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Van de redactie

2013: de coöperatieve golf gaat verder!

Het ‘Internationaal Jaar van de Coöperaties’ gaf in 2012 een sterke 
impuls aan het coöperatieve ondernemen. Zowel voor de insiders als 
voor de buitenwereld heeft deze ondernemingsvorm een duidelijk(er) 
gezicht gekregen. En ‘2012’ is zeker geen eindpunt. De vloedgolf van 
studienamiddagen, seminaries, workshops, conferenties die al gepland 
zijn voor 2013 bewijzen dit overduidelijk. 

Later dit jaar publiceert de International Cooperative Alliance de 
defi nitieve versie van een blauwdruk voor een Cooperative Decade.

Of wordt het een document voor de ’Cooperative Challenge 2020‘? In 
de voorliggende tekst worden deze twee begrippen immers gebruikt. Hoe de fi nale versie ook 
zal heten, ze zal de ambitie van de internationale coöperatieve beweging voor de volgende 
jaren weergeven. En de doelstellingen die nu vermeld zijn - en die ongetwijfeld in de eindversie 
aan bod zullen komen - zijn niet min. Hier volgen deze drie objectieven:

Coöperaties zijn de referentie voor duurzaamheid op economisch, sociaal en milieuvlak

Het coöperatieve ondernemingsmodel draagt de voorkeur weg van velen

Coöperatief ondernemen is de snelst groeiende ondernemingsvorm 

 Het lijkt me evident dat deze globale doelstellingen de basis zouden vormen voor de verdere 
werking van de Nationale Raad voor de Coöperatie. En hopelijk kan dit gebeuren binnen het 
vernieuwde regelgevend kader dat er moet voor zorgen dat de werking van de NRC verder kan 
gedynamiseerd worden.

Wij hebben allen belang bij een goed functionerende en zichtbare coöperatieve sector, en 
hierin moet de NRC een belangrijke rol spelen. 

We nemen de handschoen van de Cooperative Challenge op. Ik reken daarvoor ook op uw 
enthousiasme en inzet. 

Met coöperatieve groeten, 

Matthieu Vanhove

Voorzitter 
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Actualiteit

De Europese Commissie richt het vizier op de fi scale vrijstelling voor erkende 
coöperaties.
Op 24 oktober 2012 bracht de Europese Commissie een gemotiveerd advies uit over een aantal 
fi scale vrijstellingen in België die indruisen tegen de Europese regels. 
Zo’n gemotiveerd advies is een belangrijke stap in de procedure van ingebrekestelling. Als België 
geen rekening houdt met het advies, zal ons land zich moeten verantwoorden bij het Europese Hof 
van Justitie. 

Het gaat over de fi scale vrijstelling voor erkende coöperaties bij de eerste schijf van het 
dividend dat uitgekeerd wordt aan de leden. De Commissie heeft gelijk als ze vaststelt dat 
dit fi scale voordeel niet wordt toegekend aan coöperaties uit andere Europese lidstaten. 
Overigens geldt het evenmin voor Belgische coöperaties die niet erkend zijn. Dit oordeel slaat 
ons met verstomming. Immers, ook coöperaties uit andere lidstaten kunnen in België erkend 
worden, waarna ze kunnen genieten van de hieraan verbonden voordelen. Het volstaat om te 
voldoen aan de erkenningsvoorwaarden en een aanvraag in te dienen bij de FOD Economie. 

De vraag die zich stelt is dan ook: kan Europa een lidstaat verplichten om voor buitenlandse 
Europese vennootschappen minder strenge regels te hanteren dan voor – in dit geval – de 
Belgische coöperaties, louter omdat het gaat om fi scale maatregelen? Het antwoord op die 
vraag moet komen van het Europese Hof van Justitie. 

Universitair certifi caat Management Sociale Ondernemingen

HEC-ULg Executive School en het Centre d’ Économie Sociale van de ULg, de universiteit van Luik, 
lanceren een opleiding voor ondernemingen in de sociale economie om deze te professionaliseren 
en om hun economische rol te versterken. De opleiding levert een universitair certifi caat op. 

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor de kaderleden uit sociale economie 
ondernemingen (SE-ondernemingen) of voor al wie interesse heeft in de 
sector. Met strategische tools, aangepast aan de noden en waarden van 
sociale ondernemers, worden hun ‘denk- en doecompetenties’ verder 
ontwikkeld.

Doel:

 • Inzicht verwerven in het belang van en de uitdagingen voor SE-

  ondernemingen en dit binnen een globale economische context.

 • Strategisch kunnen omgaan met de voornaamste fi nancieringsbronnen.

 • Verdiepen van kennis in verband met beleid (‘governance’) en 

  personeelsbeleid in een SE-omgeving.

 • Ontwikkelen van leidinggevende capaciteiten.

 • Verkennen, identifi ceren en uitwerken van  ontwikkelingskansen voor SE-

  ondernemingen.

Praktisch: 
De opleiding duurt 138 uur en loopt van februari 2013 tot mei 2014, één dag per week (niet in 
de schoolvakanties) en kost 1500 euro.

Inschrijven kan bij Caroline Lovens, projectcoördinator, Centrum voor Sociale Economie, HEC-ULg. 
Tel. 04 366 27 51 | E-mail: clovens@ulg.ac.be | www.ces.ulg.ac.be
(Erkenning van de opleiding door het Waals is aangevraagd).

Coopburo wordt ook actief in Franstalig België
Coöperatief ondernemen heeft veel mogelijkheden en er is steeds meer 
belangstelling voor. 
Om een antwoord te kunnen bieden op vragen van starters en van 
bestaande coöperatieve ondernemers, breidt Cera de dienstverlening van 
‘Coopburo’ uit naar het Franstalige landsgedeelte. 
Coopburo informeert, inspireert en adviseert verenigingen, ondernemers, 
beleidsmakers – maar ook om het even wie die interesse heeft 
voor coöperatief ondernemen. Zowel beloftevolle nieuwkomers als 

INFORMATIONS PRATIQUES ET INSCRIPTIONS :

Coût : 1.500 euros
Possibilité de faire intervenir les chèques-formation sous condition
d'agrément par la Région wallonne.

Paul-Emile Leclercq
Business Development Manager, HEC-ULg Executive School
Tél. : 04/232.72.43 | E-mail : pe.leclercq@ulg.ac.be

Caroline Lovens
Coordinatrice de projets, Centre d'Economie Sociale, HEC-ULg
Tél. : 04/366.27.51 | E-mail : clovens@ulg.ac.be | www.ces.ulg.ac.be

Pré-inscription :
Via www.hecexecutiveschool.be - Inscription en ligne

PRÉ-REQUIS | TITRE :

Être détenteur d'un Master universitaire ou d'une expérience valorisable
dans le domaine via la Valorisation des Acquis de l'Expérience (VAE). 

Au terme de cette formation, vous serez titulaire d’un CERTIFICAT
D’UNIVERSITÉ EN MANAGEMENT DES ENTREPRISES SOCIALES reconnu
par la Fédération Wallonie Bruxelles.

L’entrepreneur social ne se satisfait pas des imperfections
de notre économie. Il cherche à agir concrètement pour

changer les choses.

N. Hazard, Le Monde Economie, 02/05/2011.

L’Union européenne et la Wallonie 
investissent dans votre avenirDans le cadre de l'Académie des Entrepreneurs Sociaux
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geroutineerde coöperaties zijn de doelgroep, in om het even welke sector. Bovendien biedt 
Coopburo een uitgebreid gamma opleidingen aan. Maatschappelijke uitdagingen worden 
opgevolgd en onderzocht, in een zoektocht naar nieuwe toepassingen van het coöperatieve 
ondernemerschap. 

Meer details op: www.coopburo.be

Portret  
Bier gebrouwen met liefde voor de natuur.

Gageleer is een biologisch Belgisch bier, gebrouwen in opdracht van Gageleer 
CVBA-SO, sinds kort erkend door de NRC.

Gageleer is een goudkleurig bier dat een mooie witte schuimkop vormt. 
Het aroma is moutig, ietwat zoetig, fruitig en kruidig met een toets van 
peper en eucalyptus.
Gagel is een lage struik die in de voedselarme moerassen van de Kempen 
groeit.
Zijn aromatische bladeren en bloempjes werden al in de middeleeuwen 
gebruikt als hoofdbestanddeel van gruit, de toenmalige smaak- en bewaarstof van bier.
Dat oude recept is weer tot leven gebracht in de Gageleer.
De bron van de Gageleer ligt in het Landschap De Liereman in het Kempense Oud-Turnhout. 
Ga nu niet zoeken: een bierbeek ga je er niet vinden.
Ook de andere ingrediënten zijn meestal plaatselijke biologische producten, zoals de gerst van 
een bioboer uit Poederlee.
De opbrengst van het bier wordt gebruikt voor de aankoop van natuurreservaten in de 
Kempen. Dit is meteen ook de reden dat de initiatiefnemers resoluut kozen voor het statuut 
van erkende coöperatie met sociaal oogmerk. Winst uit het brouwen van dit bier dat vlot zijn 
weg naar de kelen van de bierkenner vindt, is er niet voor de aandeelhouders maar wordt 
geïnvesteerd in natuurbehoud.

Zin om dit unieke coöperatieve bier ook eens te proeven? Je vindt de verkooppunten op                  
www.gageleer.be 

De nieuwelingen   

Coöperatief ondernemen leeft. Nieuwe coöperaties zien geregeld 
het licht. Maar ook al langer bestaande coöperaties vragen een 
erkenning aan. 
Sinds het begin van dit jaar kregen de volgende coöperaties hun erkenning:

Naam Bedrijfsnummer Erkenningsdatum

Vents du Sud scrl fs 844-281-961 01.07.2012

Ilanga.org cvba so 843-252-177 01.08.2012

EcoPuur cvba 808-582-694 01.09.2012

Vert d'Iris scrl-fs 847-893-430 01.09.2012

Het StroBuro cvba 844-018-081 01.10.2012

La Coopérative Ardente scrlfs 849-295-376 01.10.2012

Gageleer cvba vso 461-337-641 01.10.2012

Spot on: 
Waarom fusioneren coöperaties?

In de kranten van december konden we het al lezen: de 
vennoten van de Mechelse Veilingen in Sint-Katelijne-
Waver en Coöbra in Zellik-Asse keurden de fusie tussen 
hun groente- en fruitveilingen goed.
Lieve Jacobs van Coopburo sprak hierover met Jo Op de Beeck, fi nancieel en HR manager van 
BelOrta, de nieuwe veiling.
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Wie zijn de partners in de fusie? 
De Mechelse Veilingen en Coöbra. De Mechelse Veilingen zijn ontstaan in 1994 uit de fusie 
van twee veilingen en was de grootste coöperatieve groenteveiling van Europa. Coöbra is de 
grootste witloofveiling en is eveneens het resultaat van eerdere fusies van Brabantse veilingen 
en het samengaan in 2011 met Greenpartners in Sint-Katelijne-Waver. 

We bevinden ons in dezelfde regio en vanuit de gedachte dat een goede buur beter is dan een 
ver familielid, leek het ons aangewezen om eerst in dezelfde regio sterk te staan vooraleer we 
sterk kunnen staan in de hele handel. Vandaag is er vaak maar één van ons beiden die mag 
leveren, meestal diegene met de laagste prijs. We zien dat de handel zich concentreert, dan 
moeten we zelf ook het aanbod durven bundelen, zeker in dezelfde regio.

Wat bezielt twee welvarende en fi nancieel gezonde coöperaties om samen te smelten? 
Waren jullie nog niet groot genoeg? 
‘Groot zijn‘ is geen criterium, het gaat niet over de grootste zijn. Het gaat over performantie. 
Essentieel gaat het erom dat we ons gemeenschappelijk einddoel voor ogen houden: de beste 
prijs voor elk product en de laagste kost voor allen. Dit kan samen doordat we onder meer 
onze onderhandelingspositie versterken, een uitgebreider productpallet kunnen aanbieden 
aan onze klanten, de infrastructuur en logistiek kunnen optimaliseren, dubbele investeringen 
kunnen vermijden, kosten kunnen beheersen door schaalvergroting en de twee performante 
verkoopsystemen, de uitstekende klok van Mechelse Veilingen en het doeltreff end 
verkoopsteam van Coöbra, op gelijkwaardige basis kunnen integreren.

Hoe gaat zo’n fusie in zijn werk?
In het begin van 2012 werd er door beide raden van bestuur een intentieverklaring tot fusie 
ondertekend en werd er een fusiecomité opgericht, die zich voornamelijk bezighield met de 
operationele en organisatorische uitwerking van de fusie. Het fusievoorstel werd offi  cieel 
aangemeld bij de Raad van de Mededinging en werd door hen ook goedgekeurd. Naar onze 
vennoten werden er twee fusiemagazines verzonden, er werden vijf informatievergaderingen 
georganiseerd en onze vennoten werden opgeroepen om te komen stemmen. Want het was 
cruciaal dat iedereen kwam stemmen, voor of tegen, zodat de beslissing tot fusie zo ruim 
mogelijk gedragen was door de volledige groep vennoten.

En werd er dan gestemd bij handopsteking?
Neen, er werd geheim gestemd. Een voorstel tot fusie moet ¾ van de stemmen krijgen en het 
is cruciaal dat iedereen in volle vrijheid, los van enige sociale druk zijn stem kan uitbrengen. 
Voor wie dat wou waren er zelfs stemhokjes voorzien. De beide buitengewone algemene 
vergaderingen gingen gelijktijdig door, die van Mechelse Veilingen in Sint-Katelijne-Waver 
en die van Coöbra in Zellik. Eens de stemmen geteld waren, werden die doorgebeld naar de 
andere Buitengewone Algemene Vergadering en werd de uitslag gelijktijdig op beide plaatsen 
bekendgemaakt.

Wat zijn de gevolgen van deze fusie voor de vennoten?
Het kapitaal van BelOrta zal bestaan uit aandelen op naam met elk een nominale waarde van 
25 euro. Vennoten blijven uitsluitend tuinders en ook het zeggenschap wordt door de tuinders-
vennoten uitgeoefend, elke actieve vennoot beschikt over één stem, ongeacht het aantal 
aandelen dat hij bezit. De bestaande vennoten van Coöbra en van de Mechelse Veilingen gaan 
in het kader van een goedgekeurde fusie automatisch over naar de nieuwe fusievennootschap. 
Elk bestaande aandeel geeft recht op één aandeel in BelOrta. De nominale waarde van de 
aandelen van Coöbra bedroeg 31 euro, deze vennoten krijgen dus 6 euro per aandeel terug.
De 14 bestuurders van Coöbra en de 14 bestuurders van Mechelse Veilingen zullen tot 2018 
de nieuwe fusievennootschap besturen. Deze lange bestuursperiode lijkt niet evident maar er 
werd toch voor gekozen om een rustig klimaat te scheppen waarin een nieuwe onderneming 
en een nieuwe cultuur kunnen groeien.

Is voor u nu de grootste drukte achter de rug?
Voor ons, het management en de personeelsleden, begint het echte werk nu pas. We voelen 
het als onze plicht om ervoor te zorgen dat alle vennoten zich in BelOrta thuis voelen en hier 
hun weg vinden. We hebben hun vertrouwen gekregen, dus nu moeten we hen tonen dat we 
hun vertrouwen waard zijn, elke dag opnieuw.
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FAQ

Het wetgevende kader van de NRC: tijd voor een tweede stap voorwaarts?
De werking van de Nationale Raad voor de Coöperatie stoelt op twee wetgevingen: enerzijds de 
wet van 20 juli 1955 die de werking van de Nationale Raad regelt en anderzijds het Koninklijk 
Besluit van 8 januari 1962 dat betrekking heeft op de erkenningsvoorwaarden en –voordelen.

Is er momenteel een wetswijziging in de maak die de werking van de Nationale Raad 
vereenvoudigt, transparanter maakt en toelaat om beter in te spelen op de actuele 
coöperatieve dynamiek, dan zorgt de regelgeving over de erkenningsvoorwaarden en
 –voordelen en vooral de interpretatie ervan regelmatig voor kopbrekens. 

Dit is een gevolg van het feit dat de regelgeving geënt is op de interne en externe context 
waarbinnen de coöperaties zich na de Tweede Wereldoorlog bevonden en die ondertussen 
uiteraard sterk gewijzigd is. Maar evengoed omdat de verschillende wetgevingen (sociale 
zekerheidsrecht, fi scaliteit, vennootschapsrecht, …) waarop de wet de laatste vijftig jaar 
gestoeld was grondig veranderd zijn. Hetzelfde geldt voor instanties waarnaar de wetgeving 
rechtstreeks of onrechtstreeks verwijst (De Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen (CBFA) werd in 2011 de Financial Services and Markets Authority’ (FSMA) en 
de Federale Investeringsmaatschappij fusioneerde met de Federale Participatiemaatschappij.)

Na de modernisering van de Raad zelf, is het misschien nuttig om een tweede stap 
voorwaarts te zetten: het debat voeren over de aanpassing van de erkenningsvoorwaarden 
en –modaliteiten in het kader van de coöperatieve heropleving. Maar of dit zal gebeuren en 
wanneer, daarover moet de Raad zich nog verder bezinnen. 

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

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

 


