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Cera, dienstverlening coöperatief ondernemen

https://www.cera.coop/nl/Cooperaties/Over-cera-en-cooperaties/Dienstverlening
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Meer vragen dan antwoorden? www.cera.coop/cooperaties

“Een coöperatie is een autonome organisatie van
personen die zich vrijwillig verenigen om hun
gemeenschappelijke economische, sociale en culturele
behoeften en ambities te behartigen door middel van
een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en
die ze democratisch controleren (ICA, 1995).”

De coöperatieve vennootschap is een vennootschap die is
samengesteld uit een veranderlijk aantal vennoten met
veranderlijke inbrengen.
(Art. 350 W.Venn.)

Art. 6:1. § 1. De coöperatieve vennootschap heeft tot
voornaamste doel aan de behoeften van haar aandeelhouders
dan wel derde belanghebbende partijen te voldoen en/of hun
economische en sociale activiteiten te ontwikkelen, onder meer
door met hen overeenkomsten te sluiten over de levering van
goederen, de verrichting van diensten of de uitvoering van
werken in het kader van de activiteit die de coöperatieve
vennootschap uitoefent of laat uitoefenen. De coöperatieve
vennootschap kan tevens tot doel hebben aan de behoeften
van haar aandeelhouders of haar moedervennootschappen en
hun aandeelhouders dan wel hun derde belanghebbende
partijen te voldoen, al dan niet via de tussenkomst van
dochtervennootschappen. Zij kan tevens tot doel hebben hun
economische en/of sociale activiteiten te bevorderen middels
een deelneming in één of meer andere vennootschappen. De
hoedanigheid van aandeelhouder kan zonder
statutenwijziging worden verkregen en de aandeelhouders
kunnen, binnen de door de statuten bepaalde grenzen, ten
laste van het vennootschapsvermogen uittreden of uit de
vennootschap worden uitgesloten.
(Art. 6:1. § 1. WVV)

Gebruiker = eigenaar = ‘controleur’/bestuurder

https://www.cera.coop/nl/Cooperaties/Over-cera-en-cooperaties/Types-cooperaties

ICA-principes: verzameling van goede
praktijken van coöperatief ondernemen

“Een coöperatie is een autonome organisatie van
personen die zich vrijwillig verenigen om hun
gemeenschappelijke economische, sociale en culturele
behoeften en ambities te behartigen door middel van
een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en
die ze democratisch controleren (ICA, 1995).”

1.

Vrijwillig en open lidmaatschap

2.

Democratische controle door de leden

3.

Economische participatie door de leden

4.

Autonomie en onafhankelijkheid

5.

Onderwijs, vorming en informatieverstrekking

6.

Coöperatie tussen de coöperaties

7.

Aandacht voor de/hun gemeenschap

⇒ Een kompas voor bedrijfsvoering: www.icakompas.be

Nationale Raad voor Coöperatie,
het Sociaal Ondernemerschap en
de Landbouwonderneming

Voorwaarden voor erkenning CV
• de toetreding tot een coöperatie is vrij(willig)
• de aandelen scheppen dezelfde rechten en plichten
• de stemming van de vennoten op de AV is democratisch
• de bestuurders en commissarissen worden door de A.V. benoemd
• het dividend is beperkt: 6 %
• doel = economisch of sociaal voordeel aan de vennoten ter bevrediging van hun
beroeps- of persoonlijke behoeften; restorno naar rata van de verrichtingen
• het mandaat van bestuurders en controlerende vennoten is onbezoldigd, tenzij
vastgesteld door AV en zeker geen deelname in de winst
• info en opleiding aan huidige of potentiële leden of grote publiek
+ RvB stelt jaarlijks bijzonder verslag op over toezicht op deze voorwaarden
“Alle erkende cv’s beantwoorden automatisch aan de
voorwaarden om een cv te zijn.”

En wat met de vennootschap met sociaal oogmerk (VSO) in het WVV?

- Voorbehouden voor de CV!
- Onder de vorm van een erkenning als ‘sociale onderneming’:
een CV erkend als SO
1. Hoofdzakelijk tot doel, in het algemeen belang, een positieve
maatschappelijke impact bewerkstelligen op de mens, het
milieu of de samenleving.
2. Enig vermogensvoordeel aan de vennoten max NRC %.
3. Bij vereffening, overblijvend saldo naar een bestemming zo
dicht mogelijk bij voorwerp als erkende sociale onderneming.
- Kan gecombineerd worden met een erkenning voor de NRC:
een erkende CVSO.
Een bestaande VSO wordt (weerlegbaar) vermoed erkend te
zijn als SO – wél uiterlijk 1 januari 2024 om te zetten naar CV

Samenvatting erkenningen voor CV’s: kijk naar je doel!
vennoten = erkende CV

bewerkstelligen van een positieve
maatschappelijke impact op
mens, milieu of samenleving
= CV erkend als SO

een CV erkend als SO die
tevens erkend is voor de NRC
= erkende CVSO
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Meer vragen dan antwoorden? www.cera.coop/cooperaties

Hoe relevant is dit WVV vandaag?
Inwerkingtreding WVV: integraal
van toepassing op nieuw op te
richten rechtspersonen
1 mei
2019

1 januari
2020

1 januari
2024

Dwingende bepalingen WVV worden
van toepassing  ‘ongeacht
andersluidende statutaire bepaling’

Bij de eerste statutenwijziging na 1/1/2020,
om welke reden ook, moeten statuten
verplicht integraal aangepast worden aan
WVV.

Wanneer niet aangepast op
1/1/2024:
- CVBA die niet voldoet aan def. art.
6:1 WVV wordt van rechtswege BV,
- CVOA wordt van rechtswege VOF.
Binnen 6 maanden na van rechtswege omzetting is aanpassing van
statuten aan nieuwe rechtsvorm
verplicht.

Volgorde der dingen
1. Dwingende bepalingen WVV
 overrulen je statuten
2. Met uitzondering van die dwingende bepalingen
blijven de statuten geldig
3. Bij stilzwijgen van de statuten: de aanvullende
bepalingen van het WVV gelden.
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Meest belangrijke wijzigingen WVV
voor coöperaties
I.

De coöperatieve eigenheid ligt in het doel van de
vennootschap

II. Afschaffing concept maatschappelijk kapitaal
III. Verzwaarde aansprakelijkheid bestuurders
IV. Discrete statuten onder de vorm van een intern
reglement
V. 21ste eeuw

I. De coöperatieve eigenheid ligt in het doel van de vennootschap

1. De coöperatieve finaliteit en de waarden
van de CV moeten worden beschreven in de
statuten.
 WHY

Cooperatives are based on the values of
- self-help,
- self-responsibility,
- democracy,
- equality,
- equity, and
- solidarity.
In the tradition of their founders, cooperative
members believe in the ethical values of
- honesty,
- openness,
- social responsibility and
- caring for others.

I. De coöperatieve eigenheid ligt in het doel van de vennootschap

1. De coöperatieve finaliteit en de waarden
van de CV moeten worden beschreven in de
statuten.
 WHY
2. Het statutaire doel wordt in de toekomst
“het voldoen aan de behoeften van de
vennoten”.
 HOW

I. De coöperatieve eigenheid ligt in het doel van de vennootschap

1. De coöperatieve finaliteit en de waarden
van de CV moeten worden beschreven in de
statuten.
 WHY
2. Het statutaire doel wordt in de toekomst
“het voldoen aan de behoeften van de
vennoten”.
 HOW
3. Wat vroeger het doel was, wordt nu het
voorwerp. De CV heeft één of meer
welbepaalde activiteiten tot voorwerp.
 WHAT

I. De coöperatieve eigenheid ligt in het doel van de vennootschap
Wijzigen van het voorwerp, de doelen, de finaliteit
of de waarden: aanvullende regeling volgens art.
6:86 WVV
1. Omstandig in een verslag verantwoorden
2. Quorum = minstens ½ van de aandelen, tenzij
statuten afwijken
3. Beslissing = 4/5 meerderheid, tenzij statuten
afwijken

II. Afschaffing concept “maatschappelijk kapitaal”  toereikend eigen vermogen
• Concept kapitaal onder het W.Venn.
- Bedrag op de passiefzijde van de balans, dat aangeeft welk deel
van het vermogen van de vennootschap niet voor uitkering in
aanmerking komt.
- Buffer voor de schuldeisers, in ruil voor de beperkte
aansprakelijkheid
• Wordt vervangen door:
- Toereikend aanvangs-/eigen vermogen
- Garanties om voldoende vermogen in de vennootschap te laten
en niet uit te keren aan de vennoten via een dubbele
uitkeringstest mét (discrete) verslagplicht voor élke uitkering aan
vennoten (dividenden, scheidingsaandeel, …)  uitkeringen in
strijd met deze testen kunnen teruggevorderd worden.

II. Afschaffing concept “maatschappelijk kapitaal”  toereikend eigen vermogen
• Bij bestaande coöperaties verdwijnt het juridisch begrip kapitaal
en wordt boekhoudkundig vervangen door het begrip inbreng.
• Vandaag:
- Vast gedeelte van het kapitaal + wettelijke reserve  wordt
van rechtswege omgezet naar een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Kan eventueel worden "ontgrendeld" door een
statutenwijziging (en voor zover aan dubbele uitkeringstest
voldaan is!).
- Niet volgestorte inbrengen  omzetting van rechtswege naar
een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.

1. Netto actief- of balans test (art. 6:115 WVV)
Balanstest: het nettoactief dreigt negatief te worden of is
negatief geworden.
Nettoactief = het totaalbedrag van de activa, verminderd
met de voorzieningen, de schulden en de nog niet
afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en
ontwikkeling  wordt periodiek opgevolgd.

2. Liquiditeitstest (art. 6:116 WVV)
Liquiditeitstest: redelijkerwijs in staat zijn te
voldoen aan de schulden, gedurende minstens de
twaalf volgende maanden  wordt permanent
opgevolgd = continue aandachtspunt voor
bestuurders!

Bij niet-uitkering: opschorten van élke uitkering
Bij onterechte uitkering: terugvordering mogelijk

Merk op dat ook de alarmbelprocedure
getriggerd wordt door dezelfde
dubbele test. (art. 6:119 WVV)

III. Verzwaarde aansprakelijkheid
voor de bestuurders!!

Gemiddelde
jaaromzet (3 j)

Gemiddeld
balanstotaal
(3 j)

Max. per feit(en),
ongeacht #
bestuurders

< € 350.000

EN

< € 175.000

€ 125.000

• Bestuurdersaansprakelijkheid wordt beperkt tot
een bepaald bedrag en het verzekeren ervan op
kosten van de vennootschap is toegestaan.

< € 700.000

EN

< € 350.000

€ 250.000

< € 9.000.000

OF

< € 4.500.000

€ 1.000.000

• Deze beperking geldt niet:

< € 50.000.000

EN < € 43.000.000

€ 3.000.000

> € 50.000.000

OF > € 43.000.000

€ 12.000.000

Echt?

- Bij lichte fouten die eerder gewoonlijk dan
toevallig voorkomen of bij zware fouten
- Bij bedrieglijk opzet
- Bij ernstige fiscale fraude
- Voor RSZ/BTW-schulden
- Bij garanties m.b.t. volstorting of inschrijving
op aandelen

Principes: zelfhulp,
zelfverantwoordelijkheid en
zelfbestuur
• Zelfverantwoordelijkheid: onbeperkte,
solidaire aansprakelijkheid van de leden
voor de verbintenissen van de
vennootschap.

IV. Discrete statuten onder de vorm van
intern reglement (art. 6:69 WVV)
• Enkel voor CV!  ledenorganisatie
• De statuten kunnen voorzien dat er een intern
reglement komt, goedgekeurd door een besluit
genomen met naleving van de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging.
• De inhoud van dit intern reglement kan veel verder
gaan dan bij elke andere rechtspersoon: kunnen ook
bepalingen bevatten over materies waarvoor het
WVV een statutaire bepaling vereist of die raken aan
de rechten van de vennoten of aan de werking van de
vennootschap.
• De inhoud van dit intern reglement wordt niet
gepubliceerd en is bijgevolg niet openbaar voor
derden.

V. Vandaag van toepassing op alle coöperaties – van dwingend recht
• Verdwijnen van het juridisch begrip kapitaal met alle (reeds besproken) gevolgen vandien.
• Gebruiken van de nieuwe benaming CV (voor zover voldaan aan art. 6:1 WVV).
• (Oprichters kunnen pas vanaf het 3de boekjaar na oprichting vrijwillig uittreden.)
• Niemand kan twee keer in de RvB zetelen (art. 2:55 WVV).
• A.V. bijeenroepen van zodra vennoten met 1/10 van het aantal aandelen erom verzoekt.
• Verdwijnen concept ‘controlerend vennoot’.
• Geen veto’s voor wijzigingen in aandelencategorieën.
• Regeling belangenconflict = bestuurder heeft een (on)rechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
in strijd met het vennootschapsbelang:
- Melden aan de andere bestuurders  verklaring + toelichting wordt vermeld in het verslag
- Niet deelnemen aan beraadslaging en beslissing
- Andere bestuurders beschrijven de (gemotiveerde) beslissing en de vermogensrechtelijke gevolgen
voor de vennootschap. Wordt opgenomen in het jaarverslag.
• Onthoudingen worden niet meegeteld bij stemmingen op de A.V., noch in de teller, noch in de noemer.
• Register van aandelen: extra elementen + verslag verzoeken tot uittredingen op AV + info in jaarverslag.
• …

VI. 21ste eeuw
• Mailadres en/of website van de vennootschap kunnen
opgenomen worden in de statuten. Kan ook gewijzigd
worden zonder statutenwijziging, mits correcte
kennisgeving aan de vennoten.
• Schriftelijke A.V. is mogelijk (eenparig alle besluiten met
uitzondering van die bij authentieke akte).
• A.V. op afstand is mogelijk  staat in detail beschreven
in art. 6:75 WVV.
• Op voorhand stem uitbrengen is mogelijk!

Ben je van plan om je statuten aan te passen?
1. JA, maar enkel formeel
2. JA, en we maken van de gelegenheid gebruik om
onze organisatie grondig te bekijken.
3. NEEN, niet onmiddellijk.
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Meer vragen dan antwoorden? www.cera.coop/cooperaties

Aan de slag !
• Denk na over je ondernemingsmodel en over de
coöperatieve aspecten ervan  kom uit de kast en out je als
coöperatie.
• Je heb tijd tot 1/1/2024.
• Gebruik de wetteksten.
• Maak eerst je ondernemingsmodel en alle afspraken die je
onderling wil maken, pas dan komt het verwoorden ervan in
je statuten en/of in je intern reglement.
• Copy paste geen statuten die je online vindt - gebruik ze
hoogstens ter inspiratie.
• Laat je ondersteunen door mensen met kennis van zaken.

Wijziging van het doel?

Stem dit op voorhand goed af met
de instrumenterende notaris.

Copy/paste van het huidige doel in de nieuwe
statuten onder de titel ‘voorwerp’ is geen
doelswijziging.

Wijziging van het doel!
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Mogelijks in je statuten
Bij stilzwijgen statuten (art. 6:86 WVV)
Voorgestelde wijziging doel omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld
wordt. Wanneer het verslag ontbreekt is de beslissing nietig.
Een recente staat van A & P (= jaarrekening die
ter goedkeuring wordt voorgelegd) – IF
commissaris: afzonderlijk verslag over die staat.
Afschrift van deze verslagen 15 dagen voor A.V.
onverwijld en kosteloos verzenden aan
vennoten die erom verzoeken.
Quorum = tenminste de helft van het
Quorum = tenminste de helft van het aantal
maatschappelijk kapitaal aanwezig of
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd
vertegenwoordigd
Beslissing = 4/5 van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen (denk aan de onthoudingen!)

Carensvergadering vermijden?

Stem dit op voorhand goed af met
de instrumenterende notaris.

Verstuur twee uitnodigingen op hetzelfde moment:
EERSTE
(…) Bij een statutenwijziging moet tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Concreet betekent dit dat er meer dan X vennoten aanwezig zouden moeten zijn.
Uit onze ervaring met vorige vergaderingen blijkt dat een dergelijke opkomst uitgesloten is en dat
er op deze vergadering dus niet geldig beslist zal kunnen worden over de statutenwijziging. U mag
deze uitnodiging naast u neerleggen, aangezien er - naast het vaststellen dat de vergadering niet in
quorum is - geen andere beslissingen zullen worden genomen en het dus niet de moeite loont om u
te verplaatsen. (…)
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Carensvergadering vermijden?

TWEEDE
(…) Bij een statutenwijziging moet tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigd zijn. Uit onze ervaring met vorige vergaderingen blijkt dat een dergelijke opkomst
uitgesloten is en dat er op een eerste vergadering dus niet geldig beslist zal kunnen worden over de
statutenwijziging. U mag de uitnodiging voor die eerste vergadering die u hiervoor vindt dan ook naast
u neerleggen.
Om de voorgestelde statutenwijziging te kunnen goedkeuren, moet er dus een tweede Algemene
Vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beslissen over de doelwijziging ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Daarom nodigen we u uit op deze tweede
Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op … om … uur in ….
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Hoe kunnen wij je helpen?
1. Enkel voldoen aan het nieuwe WVV, ga zelf aan de slag:
•

O.b.v. ‘modelstatuten’

•

Koop de derde druk, met nieuwe KB vso, en pas je
statuten zelf aan.

•

https://www.diekeure.be/nlbe/professional/9914/vzw-stichting-ivzw-encooperatie-3e-editie

2. Volledige herziening? Uitgebreider traject met ‘Cera
Coopburo’.
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Cera is ook een coöperatie.
Word jij een van onze 400.000
vennoten?

www.cera.coop/nl/Particulieren/Aandelen-kopen

Deze presentatie is voor persoonlijk gebruik van de
deelnemers. Ze is onvolledig zonder de
mondelinge toelichting van de auteurs.
Niets uit deze presentatie mag worden geciteerd,
gekopieerd noch verspreid zonder
voorafgaande toestemming van de auteur

Nota

s.

www.cera.coop
Cera investeert in maatschappelijke projecten
@ceracoop
#ceragram
Contactpersoon: lieve.jacobs@cera.coop
+32 473 366 357
Cera informeert, inspireert en adviseert mensen, organisaties en
beleid over coöperatief ondernemen.
Cera Coopburo begeleidt zowel nieuwe initiatieven als gevestigde
coöperaties in diverse sectoren. Daarnaast biedt Cera een uitgebreid
vormingsaanbod aan en verkent vanuit actuele maatschappelijke
uitdagingen nieuwe toepassingsmogelijkheden voor coöperatief
ondernemen.
Meer info over coöperatief ondernemen: www.cera.coop/cooperaties

