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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 
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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. 


