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Hervorming van de Vennootschapswetgeving – 
Impact op Coöperaties 

Standpunt van Coopkracht – het netwerk voor coöperaties in Vlaanderen 

Antwerpen, 10 oktober 2017 

Op initiatief van Minister van Justitie Koen Geens wordt er sinds 2015 gewerkt aan een grondige 
hervorming van het Wetboek van Vennootschappen. De nieuwe wetsvoorstellen zijn ondertussen 
door de Ministerraad goedgekeurd. In het najaar gaan de wetteksten naar het Parlement. De 
conclusie van Coopkracht: ook al blijft de coöperatieve vennootschapsvorm overeind, worden haar 
fundamenten niet versterkt. Deze hervorming die beoogde het vennootschapsrecht te 
vereenvoudigen en ondernemerschap te stimuleren, leidt tot meer complexiteit en 
rechtsonzekerheid voor de coöperatie en gaat voorbij aan de realiteit van de vele nieuwe 
ondernemerschapsinitiatieven in Vlaanderen die werken aan een duurzame economie. De 
implicaties voor de coöperaties zijn dan ook ingrijpend. Als netwerk van bijna 100 coöperaties in 
Vlaanderen, blijft Coopkracht zich dan ook sterk maken voor een bijsturing van de wetsvoorstellen. 
Omdat deze wetsvoorstellen het fundament raken van iedereen die  oprecht met coöperatief 
ondernemen bezig is, roepen we dan ook onze leden en partners op om samen met ons te wegen 
op het debat rond de hervorming van de vennootschapswetgeving. 

 

A) ONZE ANALYSE VAN DE HUIDIGE WETSVOORSTELLEN 

Onze bekommernissen situeren zich rond 3 belangrijke aspecten: 

• De coöperatieve eigenheid  

In het nieuwe Wetboek van Vennootschappen blijft de coöperatie als aparte vennootschapsvorm 
behouden. Eveneens blijft de mogelijkheid tot erkenning van de coöperaties voor de Nationale Raad 
voor de Cooperaties (NRC) bestaan.  Ze worden geregeld in Boek 6 en Boek 8 van het Wetboek van 
Vennootschappen. Dat is positief en in lijn met het advies van de NRC in juni 2015. 

De coöperatieve vennootschapsvorm blijft overeind, maar haar fundamenten worden niet versterkt. 
De basisvoorwaarden, die gelden om de coöperatieve vennootschapsvorm te behouden / ervoor te 
opteren zijn zeer ruim en niet onderscheidend genoeg geformuleerd. ‘Oneigenlijke’ coöperatieve 
vennootschappen kunnen blijven bestaan en het verschil tussen de besloten en de coöperatieve 
vennootschapsvorm is onvoldoende afgelijnd.  

De coöperatie is géén afgeleide van de besloten vennootschapsvorm. Ze heeft een fundamenteel 
ander doel en rust op internationaal erkende coöperatieve principes (de 7 ICA-principes). Het gaat 
niet om de verrijking van de aandeelhouders (winstmaximalisatie). Winst maken is een middel om 
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het doel van de coöperatie te bereiken; m.a.w. samen een oplossing bieden aan maatschappelijke of 
gemeenschappelijke noden, samen meerwaarde creëren voor het ik, wij en de maatschappij. 

• Complexiteit  

De 136 nieuwe bepalingen (lees 476 pagina’s) in Boek 5 over de besloten vennootschap zullen 
voortaan ook van toepassing zijn op de coöperatie. De coöperatie wordt met andere woorden een 
afgeleide van de besloten vennootschapsvorm.  

Sommige bepalingen rond de besloten vennootschap in Boek 5 hebben belangrijke implicaties voor 
de coöperaties en brengen ons nog veel verder weg van de coöperatieve principes. Enkele 
voorbeelden: 

• Democratische besluitvorming en controle: is een van de fundamenten van coöperatief 
ondernemen, waarbij medezeggenschap losgekoppeld wordt van hoeveelheid kapitaal. Boek 
5 daarentegen regelt dat aandelen zonder stemrecht uitgegeven kunnen worden, waardoor 
vennoten van een coöperatie nu uitgesloten  kunnen worden van medezeggenschap. Stel je 
voor dat burgercoöperaties zoals NewB, Ecopower of de Landgenoten, in de toekomst alleen 
nog  aandelen zonder stemrecht zouden uitgeven en zo de burger de kans ontnemen om te 
delen in de controle en zeggenschap over het beleid van de coöperatie? Dat gaat 
rechtstreeks in tegen de coöperatieve waarden van dergelijke initiatieven. 

• Sociaal statuut van bestuurders: eveneens voorzien de bepalingen in Boek 5 dat een 
bestuurder voortaan zelfstandige moet zijn. Dit heeft verregaande implicaties voor startende 
en bestaande coöperaties. Startende coöperaties die in de beginjaren vaak nog op 
vrijwilligerswerk steunen zouden hun bestuurders moeten verplichten om naast hun vrijwillig 
engagement ook nog het zelfstandigenstatuut aan te nemen; anders zal hun vrijwillig 
engagement juridisch niet meer kunnen.  Eveneens zouden werkerscoöperaties zoals de 
Wrikker – waar  bestuurders tegelijkertijd werknemers zijn in de coöperatie – ofwel  het 
bestuur gedeeltelijk moeten vervangen door externe zelfstandigen of de werknemers met 
bestuursmandaat verplichten om het zelfstandige statuut aan te nemen. Hierdoor 
ontmoedigen we vele van de nieuwe coöperatieve ondernemerschapsinitiatieven in 
Vlaanderen die werken rond sociale innovatie en met nieuwe businessmodellen.  

Coopkracht betreurt dan ook dat de wetsvoorstellen op sommige vlakken onvoldoende aansluiten bij 
de recente ontwikkelingen in andere beleidsdomeinen, zoals bijvoorbeeld  de promotie van het 
model van de werkerscoöperatie en burgercoöperatie door de Vlaamse Minister voor Sociale 
Economie.  

3. Rechtsonzekerheid  

Zowat de helft van de 136 nieuwe bepalingen (lees 476 pagina’s) in Boek 5 over de besloten 
vennootschap vragen eigenlijk uitzonderingen voor de coöperatieve vennootschap. Daarbij is niet 
altijd duidelijk wat dwingend en wat van aanvullend recht is. In plaats van meer transparantie te 
bevorderen in de vennootschapswetgeving leidt dit tot meer rechtsonzekerheid voor de coöperaties. 
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Op sommige vlakken zijn de bepalingen in Boek 5 zelfs tegenstrijdig met de huidige NRC-
erkenningsvoorwaarden. Tot nu toe konden werknemers van NRC-erkende coöperaties een 
bestuursmandaat binnen de coöperatie opnemen. Volgens Boek 5 zouden bestuurders voortaan 
echter het zelfstandige-statuut moeten aannemen. 

B) ONZE OPROEP 

Als netwerk van bijna 100 coöperaties in Vlaanderen, blijft Coopkracht zich dan ook sterk maken voor 
een bijsturing van de voorstellen voor het nieuwe Wetboek van Vennootschappen. Omdat deze 
wetsvoorstellen het fundament raken van iedereen die oprecht met coöperatief ondernemen bezig 
is, roepen we dan ook onze leden en partners (zoals Febecoop en Cera) op om samen met ons te 
wegen op het debat rond de hervorming van de vennootschapswetgeving.  

We betreuren het weinig participatief proces en de gebrekkige informatiedoorstroom vanuit het 
Ministerie van Justitie naar het Ministerie van Economie en naar de Nationale Raad voor de 
Coöperatie (NRC) over de details van de nieuwe wetsvoorstellen die betrekking hebben op de 
coöperatieve vennootschapsvorm.  

We roepen dan ook de Minister van Justitie op in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen de 
fundamenten van coöperatief ondernemen te versterken en de coöperatie haar eigenheid terug te 
geven in lijn met internationale goede praktijken.  Dit leidt tot vereenvoudiging van het 
vennootschapsrecht voor coöperaties. Het schept meer rechtszekerheid en stimuleert 
ondernemerschapszin.  

Coopkracht zal de komende tijd in samenwerking met onze leden en partners (zoals Cera en 
Febecoop) via gepaste kanalen en acties proberen te wegen op het beleid van het Ministerie van 
Justitie. We zullen eveneens het debat binnen de NRC verderzetten over de gepaste stappen en onze 
standpunten met het bredere publiek en de pers delen. 

In bijlage lijsten we een aantal belangrijkste technische standpunten van Coopkracht meer 
gedetailleerd  op.  
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Bijlage:  

1. De leden van Coopkracht ijveren voor de versterking van de fundamenten van coöperatief 
ondernemen in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen om de coöperatie haar 
eigenheid terug te geven in lijn met internationale goede praktijken. Dit leidt tot een 
vereenvoudiging van het vennootschapsrecht voor coöperaties. Het schept meer 
rechtszekerheid en stimuleert ondernemerschapszin.  
 

2. De leden van Coopkracht uiten hun bekommernis over het feit dat de basisvoorwaarden die 
gelden om de coöperatieve vennootschapsvorm te behouden/ervoor te opteren zeer ruim 
en niet dwingend genoeg zijn geformuleerd (waardoor ’oneigenlijke’ coöperatieve 
vennootschappen kunnen blijven bestaan en waardoor ook het verschil tussen de besloten 
en de coöperatieve vennootschapsvorm onvoldoende afgelijnd is);  
 

3. De leden van Coopkracht willen dat in het Boek 6 (over de coöperatieve vennootschap) de 
definitie van de coöperatie zoals omschreven in Artikel 6.1 aansluit bij de definitie van de 
coöperatie zoals omschreven door de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA). M.a.w. we 
vinden het belangrijk dat het doel van de coöperatie niet enkel verwijst naar het voldoen aan 
gemeenschappelijke behoeftes maar ook naar autonomie, gezamenlijk eigenaarschap en 
democratische controle. 
 
De ICA-definitie van een coöperatie luidt als volgt: een coöperatie is “een autonome 
organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke 
economische, sociale en culture behoeften en ambities te behartigen door middel van een 
onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren." 
 

4. De leden van Coopkracht willen dat in het Wetboek van Vennootschappen (Boek 6) meer 
voorwaarden worden opgenomen om voor de coöperatieve vorm te kunnen kiezen, zoals: 
 

• Een bepaling rond democratisch stemrecht en controle: dat behoudens 
andersluidende statutaire bepalingen, elke aandeelhouder eenzelfde stemrecht 
heeft en dat het overwicht van één coöperant beperkt blijft. Democratische 
controle betekent stemrecht én bestuursrecht;  

• Een bepaling rond aandelen met stemrecht: we willen dat het Wetboek van 
vennootschappen  (Boek 6) bepaalt dat een coöperatieve vennootschap enkel 
aandelen op naam met stemrecht en obligaties kan uitgeven.  

• Een bepaling rond het scheidingsaandeel: we willen dat het Wetboek van 
Vennootschappen (Boek 6) bepaalt dat bij uittreding elke aandeelhouder recht 
heeft op een scheidingsaandeel gelijk aan ofwel de waarde van de 
oorspronkelijke inbreng ofwel de waarde van het nettoactief. Het 
scheidingsaandeel kan echter nooit hoger zijn dan het nettoactief.  
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• Een bepaling rond de beperking van de dividenden:  vermits winstmaximalisatie 
geen hoofddoel is van een coöperatie, pleiten we voor het opnemen van een 
beperking op de winstuitkering via dividenden. 
 

5. De leden van Coopkracht wensen dat de memorie van toelichting van het wetsontwerp  van 
Boek 6 en Boek 8 minstens een expliciete verwijzing bevat naar de coöperatieve principes 
voorgeschreven door de Internationale Coöperatieve Alliantie. We vinden het belangrijk dat 
de ICA-principes worden gehanteerd als basis voor het coöperatieve ondernemerschap. 
 

6. De leden van Coopkracht dringen aan dat - onafhankelijk van de finale versie van de 
wetteksten zoals die zullen worden goedgekeurd door het parlement -  het debat over de 
vernieuwing van de NRC-erkenningsvoorwaarden zo snel mogelijk gestart wordt binnen de 
NRC. We zijn van mening dat de erkenningsvoorwaarden afgestemd moeten worden op de 
ICA-principes, zodat de NRC-erkenning een echt kwaliteitslabel wordt. 
 

7. De leden van Coopkracht vinden het belangrijk dat de schemerzone rond werkerscoöperaties 
verdwijnt in de wetsvoorstellen. 
 

8. De leden van Coopkracht betreuren het  weinig participatief proces en de gebrekkige 
informatiedoorstroom vanuit het Ministerie van Justitie naar het Ministerie van Economie en 
naar de NRC over de details van de nieuwe wetsvoorstellen die betrekking hebben op de 
coöperatieve vennootschapsvorm.  
 

9. De leden van Coopkracht betreuren dat de wetsvoorstellen op sommige vlakken 
onvoldoende aansluiten bij de recente ontwikkelingen in andere beleidsdomeinen, zoals 
bijvoorbeeld  de promotie van het model van de werkerscoöperatie door de Vlaamse 
Minister voor Sociale Economie.  

 


