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Woord van de voorzitter
Veel nieuws onder de zon!

Dit jaar verandert de samenstelling en de werking van de Nationale 
Raad voor de Coöperatie ingrijpend. Twaalf jaar na het leggen van de 
fundamenten voor deze hervorming, wordt de nieuwe NRC in 2015 een feit.

Voortaan is er een Algemene Vergadering en een Bureau. De Algemene 
Vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van erkende 
coöperatieve vennootschappen die niet tot een groepering behoren en 

vertegenwoordigers van  groeperingen van erkende coöperatieve vennootschappen. Het 
Bureau wordt samengesteld uit maximaal 20 leden, benoemd door de Koning op voordracht 
van de Algemene Vergadering.  De samenstelling van dit Bureau – te vergelijken met de Raad 
van Bestuur - zou tegen de zomer moeten vastliggen. Vanaf dan zal de nieuwe NRC niet alleen 
juridisch, maar ook feitelijk een realiteit zijn. 

In de voorbije periode organiseerde de NRC boeiende uiteenzettingen over ‘Coöperatieve 
identiteit’ en ‘Coöperatief kapitaal’. Deze presentaties kaderen in de uitdieping van de 5 
thema’s van de ‘Blueprint for a cooperative decade‘. Dit jaar komen ook de andere topics 
uit deze Blueprint aan bod. Daarnaast was er de informatiesessie van de FSMA over de 
prospectusverplichting en de voorwaarden voor vrijstelling hiervan. Eens te meer konden we 
vaststellen dat de FSMA graag in dialoog gaat met de NRC en zijn leden over deze materie. 
We rekenen er op dat coöperaties die nog met vragen zitten, deze in alle openheid zullen 
bespreken met hun adviseurs en/of met de FSMA.

Ook op het vlak van de vennootschapswetgeving mogen we dit jaar wel wat verwachten. 
Zowel minister Koen Geens als het Belgisch Centrum van het Vennootschapsrecht 
(BCV) hebben denkpistes voor een herziening – lees: een vereenvoudiging – van het 
vennootschapsrecht. Redenen genoeg voor de NRC om zelf dieper in te gaan op het 
wetgevende kader voor (erkende) coöperatieve vennootschappen. Het is ongetwijfeld een 
uitdaging om de coöperatieve diversiteit én dynamiek met een gepaste en toekomstgerichte 
regelgeving te omkaderen. Hiervoor kunnen we inspiratie halen uit ideeën uit binnen- en 
buitenland. Vertegenwoordigers van het BCV zullen hierover een toelichting geven.  De leden 
van de Raad en van de werkgroep ‘Wetgeving’ zijn van harte welkom op deze activiteit.  

Coöperatief ondernemen verdient een aparte en duidelijke vennootschapsvorm. Dat is onze 
ambitie. Hiervoor rekenen we op jullie constructieve inbreng. Laat ons er samen werk van 
maken!

Met coöperatieve groeten, 

Matthieu Vanhove

Voorzitter 
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Actualiteit

De Algemene Vergadering van de NRC heeft een nieuwe samenstelling!
Eind vorig jaar lanceerde de FOD Economie een oproep om te zetelen in de nieuwe Algemene 
Vergadering van de NRC. Die oproep leverde 47 kandidaten op, waaronder 16 vrouwen en 31 
mannen. 
De nieuwe Algemene Vergadering telt 34 % vrouwen. Dit is in lijn met de wet van 20 juli 1990 die 
bepaalt dat ten hoogste twee derde van de leden van een adviesorgaan van hetzelfde geslacht 
mag zijn. De kandidaten komen uit groeperingen van erkende coöperatieve vennootschappen en 
uit de erkende coöperatieve vennootschappen die niet tot een groepering behoren.
De volgende fase is het vormen van het Bureau van de NRC. Zodra de leden van de Algemene 
Vergadering benoemd zijn door de Koning, ontvangen ze van de FOD Economie een oproep tot 
kandidaatstelling voor dit bestuursorgaan. 
Meer info: Christophe.Meyer@economie.fgov.be 

Jouw mening over onze nieuwsbrief
We willen heel graag weten wat jij vindt van de inhoud, de frequentie 
en de vorm van deze nieuwsbrief. Beantwoord deze vijf vragen over de 
nieuwsbrief. Dankzij jouw suggesties kunnen we onze nieuwsbrief nog 
meer op onze lezers afstemmen. Alvast bedankt voor je medewerking!

Hier vind je de enquête: https://docs.google.com/forms/d/1_
QcZyIdbAMSuXKrFOZKWlMi3n6GolSp4pzU2m8rVHf0/viewform?usp=send_form. 

Portret  
Talea: groenbedrijf met oog voor mensen
Op 1 oktober 2014 kreeg het Limburgse groenbedrijf 
Talea zijn erkenning als coöperatie. Het nieuwe bedrijf 
is een spin-off  van De Winning, een vzw die tal van 
opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven bundelt. 
De keuze voor de coöperatieve bedrijfsvorm lag voor 
de hand, volgens afgevaardigd bestuurder van Talea, 
Filip Van Lommel. 
Waarom startten jullie met een eigen bedrijf? 
We stelden vast dat bepaalde mensen uit de kansengroepen die wij bij De Winning 
begeleiden, moeilijk doorstromen naar gewone bedrijven. Die hebben soms geen 
aandacht voor de beperkingen van deze mensen, of ze vragen een fl exibiliteit die voor 
hen niet haalbaar is. Bovendien legt de overheid steeds meer de nadruk op doorstroming. 
Een eigen bedrijf oprichten waar we onze eigen HR-principes kunnen toepassen, leek ons 
daarom de juiste keuze. En dus hebben we nu een groenbedrijf waarmee we ons richten 
op bedrijventerreinen. We bevorderen de biodiversiteit door te zorgen voor een betere 
inpassing in het landschap. Tegelijk creëren we een aangename werkomgeving aan een 
lagere kost. De bedrijventerreinen zelf én de lokale overheden hebben daar tegenwoordig 
heel wat interesse voor. 
Waarom koos je voor een coöperatieve bedrijfsvorm? 
De coöperatieve waarden zijn de onze. Participation bijvoorbeeld, is bij ons een vierde 
P naast People, Planet en Profi t. Daarom zijn in onze bestuursorganen vier van de tien 
plaatsen voorbehouden  voor vennoten die klant zijn. Zo trekken we hen mee in het bad 
en denken ze mee op bestuurlijk niveau. Dat zou veel minder lukken vanuit een klant-
leveranciersrelatie. 
Hoe verliep de start?
We lieten ons bijstaan door consultants over zaken waarin we zelf minder expertise 
hebben. En we toetsten de plannen uitgebreid af bij mensen uit de sociale economie, 
de overheid en commerciële bedrijven. In totaal hebben we een jaar gewerkt aan ons 
ondernemingsplan en fi nancieel plan. We zijn blij dat we er zo veel tijd aan besteed 
hebben: het plan zit goed ineen en wordt door iedereen gedragen. Dat is een belangrijke 
voorwaarde om van start te gaan.
Hoe zie je de toekomst? 
Op dit moment hebben we al enkele kleinere en grotere klanten waarvoor we een plan 
van aanleg en onderhoud hebben gemaakt. In maart start het groenseizoen en dan willen 
we de eerste twee medewerkers in dienst nemen. Stapsgewijs groeien en over twee jaar 
tien medewerkers hebben, dat is onze ambitie. Inspelen op kansen uit de omgeving en 
blijven innoveren om op een gezonde manier te groeien is de boodschap.
Meer hierover: http://www.talea.be/ 
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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

Landschapsenergie cvba-so 01.12.2014

De Zonnekouter cvba 01.12.2014

CentruM cvba-so 01.11.2014

De Koningsmolen cvba 01.11.2014

PROMETHIQUE scrl-fs 01.11.2014

Ducoop cvba 01.10.2014

Fan(e)s de carotte scrl-fs 01.10.2014

Cohousing Kortrijk cvba-so 01.10.2014

Talea cvba-so 01.10.2014

Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster 
cvba - BKI

01.10.2014

Avelgem Green Power cvba 01.10.2014

Vegras cvba 01.08.2014

Spot on

Op vrijdag 6 februari bracht Joris Cnockaert, secretaris-generaal en directeur 
Juridische Zaken bij Crelan, een boeiende uiteenzetting over ’coöperatief kapitaal 
en coöperatieve fi nanciering’. De uiteenzetting paste in de conferentiecyclus in het 
kader van de Blueprint voor een coöperatief decennium.

De NRC dacht meteen aan Crelan om een uiteenzetting te geven over 
dit thema. De bank is er immers in geslaagd om tot twee keer toe 
coöperatief kapitaal op te halen, een eerste keer voor een bedrag van 
250 miljoen euro en heel recent nog eens 200 miljoen euro. Intussen 
heeft de bank 814 miljoen euro coöperatief kapitaal en telt ze meer 
dan 282.000  vennoten. Dankzij deze coöperatieve versterking is de 
bank klaar om halfweg dit jaar 100 % Belgisch te worden, met een 
100 % coöperatieve verankering.
Joris Cnockaert overliep de coöperatieve geschiedenis van Crelan en 
stipte aan hoe belangrijk de coöperatieve verankering wel is voor de 

bank. Zonder die coöperatieve inslag zou de bank vandaag niet staan waar ze staat.
Joris Cnockaert: “In 2003 sloten de Belgische aandeelhouders een aandeelhoudersovereenkomst 
met het Franse Crédit Agricole. Deze overeenkomst was doorspekt met coöperatieve ideeën: het 
coöperatieve bankbeleid en de engagementen tegenover de vennoten waren de hoekstenen van 
deze overeenkomst. De Franse aandeelhouder is deze overeenkomst altijd nagekomen. Ook zij zijn 
immers gepokt en gemazeld in de coöperatieve idee.”
In 2011 besliste Crelan, met de steun van haar aandeelhouders, om Centea over te nemen. Om 
deze operatie te fi nancieren werd in minder dan 2 jaar tijd 250 miljoen euro aan coöperatief 
kapitaal opgehaald. 
Door de fi nanciële crisis werd de bancaire regelgeving steeds strenger en dat heeft 
er uiteindelijk toe geleid dat het Franse Crédit Agricole er de voorkeur aan gaf de 
aandeelhoudersovereenkomst niet te verlengen. Op dat moment hebben de Belgische 
coöperatieve Kassen, Lanbokas en Agricaisse, beslist dat ze het aandeel van de Fransen wilden 
overnemen. Opnieuw werd coöperatief kapitaal opgehaald, om het eigen vermogen van de 
bank te versterken. De kaap van 200 miljoen euro werd eind vorige maand gerond.
Joris Cnockaert legde in heldere taal uit hoe zo’n kapitaaloperatie verloopt, hoe de 
kapitaalstructuur van Crelan eruit ziet, wat het coöperatieve model inhoudt en waarom Crelan 
voor deze structuur gekozen heeft. 
Als voorzitter van de NRC besloot Matthieu Vanhove deze interessante uiteenzetting: “We 
mogen besluiten dat coöperatief georiënteerde banken sterker uit de crisis gekomen zijn en 
dat de crisis er indirect zelfs toe geleid heeft dat een bank als Crelan nog meer coöperatief 
wordt dan voorheen.”
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FAQ

Wanneer en hoe brengt de NRC advies uit ?
Een van de opdrachten van de NRC is om adviezen of voorstellen rond coöperatieve vraagstukken 
over te maken aan een minister en/of de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.  Dit staat in de wet 
van 20 juli 1955 over de oprichting van de NRC.

De NRC stelt zijn adviezen en voorstellen op in de vorm van verslagen met daarin de 
verschillende standpunten die in de NRC uiteengezet werden. Dit gebeurt ofwel op initiatief van 
de NRC zelf, of op vraag van een minister of van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
De NRC heeft bijvoorbeeld al advies uitgebracht over:

- De verenigbaarheid van de voorwaarden tot erkenning van de coöperatieve   
 vennootschappen met de Europese verdragen;
- De invoeging van de Europese Coöperatieve Vennootschap (ECV) in het Wetboek van  
 vennootschappen;
- De toepassing van de IAS-norm 32  - impact op de coöperatieve vennootschappen;
- Het statuut van de ECV en de ontwerprichtlijn over de participatie van werknemers in de  
 ECV.  

De inhoud van deze en andere adviezen vind je hier: www.NRC-CNC.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 
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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 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. 

 


