomst!
De eerste internationale top van de coöperaties in Quebec, van 6 tot 11 oktober, was zo’n groot
succes dat de organisatoren al van een tweede editie in 2014 spreken.
Volgens de drie co-organisatoren, de Internationale Coöperatieve
Alliantie (ICA), de beweging Desjardins en de Universiteit St. Mary,
bood deze top uitstekende kansen voor de coöperaties. Kansen om de
ongelooﬂijke kracht van coöperaties in het bouwen aan een nieuwe
wereld aan te tonen, kansen om concrete strategieën op te zetten die
de coöperatieve slagkracht nog moeten verbeteren. “De top heeft ons
geholpen om de coöperatieve beweging op de internationale scène
te positioneren˝, zegt ICA-voorzitster Dame Pauline Green. “Alles wijst uit dat het elan er is
en dat het moment gekomen is waarop de coöperaties hun eigen plaats kunnen innemen in
de wereldeconomie˝, voegt Monique Leroux, CEO van de groep Desjardins daar aan toe. De
discussies tijdens deze top vonden hun neerslag in een oﬃciële verklaring die eind oktober in
Manchester wordt gepresenteerd tijdens de Algemene Vergadering van de ICA. Daarna gaat
deze verklaring naar de Verenigde Naties.
Meer details op: www.2012intlsummit.coop

Wacht niet op 2014 om Dame Pauline Green en Monique Leroux te ontmoeten
Dame Pauline Green en Monique Leroux zullen ook in Brussel zijn, op de 5e conventie van de
coöperatieve banken, samen met nog enkele andere gerenommeerde sprekers.
Onthou alvast de datum en plaats van de 5e Conventie van de Europese Associatie van
coöperatieve banken: 6 december 2012 in de Solvay-bibliotheek. In het kader van het
‘Internationaal Jaar van de Coöperaties’ buigen
drie rondetafels zich over het centrale thema: De
coöperatieve banken: verzoening van economische
en sociale noden. Een uitgelezen kans om het
engagement van de coöperatieve beweging in de
verf te zetten en te bespreken: een engagement voor
sociale, ecologische en duurzaamheidsdoelstellingen.
Meer details op: http://www.eacb.eu
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Terugblik op de conferentie van Landbouwkrediet in Libramont
In het kader van het ‘Internationaal Jaar van de Coöperaties’ heeft Landbouwkrediet, een
coöperatieve bank en bevoorrechte partner van de land- en tuinbouwsector, een conferentie
georganiseerd over de termijnmarkten voor grondstoﬀen.
De conferentie vond plaats tijdens de jaarlijkse hoogmis voor landbouwers: de Beurs
voor landbouw, bosbouw en agrovoeding van Libramont. Doel van de conferentie was
een antwoord te bieden op de volgende vraag: ‘Is de termijnmarkt voor graangewassen
toegankelijker via de coöperaties?‘.
De kernvraag van de conferentie werd beantwoord door Jean Wart, market manager
van de S.C.A.M. (Société Coopérative Agricole de la Meuse) die de volatiliteit van de
grondstoﬀenprijzen heeft benadrukt: “De prijzen kennen een toenemende volatiliteit die binnen
eenzelfde campagne 30 % kan bereiken. De afgelopen weken zien we een volatiliteit van de
tarweprijzen van 70 euro per ton, wat een onzekerheid betekent van meer dan 500 euro/ha”.

www.nrc-cnc.be

Binnen deze context wordt de termijnmarkt interessant, want die legt een volume en een prijs
voor een bepaalde tijd vast. Zo kan de landbouwer een deel van zijn inkomen veilig stellen.
Tot slot stelde Christine Lambert, verantwoordelijke market management landbouw bij
Landbouwkrediet, de resultaten van de landbouwvertrouwensindex, editie 2012, voor. Deze
unieke tool werd in 2007 gelanceerd en maakt het mogelijk om elk jaar de vertrouwensindex
van de landbouwsector te meten en om de verschillende thema’s nader te onderzoeken. De
studie toont aan dat het coöperatieve karakter wel degelijk leeft bij de landbouwers. Bijna
80 % van de ondervraagde landbouwers is overtuigd dat ze in de toekomst zullen moeten
samenwerken om hun belangen beter te verdedigen. Toch merken we dat weinig landbouwers
ook eﬀectief in een samenwerkingsverband stappen. Is het het vooruitzicht hun autonomie
te verliezen dat hen afschrikt? Een stelling die in het ‘Jaar van de Coöperaties’ zeker een debat
waard is.
U vindt alle resultaten van de landbouwvertrouwensindex 2012 op www.landbouwkrediet.be

Portret
Damnet: deeltijdse en gedeelde informatici
Damnet is een coöperatieve vennootschap die zich specialiseert in de installatie, het beheer en het
onderhoud van informaticanetwerken en –parken. De klanten van Damnet zijn kmo’s waarvoor
het niet interessant is om een voltijdse IT’er aan te werven.
“Wij zijn deeltijdse informatici,” zegt Jean-François
Coutelier, de stichter van Damnet. “Om een
informaticapark te beheren tot 50 computers is het
economisch niet interessant om een voltijdse werknemer
in dienst te nemen. Het is dan ook onze job om het beheer van kleine informaticastructuren op
te nemen. We leveren de toestellen, installeren ze en zorgen voor het onderhoud. Daarnaast
bieden we nog andere diensten aan: boodschappendiensten bijvoorbeeld, of back-up. Onze
grote sterkte is dat we vooraf een jaarlijks maximumbudget kunnen voorstellen, zodat de klant
niet voor verrassingen komt te staan.”
Transparantie voor de klanten dus. Maar de coöperatie wil ook transparant zijn voor haar
werknemers. Jérôme Herman, algemeen directeur van Damnet, verwoordt het zo:
“Na één jaar anciënniteit heeft elke werknemer de kans om een aandeel te kopen. Op die
manier is de onderneming de gemeenschappelijke eigendom van alle werknemers. En omdat
we het principe één persoon, één stem respecteren, kunnen de werknemers het leven van de
coöperatie sterk beïnvloeden. Als er tegenslagen zijn, zijn we met zijn allen solidair.”
Tegenslagen zijn er nog niet veel geweest want tot nu toe kent de coöperatie een constante
groei. In 2012 zijn er al 20 werknemers.
Meer details op www.damnet.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.
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Sinds het begin van dit jaar kregen de volgende coöperaties hun erkenning:
Naam

Postcode

Bedrijfsnummer

Erkenningsdatum

845-451-604

01/05/2012

Terre-en-vue scrl fs

Louvain-la-Neuve

Limburgs Klimaatfonds cvba

Houthalen-Helchteren

843-811-017

01/05/2012

Duet cvba

Gent

455-262-372

01/05/2012

Le Relais des coccinelles scrl

Tintigny

896-176-862

01/06/2012

Spot on:
De coöperatieve principes
Coöperatief ondernemen gebeurt wereldwijd en vanuit gedeelde waarden. De Internationale
Coöperatieve Alliantie friste in 1995 met een wereldwijde bevraging de principes op. In deze en de
volgende NRC-nieuwsbrieven nemen we ze onder de loep.
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Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
Coöperaties zorgen voor vorming en opleiding van hun leden, hun bestuurders, de directie en
de medewerkers. Dit kan op verschillende manieren, denk bijvoorbeeld aan opleidingen voor
aankomende of zittende bestuurders, of aan informatievergaderingen die openstaan voor alle
leden. Die zijn nodig om alle leden zo optimaal mogelijk te laten bijdragen tot de ontwikkeling
van de coöperatie.
Maar er is nog meer: herinner u dat coöperaties autonome organisaties zijn van mensen die
zich verenigen om samen een doel te realiseren, op een manier waar het individuele en het
collectieve belang verzoend worden. Dus niet het maken van winst op zich staat centraal,
maar de behoeften van leden en de ruimere maatschappij. Op die manier heeft coöperatief
ondernemen vaak een emanciperend eﬀect op haar leden.
Coöperaties verstrekken ook ruime informatie aan het grote publiek – vooral jonge mensen en
opiniemakers – over de aard en de voordelen van coöperatief ondernemen.
Coöperatie tussen coöperaties
Van nature werken coöperaties liever en beter samen met andere coöperaties, eerder dan
met andere vennootschapsvormen. Dit heeft alles te maken met de ﬁnaliteit van coöperatief
ondernemen waar niet het maken van winst een doel is. Door samen te werken in lokale,
regionale, nationale en internationale structuren, versterken coöperaties de coöperatieve
beweging en bieden ze doeltreﬀende dienstverlening aan hun leden.
Dit was de laatste aﬂevering van de rubriek Spot On over de zeven coöperatieve principes. Aarzel
niet ons uw bedenkingen, opmerkingen en goede praktijken te bezorgen via NRC-CNC@economie.
fgov.be.

FAQ
Volmachten: zin en onzin – en de voorwaarden
In statuten van coöperaties zien we nogal eens staan dat een vennoot zich op de algemene
vergadering kan laten vertegenwoordigen door middel van een schriftelijke volmacht en dat elke
volmachtdrager slechts één vennoot kan vertegenwoordigen.
Hetzelfde zien we soms voor de raad van bestuur: een bestuurder kan zich laten
vertegenwoordigen door middel van een schriftelijke volmacht en elke volmachtdrager kan
slechts één bestuurder vertegenwoordigen. Wat is de zin hiervan? Waarom wordt dit vaak zo
voorzien?
Wat is een volmacht precies?
Juridisch beschouwd is een volmacht een contract waarbij de lastgever aan de lasthebber de
bevoegdheid verleent om iets in zijn naam en voor zijn rekening te doen: aan mijn zoon geld
meegeven en hem vragen om voor mij een krant te gaan kopen, of aan mijn buurman vragen
om met mijn wagen naar de autokeuring te gaan is evengoed een ‘volmacht’ als aan mijn
collega-bestuurder te vragen om mij te vertegenwoordigen op de eerstvolgende raad van
bestuur.
Een volmacht kan zowel mondeling als schriftelijk gegeven worden, maar het spreekt dat het
aangewezen is om een volmacht schriftelijk te geven.
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Wat is het belang van een volmacht?
Voor de volmachtgevende vennoot:
- Hij kan zijn stem laten horen, met zijn mening kan rekening gehouden
worden, zelfs al is hij niet aanwezig. Als volmachtgever kan het aangewezen
zijn om steminstructies mee te geven aan de volmachtdrager.
“[naam] geeft hierbij volmacht aan [naam] om hem te vertegenwoordigen
op de algemene vergadering teneinde er deel te nemen aan
de beraadslagingen en te stemmen voor zijn rekening overeenkomstig de
volgende steminstructies:…..”
Voor de coöperatie:
- Voor de coöperatie is het belangrijk om zoveel mogelijk vennoten te
betrekken in haar besluitvorming.
- Voor sommige vergaderingen kan er een quorum voorzien worden, denk
bijvoorbeeld aan:
“De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen wanneer de helft van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is” of “De algemene vergadering
kan slechts geldig beraadslagen wanneer de helft van de vennoten aanwezig of
vertegenwoordigd is”.
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Waarom voorzien dat één volmachtdrager slechts een beperkt aantal volmachten kan
hebben?
De reden waarom dit statutair voorzien wordt, is om te vermijden dat één volmachtdrager
te veel stemmen zou verzamelen, dus om te vermijden dat één persoon te veel vennoten
zou vertegenwoordigen. Eén van de zeven principes van coöperatief ondernemen is het
democratische beheer van de coöperatie, wat in dit geval in het gedrang zou kunnen komen,
zeker wanneer er niet gewerkt wordt met steminstructies.

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 NRC-CNC@economie.fgov.be
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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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