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Woord van de voorzitter

Laat ons het voortouw nemen

Bij het schrijven van dit voorwoord is de regeringsvorming nog volop 
gaande. Net na de verkiezingen heeft de Nationale Raad voor de 
Coöperatie haar Memorandum toegestuurd aan de politieke partijen. 
Hierin staat een krachtig pleidooi voor coöperatief ondernemen, geankerd 
in de basisprincipes van de Internationale Coöperatieve Alliantie. Ook de 
komende dagen en weken zullen we dit Memorandum onder de aandacht 
brengen van het beleid. In de volgende legislatuur moet ’coöperatie‘ op alle 

echelons de aandacht én steun krijgen die het verdient. Hierbij doe ik een oproep aan u om 
dit  Memorandum mee te verspreiden. Meer dan ooit is het belangrijk dat de sector duidelijke 
boodschappen uitstuurt. 

In de vorige Nieuwsbrief hadden we het over de prospectusplicht bij uitgifte van coöperatieve 
aandelen en de voorwaarden voor erkende coöperaties om te genieten van een meer soepele 
regelgeving. Inmiddels is deze nieuwe regelgeving goedgekeurd en gepubliceerd. Zonder hier 
in detail te gaan, kunnen we vermelden dat de inspanningen van de Raad voor een aangepast 
regelgevend kader resultaten hebben opgeleverd: erkende coöperaties moeten geen 
prospectus opstellen voor zover het bedrag van de uitgifte niet hoger is dan 5 miljoen euro. 
Voor coöperaties in de particuliere sfeer is er een bijkomende voorwaarde: na de uitgifte mag 
geen enkele vennoot voor meer dan 5000 euro aan kapitaal bezitten. 

Dit najaar start het samenstellen van de ’NRC – nieuwe stijl‘. In een eerste fase zullen alle 
erkende coöperaties aangeschreven worden om zich te laten vertegenwoordigen in deze 
Raad. We rekenen op u allen om hier enthousiast op te reageren. Het is immers een unieke 
gelegenheid om de Nationale Raad verder te laten uitgroeien tot een echt forum voor alle 
coöperaties die zich kunnen vinden in de principes van de Internationale Coöperatieve 
Alliantie. Houd uw mailbox en brievenbus dus maar in de gaten!

Met coöperatieve groeten, 

Matthieu Vanhove

Voorzitter 
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Actualiteiten

Inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving van de NRC nadert.
De hervorming  - ingezet door de wet van 12 juli 2013 - beleeft (bijna) 
haar afl oop: koning Filip ondertekende het ontwerp van koninklijk 
uitvoeringsbesluit houdende bepaling van de samenstelling en 
de werking van de NRC dat een concrete doorvoering van deze 
hervorming mogelijk maakt.  
De publicatie in het Belgisch Staatsblad zou in de komende weken 
moeten plaatsvinden (op te volgen …). 
Meer weten: Christophe.Meyer@economie.fgov.be

De NRC zet de deuren open voor een publiek debat.
Het kwam al een paar keer aan bod: snel na 2012 – het Internationale Jaar voor de Coöperaties – 
lanceerde het ICA (International Co-operative Alliance) het actieplan voor een coöperatief 
decennium.

Dit actieplan voor een coöperatief decennium bestaat uit vijf pijlers: duurzame ontwikkeling, 
participatie, coöperatieve identiteit, een aangepast juridisch kader en fi nanciering. Elke pijler 
moet wereldwijd aanzetten tot refl ectie en actie.
De Nationale Raad voor de Coöperatie moet daar zeker een rol in spelen. De NRC moet hèt 
forum zijn voor erkende coöperaties en de spreekbuis vormen voor de ondernemingen die de 
ICA-principes elke dag in de praktijk brengen. Om dit te bereiken, heeft de NRC beslist om 
voor de start van de vergaderingen een publieke sessie te organiseren waar een spreker een 
van de vijf pijlers uit het actieplan voor een coöperatief decennium voorstelt.
Noteer alvast in uw agenda dat de sessies beginnen op 3 oktober in Brussel. We starten met 
het thema ‘coöperatieve identiteit’. Als u zelf een van de vijf thema’s wilt toelichten, aarzel niet 
om u kandidaat te stellen!

Coopkracht pakt uit met het ICA-kompas.
Coopkracht, het overlegplatform voor mens- en milieuvriendelijke coöperaties, pakt uit met een 
innovatief e-learning instrument over de zeven coöperatieve principes: het ICA-kompas. 

Zet zelf uw koers uit met het ICA-kompas, een 
e-learning instrument dat de zeven principes 
concreet maakt. Bent u op zoek naar inspiratie 
of refl ectie? Of benieuwd welke meerwaarde die 
principes voor uw coöperatie kunnen betekenen? Neem de proef op de som!
Tien ambassadeurs:Milcobel, Ecopower, Het Hinkelspel, P&V, BelOrta, De Wrikker, Passwerk, 
Q-bus, Choco en Cera, helpen Coopkracht de boodschap van de ICA-principes uit te dragen. 
Alle ambassadeurs hebben het kompas al gebruikt en Coopkracht vertaalde hun ervaringen 
naar verdiepende casussen. Hierin getuigen de ambassadeurs over de meerwaarde en de 
praktische invulling van de ICA-principes voor hun bedrijfsvoering. Meer info hierover vindt u 
op de website van het kompas: 

http://www.icakompas.be/ambassadeurschap

Op woensdag 19 november 2014 om 17.30 uur stelt Coopkracht het ICA-kompas offi  cieel 
voor aan het brede publiek. We presenteren de eerste tussentijdse resultaten en trends 
in de toepassing van de coöperatieve principes in Vlaanderen aan de hand van het eerste 
Coopkracht Syntheserapport. Noteer deze datum alvast in uw agenda!

 Meer weten: www.coopkracht.org – www.icakompas.be

Portret  
Socios Standard: supporters aan het roer van hun club?

Coöperatieve verenigingen zijn alomtegenwoordig: op de groente- en fruitveiling, bij apothekers en 
zelfs bij sportclubs … en hun supporters. Via het project ’Socios Standard’, een cvba-so die onlangs 
door de NRC erkend werd, krijgen de supporters van Standaard een vinger in de pap van hun 
favoriete ploeg.
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Het project ‘Socios Standard’ zag het levenslicht in 2011 toen 
de onderneming van Roland Dûchatelet Standard de Liège 
overnam voor een bedrag van 33 miljoen euro. Het volgt het 
voorbeeld van enkele grote Europese clubs die (helemaal of 
gedeeltelijk) in handen van hun supporters zijn. Zo telt Benfi ca 
(Portugal) meer dan 200.000 socios, heel wat meer dan het 
stadion aankan. Om de vier jaar verkiezen zij de voorzitter van 
hun club.
Het Luikse project stak een tijdje in de ijskast, maar werd in juli 2013 nieuw leven ingeblazen 
toen de pers aan het licht bracht dat de zakenman die de club leidde van plan was om 20 miljoen 
euro aan kapitaal, in de vorm van winstaandelen, aan de clubkas te onttrekken en er bovendien 
aan dacht om zijn aandelen te verkopen.
Eerst werd er een vzw opgericht om de haalbaarheid van het project te toetsen en de hele 
procedure te bekostigen (oprichtingskosten voor de coöperatie, consultants, website, ...). In 
september 2013 werden de leden van de vereniging dan uitgenodigd om elk ten minste één 
aandeel van de coöperatieve vereniging met sociaal oogmerk te nemen, met een nominale 
waarde van 200 euro. Zo werden ze ‘socios’ van de vereniging én kregen ze stemrecht in de 
coöperatie. In de statuten lezen we:  ‘De vennootschap heeft tot maatschappelijk oogmerk 
de inspraak te bevorderen van de supporters van de voetbalclub Royal Standard de Liège 
(stamnummer 16 bij de KBVB) met betrekking tot belangrijke beslissingen omtrent het beleid, de 
identiteit en de toekomst van de club.’ Concreet betekent dit dat de vennootschap zich tot doel 
stelt om op korte of middellange termijn de supporters toegang te verlenen tot het kapitaal van 
de naamloze vennootschap ‘Standard de Liège’. Niet opdat ze zich zouden kunnen inmengen in 
het dagelijks bestuur van de vennootschap, maar als garantie voor de Luikse verankering van de 
club, voor een stabiel aandeelhouderschap en een grotere fi nanciële transparantie.

Pierre Eyben, een van de initiatiefnemers van het project, licht toe: “Onze keuze voor het 
coöperatieve model vloeit voort uit het feit dat het een democratisch ondernemingsmodel is. 
Wat wij willen, is een ander soort relatie tot stand brengen tussen de supporters en de nv van 
Standard de Liège. We willen onze stem laten horen.”

Meer weten: www.socios-standard.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

Cooperatief Ondernemen in Rationeel 
Energiegebruik cvba-so

1.03.2014

Socios Standard cvba-so 1.03.2014

Volterra cvba-so 1.04.2014

Tequiero Construction Cooperation cvba 1.05.2014

Spot on

Wijziging in de prospectuswetgeving voor NRC-erkende coöperaties.

Op 7 mei 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet houdende diverse bepalingen van 25 
april 2014. Deze wet wijzigt verschillende wetgevende bepalingen, waaronder een aantal artikelen 
uit de Prospectuswet1.

1. Wat is een prospectus precies?
Een prospectus is een document dat wordt opgemaakt bij de openbare uitgifte van fi nanciële 
producten (zoals aandelen, obligaties, ...) en dat moet worden goedgekeurd door FSMA2, de 
Autoriteit Financiële Diensten en Markten die toezicht houdt op de Belgische fi nanciële sector.  
Wanneer een coöperatie meer dan 150 potentiële vennoten aanspreekt om in te tekenen op 
aandelen of meer dan 100.000 euro kapitaal per jaar ophaalt, wordt dit beschouwd als een 
openbare aanbieding van een fi nancieel product. 

1  Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. 
 Het is vooral het gewijzigde artikel 18 dat ons interesseert.

2 Het letterwoord FSMA komt van het Engelstalige Financial Services and Markets Authority. 
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In een prospectus worden de voorwaarden van de uitgifte en de hieraan verbonden risico’s 
uiteengezet. Na het lezen van het prospectus dient een potentiële aandeelhouder op de 
hoogte te zijn van het aanbod en van de risico’s verbonden aan het intekenen op aandelen van 
de coöperatie. Dit document is, behoudens uitzonderingen, wettelijk verplicht. Na goedkeuring 
moet het prospectus worden bekendgemaakt, ofwel in de vorm van een brochure die voor 
het publiek gratis wordt beschikbaar gesteld op de zetel van de uitgevende vennootschap, 
ofwel op een andere wijze die door FSMA is goedgekeurd, bijvoorbeeld via de website van de 
vennootschap. Ook alle publiciteit, uitgegeven door de coöperatie, moet ter goedkeuring aan 
de FSMA worden voorgelegd voor ze openbaar wordt gemaakt.

2. Hoe ziet de situatie er vandaag uit voor NRC-erkende coöperaties wanneer ze 
 potentiële vennoten  aanspreken om in te tekenen op aandelen?
De wet voorziet dat aandelen in NRC-erkende coöperaties vrijgesteld zijn van het opmaken van 
een prospectus voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ‘de totale tegenwaarde van de aanbieding bedraagt minder dan 5.000.000 euro’;
- ‘het maximumbedrag waarop kan worden ingeschreven in het kader van het aanbod, voor 
 de coöperatieve vennootschappen met als doel de vennoten bij de bevrediging van hun 
 particuliere behoeften een economisch of sociaal voordeel te verschaff en, beperkt is zodat 
 bij afl oop van dit bod geen enkele vennoot die op het bod heeft ingeschreven aandelen in 
 de coöperatie bezit voor een nominale waarde van meer dan 5.000 euro’;
- ‘alle documenten met betrekking tot de openbare aanbieding de totale tegenwaarde 
 ervan, en, voor zover toepasselijk, het maximumbedrag per belegger vermelden’.

3. Wat betekent dit concreet?
Hoe kadert deze vrijstelling in de wetgeving op de prospectus? Moeten we hiermee rekening 
mee houden wanneer we geen nieuwe vennoten werven? En wanneer we slechts aan een 
handvol mensen vragen om toe te treden of om hun participatie in de coöperatie te vergroten?
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Coöperatieve aandelen: gesmaakt door het grote publiek
Aandelen van coöperatieve vennootschappen blijven in de smaak van het grote publiek vallen. 
Dat bewijzen de recente emissies van nieuwe aandelen door Crelan en Cera.   

Dit is zeker geen toeval. Het statuut van een coöperatie is immers meestal gebouwd op een 
duurzame langetermijnrelatie met de vennoot, omdat deze vaak een band heeft met de 
coöperatie. Die band is vaak sterker dan deze met een  NV, waarvan de aandeelhouderschap 
per defi nitie anoniem zijn. Een coöperatief aandeel kan dan ook niet vergeleken worden met 
een beursgenoteerd aandeel. Zo schommelt bijvoorbeeld de waarde van een coöperatief 
aandeel niet van minuut tot minuut of op basis van zuiver psychologische factoren.  Meestal 
wordt statutair vastgelegd dat het aandeel maximaal zijn nominale waarde behoudt. Bij 
verkoop kan er dus geen meerwaarde opgestreken worden. Bovendien is de liquiditeit van 
coöperatieve aandelen een pak lager dan bij beursgenoteerde aandelen. Bij coöperaties kan 
enkel uitgestapt worden tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar. Soms kan deze 
termijn statutair verlengd worden. Ook kunnen coöperatieve aandelen in principe enkel 
overgedragen worden aan andere vennoten en dus niet aan derden. Dankzij deze factoren is 
een coöperatief aandeel niet of nauwelijks onderhevig aan speculatiedrift. De vennoot deelt 
wel in het bedrijfseconomische risico. Een coöperatief aandeel maakt immers deel uit van 
het eigen vermogen van de onderneming. Als die onderneming failliet gaat of structureel 
verlieslatend is, dan loopt de vennoot het risico om (een deel van) zijn  kapitaal te verliezen. 
Daartegenover staat dat de vennoot kan delen in de winst.  Binnen de erkende coöperatie is het 
dividend beperkt tot maximaal 6 %, precies om speculatie tegen te gaan.

Crelan wordt een Belgische bank met 100 % coöperatieve verankering.
Crelan wordt op 22 juni 2015 een 100 % Belgische bank met een 100 % 
coöperatieve verankering. De aandeelhouders van Crelan hebben hierover 
een akkoord bereikt. De coöperatieve Kassen van Crelan - Lanbokas, 
Agricaisse en de Federatie van de Kassen - zullen de 50 %-participatie van 
het Franse Crédit Agricole overkopen. De meer dan 260.000 coöperanten 
worden dus de enige eigenaars van de bank.

Naar aanleiding van dit heuglijke nieuws lanceert Crelan opnieuw een campagne rond 
coöperatieve aandelen. En met succes. De coöperatieve familie van Crelan groeit elke dag: 
sinds de lancering van de campagne in maart verwelkomde de bank al meer dan 10.000 nieuwe 
coöperanten.

Crelan kiest voor het Belgische coöperatieve model

Crelan kiest resoluut voor het Belgische coöperatieve model en past de coöperatieve waarden 
toe in haar dagelijks beleid: engagement, vertrouwen, transparantie en duurzaamheid.

Als coöperatieve bank hecht Crelan een groot belang aan een persoonlijke vertrouwensrelatie 
met de klanten. De lokale Crelan-agenten blijven jarenlang de vaste contactpersonen van de 
klanten en geven vaak de fakkel door aan hun zoon of dochter, zodat de vertrouwensrelatie van 
generatie op generatie doorgaat.

Klanten worden mede-eigenaar van de bank

Crelan hanteert een model waar klanten een stukje mede-eigenaar van de bank kunnen worden 
en draagt dus van nature de cultuur van transparantie in zich. Een model waar de klant van 
eigen bodem centraal staat, waar de projecten van de gezinnen en landbouwers tot bloei 
komen en waar de nadruk ligt op het stimuleren van de Belgische economie. Dit model heeft 
ervoor gezorgd dat Crelan de fi nanciële crisis zonder kleerscheuren kon doorstaan.

Fidelio

De duurzame klantenrelatie komt vooral tot uiting in het Fidelio-concept, dat de moderne 
invulling van het coöperatieve gedachtegoed vormt.
Elke klant die intekent op maatschappelijke aandelen van Lanbokas of Agricaisse, wordt 
automatisch Fidelio-klant en heeft op die manier recht op een reeks bancaire en niet-bancaire 
voordelen.
Intekenen kan in een Crelan-agentschap of online via crelan.be en kan al vanaf 124 euro (10 
aandelen) en voor maximaal 4.005,20 euro (323 aandelen).

Meer weten: (o.a. prospectus) op crelan.be en op fi delioawards.be
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Cera: samen investeren in welvaart en welzijn

Sinds 5 mei 2014 kunnen natuurlijke personen intekenen op nieuwe coöperatieve 
aandelen van Cera, zowel mensen die al vennoot zijn als niet-vennoten. Zo wil Cera 
haar vennotenbasis verbreden en verjongen.

Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder van Cera, legt uit: “Dankzij de kracht 
van de coöperatie creëert Cera economische en maatschappelijke meerwaarde. Een 
van onze kernopdrachten is te zorgen voor de sterke fundamenten van KBC Groep. Maar dat is niet 
alles. Cera zorgt ook voor maatschappelijke impact door haar engagement in veel uiteenlopende 
projecten. In 2013 ondersteunde Cera meer dan 493 partners, niet alleen met geld maar ook met 
advies en expertise.”

Hoe meer vennoten, hoe groter de kortingen

Door de kracht van samenaankoop genieten de vennoten stevige kortingen op producten, 
diensten en evenementen: elke maand is er een exclusief aanbod op de website van Cera, twee 
keer per jaar ontvangen de vennoten een magazine met een vijftiental acties voor het hele 
gezin en het hele jaar lang kunnen de vennoten gratis huuradvies voor particulieren inwinnen.

“Tot onze voldoening stellen we vast dat de belangstelling om mee te bouwen aan onze coöperatie 
groot is. Na amper één maand telden we al meer dan 10.000 intekeningen, waarvan een groot deel 
door nieuwe vennoten”, besluit Franky Depickere.

Goed om weten

Intekenen gebeurt met een pakket van 25 E-aandelen, met een nominale waarde van 50 euro 
per aandeel. De totale nominale waarde van een pakket bedraagt dus 1250 euro. Er zijn geen 
instapkosten. De inschrijvingsperiode loopt tot en met 28 april 2015, maar kan vervroegd 
worden afgesloten. Het prospectus van deze emissie is beschikbaar op de website www.cera.be 
en kan aangevraagd worden bij Cera en in de bankkantoren van KBC Bank en CBC Banque.

Meer weten: (onder andere het prospectus) www.cera.be

FAQ

Wanneer is de uitvoering van de nieuwe wetgeving gepland, onder meer met het 
oog op de instelling van de NRC-organen En hoe zit de procedure in elkaar?
Vanaf de inwerkingtreding van het koninklijk besluit tot samenstelling en 
werking van de NRC waarvan de publicatie in het Belgisch Staatsblad zeer 
binnenkort te verwachten is, moeten we rekening houden met een termijn 
van ongeveer acht tot negen maanden om de nieuwe organen van de NRC 
(algemene vergadering en bureau) in te stellen.

Deze procedure is opgesplitst in twee luiken: de benoeming van de leden van 
de algemene vergadering en de benoeming van de leden van het bureau. 

Eerste luik: benoeming van de leden van de algemene vergadering (ruw geschatte termijn: 
5 maanden)

Het eerste luik is verdeeld in 2 fasen:

1. Oproep tot kandidaten en voordracht van kandidaten

 De FOD Economie zal in de eerste plaats een oproep tot kandidaten richten aan 
 de groeperingen van erkende coöperatieve vennootschappen en aan de coöperatieve 
 vennootschappen die niet tot een groepering behoren.
 De groeperingen en de coöperatieve vennootschappen beschikken over een termijn 
 van 60 dagen  vanaf de ontvangst van deze oproep tot kandidaten om een dubbele 
 lijst van kandidaten naar de FOD Economie te sturen. 

2. Koninklijk besluit tot benoeming

 Aan het einde van de voornoemde termijn van 60 dagen centraliseert de FOD 
 Economie de kandidaturen,  stelt een lijst met kandidaten op en legt deze voor aan de 
 minister en aan de koning met het oog op de benoeming van de kandidaten bij 
 koninklijk besluit. 
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Tweede luik: benoeming van de leden van het bureau (ruw geschatte termijn: 3 - 4 
maanden)
Het tweede luik is verdeeld in 3 fases:

1. Oproep tot kandidaten en voordracht van kandidaten

 De FOD Economie zal in de eerste plaats een oproep tot kandidaten richten aan de  
 leden van de algemene vergadering die door de koning zullen benoemd zijn. 
 De leden van de algemene vergadering beschikken over een termijn van 15 dagen 
 vanaf de ontvangst van de oproep tot kandidaten om een dubbele lijst van 
 kandidaten naar de FOD Economie te sturen. 

2. Opstelling van twee lijsten met kandidaten en overzending ervan aan de leden 
 van de algemene vergadering

 Aan het einde van de voornoemde termijn van 15 dagen centraliseert de FOD 
 Economie de kandidaturen en stelt twee lijsten met kandidaten op:

 a) De eerste lijst omvat de namen van:

  5 kandidaten die de groeperingen vertegenwoordigen die het grootst aantal 
  erkende coöperatieve vennootschappen vertegenwoordigen; 

  5 kandidaten die de groeperingen of de niet tot een groepering behorende 
  coöperatieve vennootschappen vertegenwoordigen met het grootst aantal 
  vennoten in een erkende coöperatieve vennootschap; 

  3 kandidaten die niet tot een groepering behorende coöperatieve 
  vennootschappen met meer dan  250.000 vennoten vertegenwoordigen.

 b) De tweede lijst omvat de namen van 7 kandidaten die deel uitmaken van 
  groeperingen of van niet tot een groepering behorende coöperatieve 
  vennootschapen en die niet onder een van de drie voornoemde categorieën  
  van de eerste lijst vallen. 

  De FOD Economie maakt deze beide lijsten over aan de leden van de algemene 
  vergadering voor zijn eerste vergadering. 

  Als het aantal kandidaten hoger is dan het aantal te begeven zetels, gaat 
  de algemene vergadering over tot een stemming bij eenvoudige meerderheid van 
  stemmen om een voorstel van kandidatenlijst op te stellen.

3. Koninklijk besluit tot benoeming
 Aan het einde van de algemene vergadering en desgevallend nadat zij een 
 stemming heeft gehouden om een voorstel van kandidatenlijst op te stellen, legt de 
 FOD Economie de lijsten met kandidaten voor aan de minister en aan de koning met 
 het oog op hun benoeming bij koninklijk besluit. 

Meer weten:Christophe.Meyer@economie.fgov.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 

Colofon
Uitgever: Nationale Raad voor de Coöperatie
North Gate III
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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. 

 


