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Statuten & intern reglement 

1. Elke rechtspersoon die inschrijft op een aandeel bij COLLLECTIEF.coop cv  (verder in de tekst 

gemakshalve ‘COLLECTIEF’ genoemd) of die aansluit als toegetreden lid zoals bedoeld in art. 41 van 

de statuten, erkent kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de inhoud van de 

statuten en het intern reglement van COLLECTIEF. 

 

2. De meest recente versie van de statuten en het intern reglement kan op elk ogenblik geraadpleegd 

worden op de website van COLLECTIEF: www.collectief.coop. 

 

3. Wijzigingen aan het intern reglement worden meegedeeld aan de COLLECTIEF-aangeslotenen en 

gaan onmiddellijk in voege. 

 

Algemene Vergadering 

Ter aanvulling van de bepalingen over de Algemene Vergadering in de statuten, worden bijkomend 

volgende afspraken gemaakt: 

4. Bij de oproeping, via e-mail, tot het bijwonen van de algemene vergadering, zal tevens een 

elektronisch aanmeldingsformulier gevoegd worden waarmee de aandeelhouders hun 

aanwezigheid kunnen bevestigen of zich kunnen laten verontschuldigen. 

 

5. In functie van advies, ondersteuning of noodzakelijkheid kan het bestuursorgaan beslissen dat op de 

algemene vergadering derden aanwezig zijn tijdens de volledige duur van de vergadering of tijdens 

de bespreking van één of meerdere agendapunten. Deze externe personen hebben wel spreekrecht 

maar geen stemrecht tijdens de vergadering. 

 

  

Dit intern reglement is opgemaakt in uitvoering van artikel 39 van de statuten van COLLECTIEF.coop cv. 

De tekst in onderstaand intern reglement werd opgemaakt door het bestuursorgaan en werd 

goedgekeurd door de algemene vergadering van 20 oktober 2020.   

Het intern reglement is een aanvulling en specificering van de statuten. In geval van discussie tussen de 

teksten uit de statuten en deze uit het intern reglement, primeert altijd de tekst van de statuten. 



intern reglement  

versie 20 oktober 2020  

 

Pagina 2 van 16 
 

6. Volmachten: 

• In geval van een verontschuldiging kan  een elektronisch volmachtformulier ingevuld worden. 

Dit elektronisch volmachtformulier is toegevoegd aan de uitnodiging tot de algemene 

vergadering (link in e-mail).  

• Het invullen en versturen van het digitaal volmachtformulier is een volwaardige volmacht, 

waarop geen handtekening vereist is. 

• De volmachtgever kan op de volmacht de naam invullen van de aandeelhouder aan wie hij 

volmacht geeft (volmacht op naam) of kan ervoor kiezen om geen naam in te vullen (blanco 

volmacht). 

o Als een naam is ingevuld en deze gevolmachtigde is zelf niet persoonlijk aanwezig is op de 

algemene vergadering, dan vervalt de gegeven volmacht (niet overdraagbaar). 

o Indien de aandeelhouder op zijn volmachtformulier geen naam vermeldt van een 

aandeelhouder aan wie hij volmacht wenst te geven (blanco volmacht) wordt dit aanzien 

als een volmacht aan de bestuurders.  Deze volmachten worden gelijkmatig verdeeld onder 

alle aanwezige bestuurders die ook de hoedanigheid van aandeelhouder bezitten. 

• Een aandeelhouder kan een onbeperkt aantal andere aandeelhouders vertegenwoordigen. 

• Alle ontvangen en toegewezen volmachten zullen worden afgedrukt op een lijst, die bij aanvang 

van de algemene vergadering aan de voorzitter wordt overhandigd. 

 

7. De stemmingen gebeuren in de regel bij gewone handopsteking. Indien minstens één vijfde (20%) 

van de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders erom verzoeken dient een stemming 

geheim te gebeuren. De benoeming van bestuurders en van de commissaris  gebeurt steeds bij 

geheime stemming in het geval er meer kandidaten zijn dan in te vullen mandaten. 

 

8. Een (gewone) meerderheid van stemmen wordt behaald in geval  er meer voor- dan tegenstemmen 

zijn. Dit is ten minste de helft van de geldig uitgebrachte stemmen plus een half (0,5).  

Bij de berekening van elk stemresultaat wordt geen rekening gehouden met de onthoudingen, de 

blanco-stemmen of met het aantal afwezigen.  

Specifiek verloop en afspraken in geval de algemene vergadering gebeurt via een  schriftelijke 

procedure (e-mail) 

9. Bij een schriftelijke procedure krijgen de leden van de Algemene Vergadering een of meerdere 

concrete vragen via e-mail doorgestuurd. Bij deze vragen kunnen documenten en bijlagen 

toegevoegd worden die bijkomende duiding geven bij de gestelde vragen. 

In diezelfde e-mail staat tevens voor elk lid van de Algemene Vergadering afzonderlijk een 

unieke en geheime antwoordcode die hij/zij moet meegeven bij zijn schriftelijk antwoord. 

Deze code laat toe om later zekerheid te hebben dat het ontvangen schriftelijk antwoord  

met zekerheid afkomstig is van de persoon die lid is van de Algemene Vergadering. 

In de e-mail is eveneens de uiterste antwoorddatum vermeld, die altijd minstens 14 

kalenderdagen na het versturen van de e-mail moet liggen. 

 

10. In het digitale antwoordformulier zijn bij elke vraag maar drie (3) antwoordmogelijkheden 

mogelijk: akkoord – niet akkoord – onthouding. 

Er kan slechts een beslissing van de Algemene Vergadering gebeuren over een bepaalde 

vraag in geval de antwoorden op die vraag unaniem dezelfde zijn, zonder rekening te 

houden met de onthoudingen. 
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• Is over een bepaalde vraag iedereen akkoord: dan is dit een geldige beslissing van de 

Algemene Vergadering om akkoord te zijn met de gestelde vraag. 

• Is over een bepaalde vraag iedereen niet-akkoord: dan is dit een geldige beslissing van 

de Algemene Vergadering om niet-akkoord te zijn met de gestelde vraag. 

• Is over een bepaalde vraag geen unanimiteit (één afwijkend antwoord volstaat), dan is 

over deze vraag geen beslissing genomen door de Algemene Vergadering en kan 

(desgewenst) deze vraag later herhaald worden via een andere vergadervorm of via 

een nieuwe schriftelijke procedure. 

 

Specifiek verloop  en afspraken in geval de algemene vergadering gebeurt via video- of 

andere audiovisuele  communicatiekanalen 

11. Een algemene vergadering kan ofwel volledig ofwel deels georganiseerd worden viaeen of 

ander audiovisueel communicatiekanaal. 

• Volledig: de leden van de Algemene Vergadering kunnen via een toegestuurde 

vergaderlink uitsluitend vanop afstand deelnemen aan de vergadering. De 

voorzitter, de stemopnemer(s), de secretaris en (indien aangeduid) de 

buitengewone volmachthouder1 zijn wel samen fysiek aanwezig in een lokaal. 

• Deels: de leden van de Algemene Vergadering krijgen de keuze om de vergadering 

ofwel zelf fysiek bij te wonen (op de plaats die is aangeduid in de oproepingsbrief), 

ofwel de vergadering vanop afstand te volgen via de toegestuurde vergaderlink. De 

voorzitter, de stemopnemer(s), de secretaris en (indien aangeduid) de 

buitengewone volmachthouder moeten fysiek aanwezig op de algemene 

vergadering. 

 

12. De leden die de vergadering vanop afstand volgen: 

• kunnen de gesprekken op een PC, laptop, IPhone of smartphone volgen (via 

headset, oortjes, ingebouwde geluidskaart, ..) en kunnen via de chatfunctie 

schriftelijke vragen stellen en/of tussenkomsten doen; 

• kunnen tijdens de vergadering zelf digitaal stemmen over alle punten die vooraf op 

de agenda zijn aangegeven; 

• moeten hun deelname aan de vergadering ‘vanop afstand’ minstens één (1) dag 

vooraf melden aan Collectief. Na deze melding krijgen ze een e-mail met een unieke 

en geheime antwoordcode die hij/zij later zal moeten meegeven tijdens het online 

stemmen of bij het geven van een volmacht met steminstructies. 

 

13. Stemmen voor de leden die de vergadering vanop afstand volgen: 

 
1 Buitengewone volmachthouder: binnen de werking van Collectief.coop cv gebruiken we de term ‘buitengewone 
volmachthouder’ voor de persoon die door het bestuursorgaan is aangeduid om tijdens de algemene vergadering 
die deels- of volledig via video- of ander audiovisueel  communicatiekanaal wordt gehouden, alle ontvangen 
volmachten te vertegenwoordigen.. 



intern reglement  

versie 20 oktober 2020  

 

Pagina 4 van 16 
 

• De deelnemers vanop afstand kunnen vooraf een volmacht geven aan een 

buitengewone volmachthouder aan wie vooraf steminstructies worden 

meegedeeld. 

o De volmacht en de bijhorende steminstructies kunnen digitaal gegeven 

worden via een link die is toegevoegd in de mail waarin de unieke en 

geheime antwoordcode is toegestuurd (zie punt 12). 

o Volmachten en steminstructies zijn slechts geldig als ze minstens 24 uur 

voorafgaand aan de vergadering worden gegeven. 

• Als vooraf geen volmacht werd gegeven kan de deelnemer vanop afstand ook zelf 

digitaal zijn/haar stem uitbrengen tijdens de vergadering. 

Tijdens de vergadering zal bij elke formele vraag die beantwoord moet worden door 

de Algemene Vergadering een link geplaatst worden in de chatfunctie. Via deze link 

komt de deelnemer terecht op de betrokken vraag waarop slechts drie (3) 

antwoorden mogelijk zijn: akkoord – niet akkoord – onthouding. 

Bij elk antwoord zal de deelnemer ook zijn/haar geheime en unieke antwoordcode 

moeten meegeven. 

Bestuursorgaan 

Ter aanvulling van de bepalingen over het bestuursorgaan in de statuten,  worden bijkomend volgende 

zaken afgesproken of als belangrijk geacht: 

14. Het bestuursorgaan wordt bij voorkeur samengesteld uit rechtspersonen die zelf in het bezit zijn van 

(een) aande(e)l(en) A, B of C en die zich in het bestuursorgaan laten vertegenwoordigen door een 

vaste vertegenwoordiger. 

 

15. Bij de samenstelling van het bestuursorgaan willen we streven naar een diversiteit van inhoudelijke 

deskundigheid, relevant voor de vennootschap. 

 

16. Het bestuursorgaan kan beslissen om andere personen - bijv. een  deskundige - als waarnemer-

adviseur de vergaderingen van het bestuursorgaan te laten bijwonen. 

 

17. Van de bestuurders wordt verwacht dat zij  

• handelen als een goed huisvader 

• loyaal zijn 

• integer en toegewijd zijn en verantwoordelijkheid dragen 

• de principes van ethisch verantwoord ondernemen  in acht nemen 

• zich luisterbereid tonen maar zich anderzijds niet geremd voelen om  kritisch te zijn en uit te 

komen voor hun mening en deze ook te verdedigen  op de bijeenkomsten 

• zich houden aan de discretieplicht. Alle ontvangen of ingewonnen informatie, zowel mondeling 

als schriftelijk, is strikt vertrouwelijk en mag niet gecommuniceerd of meegedeeld worden aan 

personen vreemd aan de organisatie, ook niet na het einde van hun mandaat. 

 

18. Het bestuursorgaan handelt als college in het belang van de vennootschap. Beslissingen worden 

collegiaal genomen, bij voorkeur bij consensus of unanimiteit. Bestuurders verdedigen naar buiten 

toe het gezamenlijk standpunt, ook als zij zelf een afwijkende mening of standpunt hebben.  
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Dagelijks bestuur - directie - volmachten 

19. Conform artikel 24 van de statuten heeft het bestuursorgaan een bestuurder aangesteld die de titel 

draagt van ‘gedelegeerd bestuurder’, nl. Geert Van de Woestyne. Voor de uitgevoerde taken en 

toegekende verantwoordelijkheden als gedelegeerd bestuurder wordt geen enkele vergoeding in 

geld noch in natura toegekend.  

 

A. Taken en delegaties aan de gedelegeerd bestuurder 

Het bestuursorgaan kent aan de gedelegeerd bestuurder volgende taken en delegatie toe: 

• het dagelijks bestuur van de vennootschap, in de ruimste betekenis.  

Dit kunnen onder meer zijn: 

o niveau 1: handelingen die de dagelijkse werking van de vennootschap betreffen 

zoals o.m. ondertekenen van brieven, afsluiten van overeenkomsten met 

voordeelaanbieders (leveranciers), plaatsen van bestellingen, uitvoeren van 

betalingsopdrachten tot 2.500 euro, …;  

o niveau 2: handelingen die niet behoren tot niveau één, maar die van gering 

belang zijn of die dringend zijn zodat ze niet kunnen wachten op de 

tussenkomst van het bestuursorgaan.  

• de voorbereiding van alle beslissingen die door het bestuursorgaan moeten genomen 

worden om zijn verplichtingen te kunnen vervullen; 

• de voorbereiding en de opvolging van de jaarrekeningen, de tussentijdse cijfers en de 

begroting; 

• de voorbereiding van de door de vennootschap verplichte publicaties; 

• de bewaking van de naleving van de op de vennootschap toepasselijke wetgeving en 

reglementering; 

• de uitwerking van voorstellen over o.m.  de te volgen strategie, de investeringen, 

projecten en acties; 

• de uitvoering van de beslissingen van het bestuursorgaan; 

 

De gedelegeerd bestuurder heeft geen delegatie voor: 

• aanwerving, ontslag en verloning van directie, kaderleden en stafmedewerkers (dit is een 
bevoegdheid van heet bestuursorgaan) 

• plaatsen van bestellingen en uitvoeren van betalingsopdrachten voor bedragen hoger dan 
2.500 euro (Dit is de bevoegdheid van twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, of 
van een bestuurder én de gedelegeerd bestuurder, gezamenlijk handelend) 

• alle zaken die door de wet toegewezen zijn aan het bestuursorgaan en die niet in 
bovenstaande delegatielijst en taakomschrijving zijn opgenomen 
 

Handtekeningbevoegdheid:  

Conform de bepalingen van artikel 24 van de statuten wordt aan de gelegeerd bestuurder 

handtekeningbevoegdheid (alleen handelend) gegeven voor alle handelingen die verbonden 

zijn aan het dagelijks bestuur van de vennootschap. Daartoe behoren ook het ondertekenen 

van de (raam)overeenkomsten met producenten, leveranciers en andere aanbieders van 

voordelen voor de bij Collectief aangesloten ondernemingen. 

B. Taken directeur 
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Geert Van de Woestyne is eveneens in loondienst van Collectief in de functie als ‘directeur’. In die 

hoedanigheid is hij verantwoordelijke voor de dagelijkse en praktische werkorganisatie, voor de 

uitvoeren van een beslissing van het bestuursorgaan tot uitbreiding van het personeelsbestand, 

voor leiding en gezag over het personeel, voor ontslag en verloning van het administratief en 

uitvoerend personeel en voor de uitvoering van alle administratie die verbonden is aan de werking 

van Collectief en haar diensten. 

 

C. Bijzondere volmachten 

Het bestuursorgaan kan voor een bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen een bijzondere 

volmacht verlenen aan de gedelegeerd bestuurder of aan één (1) of meerdere andere 

bestuurder(s). Deze bijzondere volmachten moeten opgenomen worden in het verslag van het 

bestuursorgaan, die door alle aanwezige bestuurders wordt ondertekend. 

 

Doelgroep van Collectief: sociale ondernemingen 

20. Collectief wil zich primair richten tot alle sociale ondernemingen die een zetel of een vestiging 

hebben in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Met sociale ondernemingen bedoelen we in de eerste plaats ondernemingen, organisaties, 

instellingen of verenigingen die actief zijn in de ruime sociale sector met een uitdrukkelijk sociaal 

doel . We denken hierbij o.a. aan ondernemingen uit de deelsectoren welzijn, ziekenhuizen, 

thuisverpleging, centra voor geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, woon- en zorgcentra, 

opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, gezondheidsinrichtingen en -diensten, kinderdagverblijven, 

bijzondere jeugdbijstand, diensten voor gezinszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, 

maatwerkbedrijven (beschutte en sociale werkplaatsen),  culturele centra en andere socioculturele 

organisaties. 

 

Samen Sterker 

21. De activiteiten van COLLECTIEF hebben tot doel de COLLECTIEF-aangeslotenen te ondersteunen in 

hun bedrijfsvoering, personeelsbeleid, aankoopbeleid en samenwerking met derden. 

Als meer rechtspersonen, ondernemingen, organisaties of verenigingen aansluiten vergroot dit het 

aankooppotentieel en de slagkracht van de vennootschap en vergroot dit meteen ook het voordeel 

voor de aangesloten aandeelhouders.  

 

Om die reden kan COLLECTIEF, naast haar primaire doelgroep (zie beschrijving in punt 20):. 

21.1. Ook aandeelhouders toelaten die een belangrijke sociale- en/of maatschappelijke 

meerwaarde creëren. Hiermee bedoelen we o.m. een door de overheid gecontroleerde 

structuur2 en rechtspersonen  uit de sectoren cultuur, jeugd, sport, vorming, opleiding, 

onderwijs, toerisme, natuur en milieu. 

 

21.2. Conform artikel 41 van de statuten, een losse aansluiting als ‘toegetreden lid’ mogelijk 

maken voor rechtspersonen, ondernemingen, organisaties of verenigingen die voldoen aan 

de criteria die in het intern reglement zijn opgenomen onder punt 29.A. 

 
2 Vb.: POM (provinciale ontwikkelingsmaatschappij), intercommunale, IVA (intern verzelfstandigd agentschap), … 
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21.3. Samenwerken met andere aankoop-organisaties, koepelorganisaties of federaties in zover 

deze geen tegenstrijdige belangen nastreven en/of concurrerende activiteiten ontwikkelen 

t.o.v. COLLECTIEF. 

 

Gerechtigden op de voordelen van COLLECTIEF 

22. We onderscheiden drie (3) groepen van ‘aangeslotenen’ die  kunnen gebruik maken van -alle of een 

deel van- de voordelen en/of diensten die door COLLECTIEF worden ontwikkeld of aangeboden: 

 

22.1. De aandeelhouders: dit zijn aangesloten rechtspersonen die in het bezit zijn van minstens 

één (1) aandeel van soort A of B of C. De aandeelhouders noemen we soms ook coöperanten 

of vennoten. 

 

22.2. De toegetreden leden: dit zijn rechtspersonen, ondernemingen, organisaties of verenigingen  

die een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betalen voor minstens één (1) van de door 

COLLECTIEF aangeboden diensten (CASE en/of YOU-P) . Het bedrag van dit jaarlijks lidgeld 

wordt bepaald door het bestuursorgaan en kan op elk moment door het bestuursorgaan 

gewijzigd worden. 

 

22.3. De aspirant CASE-leden: dit zijn rechtspersonen, ondernemingen, organisaties of 

verenigingen die gratis en voor een beperkte periode zijn aangesloten bij COLLECTIEF voor de 

dienst CASE. Tijdens de periode van aspirant CASE-lidmaatschap kunnen ze  kennismaken 

met het CASE-productaanbod en (een deel van) de voordelen van de dienst CASE in het 

vooruitzicht van een mogelijke aansluiting als aandeelhouder of als toegetreden lid. 

Een aspirant CASE-lidmaatschap stopt automatisch na de vastgelegde periode.  

De duur van deze periode is over het algemeen één (1) kwartaal maar deze periode kan 

naargelang het geval altijd ingekort worden of verlengd worden door de gedelegeerd 

bestuurder. Bij verlenging van de periode zal de gedelegeerd bestuurder hierover 

verantwoording afleggen aan het bestuursorgaan.   

Evenals de toegetreden leden maken ook de aspirant CASE-leden geen deel uit van de 

vennootschap, hebben ze geen stemrecht en dragen ze derhalve geen enkele 

verantwoordelijkheid. 

 

23. Personeel van de COLLECTIEF-aangeslotenen3 

COLLECTIEF kan in bepaalde raamovereenkomsten voor de dienst CASE eveneens voordelen 

afspreken voor het personeel van de COLLECTIEF-aangeslotenen (soms ook voor de bij hen 

inwonende gezinsleden). 

Deze voordelen zijn een open en vrij aanbod voor de personeelsleden, zonder enige verplichting. 

COLLECTIEF zal het aanbod voor personeelsleden kenbaar maken aan de COLLECTIEF-

aangeslotenen. Elk COLLECTIEF-aangeslotene is dan vrij om deze informatie al dan niet verder te 

verspreiden naar zijn personeel. 

 

  

 
3 COLLECTIEF-aangeslotenen: zie verklarende woordenlijst achteraan dit document 
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Aanvaarding en uitsluiting van aandeelhouders  

Pro memorie: 

- A-aandeelhouders zijn de oprichters van Collectief. 

- B-aandeelhouders zijn rechtspersonen die reeds een aandeel van Collectief in hun bezit hadden op 30 juni 

2020 en die geen A-aandeelhouder zijn. 

- C-aandeelhouders zijn rechtspersonen die een aandeel van Collectief aanschaffen na 30 juni 2020 en die 

geen A- of B-aandeelhouder zijn. 

 

24. Aanvaarding A- en B- aandeelhouders 

Conform artikels 6.1 en 6.2 van de statuten kunnen vanaf 1 juli 2020 geen nieuwe A- of B- 

aandeelhouders meer aanvaard worden. Uitzondering daarop is enkel mogelijk in geval van fusie 

van een A- of B- aandeelhouder met een andere rechtspersoon (zie punt 33 van het intern 

reglement).  

 

25. Aanvaarding van nieuwe C-aandeelhouders 

In uitbreiding van artikel 6.2.2 ‘hoedanigheidsvoorwaarden’ in de statuten wordt een bijkomende 

voorwaarde opgelegd aan de aandeelhouders binnen soort C. Rechtspersonen die willen intekenen 

op een aandeel van soort C kunnen enkel aanvaard worden als aandeelhouder indien ze intekenen 

op minstens één (1) aandeel per begonnen schijf van vijfhonderd (500) werknemers op de loonlijst 

van deze rechtspersoon (ondernemingsnummer). Dit minimum aantal aandelen moet aangehouden 

worden gedurende de volledige periode van aansluiting. 

 

26. Stappenplan tot aanvaarding/weigering van een nieuwe C-aandeelhouder: 

A. Een rechtspersoon die wil intekenen op een aandeel  kan dit doen door het invullen van het 
digitaal ‘aansluitingsformulier’  op de website van COLLECTIEF. 
Bij de aanvraag moet de aanvrager zich uitdrukkelijk akkoord verklaren met de elementen die 
zijn vermeld in het intern reglement onder hoofdstuk ‘verklaringen bij aansluiting’ (zie punt 35); 

B. De COLLECTIEF-administratie zal alle ontvangen aanvragen binnen de twintig (20) 
kalenderdagen administratief nazien (= nazicht op volledigheid en juistheid van de aangeleverde 
gegevens) en zal indien nodig bijkomende informatie of documenten opvragen bij de kandidaat-
aandeelhouder; 

C. Van zodra het aanvraagdossier volledig is wordt de aanvraag tot toetreding voorgelegd aan de 
eerstvolgende bijeenkomst van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan de aanvraag 
goedkeuren mits aanvaarding door een gewone meerderheid binnen het bestuursorgaan; 

D. Het resultaat van de beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de kandidaat-aandeelhouder. 
In het geval van een weigering wordt hem meegedeeld op welke gronden dit gebeurde. 

 
27. Beroepsprocedure in geval van niet aanvaarding als aandeelhouder 

De geweigerde nieuwe kandidaat-aandeelhouders kunnen beroep aantekenen tegen de door het 

bestuursorgaan genomen beslissing. Dit beroep moet ingediend worden bij de voorzitter van het 

bestuursorgaan via gewone mail, binnen de zes (6) maanden na ontvangst van de beslissing tot 

weigering als aangeslotene. 

Na deze beroepstermijn staat het elke sociale onderneming vrij om een volledig nieuwe aanvraag in 

te dienen als aandeelhouder of als toegetreden lid. 

 

Een aanvraag tot beroep is slechts geldig als in de aanvraagbrief (mail) duidelijk wordt gemotiveerd, 

met eventuele toevoeging van nuttige bewijsstukken, waarom de onderneming denkt wel 
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rechtmatig te kunnen aansluiten bij COLLECTIEF.coop cv en/of waarom de beslissing van het 

bestuursorgaan volgens hen onterecht is genomen. 

 

Het ingediende beroep zal voorgelegd worden aan de eerstvolgende algemene vergadering, die 

hierover zal oordelen en de beslissing tot weigering door het bestuursorgaan kan herroepen mits 

2/3-de (66,6 %) meerderheid van stemmen. 

In geval de Algemene Vergadering de beslissing van het bestuursorgaan herroept en de geweigerde 

onderneming toch toelaat, dan zal de aansluiting bij COLLECTIEF.coop cv en de daaraan verbonden 

voordelen via de diensten CASE en/of YOU-P pas ten vroegste kunnen aanvatten vanaf de eerste dag 

van de maand die volgt op deze algemene vergadering. 

 

28. Uitsluiting van aandeelhouders 
De regels en procedure tot uitsluiting van aandeelhouders (soorten  A, B en C) zijn vermeld in artikel 
14 van de statuten. 
 
Een uitgesloten aandeelhouder heeft steeds de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen de 

beslissing tot uitsluiting. Dit beroep moet via een aangetekend schrijven toegestuurd worden aan de 

voorzitter van het bestuursorgaan, binnen de drie (3) maanden na ontvangst van de beslissing tot 

uitsluiting. 

 

Een aanvraag tot beroep tegen de uitsluiting is slechts geldig als in de aanvraagbrief duidelijk wordt 

gemotiveerd, met eventuele toevoeging van nuttige bewijsstukken, waarom de rechtspersoon denkt 

onrechtmatig te zijn uitgesloten. De onderneming kan in deze brief ook vragen om gehoord te 

worden door de algemene vergadering. 

 

Het ingediende beroep zal voorgelegd worden op de eerstvolgende algemene vergadering, die 

hierover zal oordelen en de beslissing tot weigering door het bestuursorgaan kan herroepen mits 

2/3-de (66,6 %) meerderheid van stemmen. 

In geval de Algemene Vergadering de uitsluitingsbeslissing van het bestuursorgaan herroept, dan 

wordt de uitsluiting met terugwerkende kracht vernietigd en wordt het aandeelhouderschap als 

ononderbroken beschouwd en verdergezet. De aandeelhouder kan op geen enkele wijze en om 

geen enkele reden een schadevergoeding vragen voor beweerde schade of nadeel die zou zijn 

ontstaan ten gevolge van de tijdelijke en later herroepen uitsluiting. 

 
Aanvaarding en uitsluiting van toegetreden leden 

 
29. Aanvaarding toegetreden leden 

A. Rechtspersonen kunnen enkel aanvaard worden als toegetreden lid in onderstaande gevallen: 

• Een rechtspersoon die een zetel heeft in België en minstens één (1) vestiging heeft in 
Vlaanderen of Brussel en die voor de overige voorwaarden vermeld in de statuten in 
aanmerking zou komen als aandeelhouder en die gebruik wil maken van een of 
meerdere diensten of voordelen van Collectief (CASE of YOU-P) maar (nog) geen 
aandeel wenst aan te kopen; 

• Een rechtspersoon of onderneming die verantwoordelijk is voor het management van 
een sociale onderneming die reeds aandeelhouder is bij Collectief of die 
hoofdaandeelhouder is binnen een sociale onderneming  die reeds aandeelhouder is 
bij Collectief. 
 



intern reglement  

versie 20 oktober 2020  

 

Pagina 10 van 16 
 

B. Toegetreden leden moeten zich bij aansluiting engageren voor een aansluitingsperiode van 

minstens twee (2) aaneensluitende periodes van twaalf (12) maanden, zijnde in totaal 

vierentwintig (24) maanden. 

Nadien is het toegetreden lid vrij om elk jaar het lidmaatschap met een nieuwe periode van 

twaalf (12) maanden te verlengen of het lidmaatschap te beëindigen. De verlenging van het 

toegetreden lidmaatschap verloopt stilzwijgend.  

De melding tot beëindiging van het toegetreden lidmaatschap voor een volgende periode moet 

schriftelijk, bij voorkeur via mail, gericht zijn aan de gedelegeerde bestuurder of aan de 

voorzitter van het bestuursorgaan en moet gebeuren uiterlijk twee (2) maanden vóór het einde 

van de lopende lidmaatschapsperiode.  

 

30. Stappenplan tot aanvaarding/weigering van een nieuw toegetreden lid: 
A. Een rechtspersoon, onderneming, organisatie of vereniging die wil aansluiten als toegetreden lid 

kan dit doen door het invullen van het digitaal ‘aansluitingsformulier’  op de website van 
COLLECTIEF. 
Bij de aanvraag moet de aanvrager zich uitdrukkelijk akkoord verklaren met de elementen die 
zijn vermeld in het intern reglement onder hoofdstuk ‘verklaringen bij aansluiting’ (zie punt 35); 

B. De COLLECTIEF-administratie zal alle ontvangen aanvragen binnen de twintig (20) 
kalenderdagen administratief nazien (= nazicht op volledigheid en juistheid van de aangeleverde 
gegevens) en zal indien nodig bijkomende informatie of documenten opvragen bij het 
kandidaat-lid; 

C. Van zodra het aanvraagdossier volledig is wordt de aanvraag tot toetreding ter bespreking en 
ter stemming voorgelegd op de eerstvolgende bijeenkomst van het bestuursorgaan; 

D. Na de stemming zal het kandidaat-lid per e-mail op de hoogte gebracht worden van de 
beslissing (aanvaarding/weigering).  

 
Tegen de beslissing van het bestuursorgaan tot weigering van een kandidaat toegetreden lid is geen 
beroep mogelijk. Het niet-aanvaarde toegetreden lid kan nadien wel op elk moment een aanvraag 
indienen als aandeelhouder. 
 

31. Uitsluiten van toegetreden leden: 
Het bestuursorgaan kan op elk moment toegetreden leden uitsluiten/schrappen als lid en is hierover 
geen enkele verantwoording verschuldigd. De uitsluiting/schrapping wordt schriftelijk (mail) 
meegedeeld aan het betrokken lid en gaat onmiddellijk in. 
Tegen de beslissing van het bestuursorgaan tot uitsluiting van een toegetreden lid is geen beroep 

mogelijk.  

Aanvaarding van een aspirant CASE-lid 

32. Stappenplan tot aanvaarding/weigering van een nieuw aspirant CASE-lid: 
A. Een rechtspersoon, onderneming, organisatie of vereniging die wil aansluiten als aspirant-lid kan 

dit doen door een schriftelijke aanvraag (mail) hiertoe te sturen naar info@case.vlaanderen. . 
Bij de aanvraag moet de aanvrager zich uitdrukkelijk akkoord verklaren met de elementen die 
zijn vermeld in het intern reglement onder hoofdstuk ‘verklaringen bij aansluiting’ (zie 
hieronder); 

B. De CASE-administratie zal alle ontvangen aanvragen zo spoedig mogelijk administratief nazien (= 
nazicht op volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens) en zal indien nodig 
bijkomende informatie of documenten opvragen bij het kandiderende aspirant-lid; 

C. Van zodra het aanvraagdossier volledig is zal de gedelegeerd bestuurder de aanvraag evalueren 
en beslissen of al dan niet een aspirant CASE-lidmaatschap kan worden toegekend in het licht 
van een mogelijke latere aansluiting als aandeelhouder of als toegetreden lid.  

mailto:info@case.vlaanderen
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In geval de gedelegeerd bestuurder voor langere tijd afwezig is wordt stap 30.C. uitgevoerd door 
het bestuursorgaan of door een administratief medewerker van COLLECTIEF, na melding aan en 
akkoord van minstens één (1) bestuurder. 
In geval de aanvraag positief wordt geëvalueerd zal het kandiderende aspirant CASE-lid per e-
mail op de hoogte gebracht worden van de beslissing (aanvaarding/weigering).  

 

Het aspirant CASE-lidmaatschap is van tijdelijke duur en stopt automatisch na afloop van de 

toegekende duurtijd (zie punt 22.3 van intern reglement). 

Na de periode van aspirant-lidmaatschap kan het betrokken lid enkel verder blijven genieten van de 

voordelen van CASE door een aanvraag in te dienen als COLLECTIEF-aandeelhouder of als 

toegetreden lid en na aanvaarding hiervan door het bestuursorgaan.  

 

Overdracht van aandelen in geval van fusie 

33. In geval een aandeelhouder (A, B of C) een fusie aangaat met een andere onderneming kunnen zich 

drie (3) situaties voordoen: 

I. De aandeelhouder fuseert met een (of meerdere) andere sociale onderneming(en); 

II. De aandeelhouder fuseert met een commerciële onderneming (niet-sociaal doel) waarbij na de 

fusie de nieuwe fusieonderneming in hoofdzaak WEL een sociaal doel nastreeft; 

III. De aandeelhouder fuseert met een commerciële onderneming (niet-sociaal doel) waarbij na de 

fusie de nieuwe fusieonderneming in hoofdzaak een commercieel doel heeft en niet meer past 

binnen de doelgroep van Collectief.coop. 

 

• In situatie I. kunnen de aandelen van de aandeelhouder zonder problemen overgedragen 

worden naar de nieuwe fusieonderneming. De soort van de aandelen (A, B of C) blijft 

ongewijzigd in geval beide aandeelhouders dezelfde soort aandelen in hun bezit hebben. In 

geval het een fusie betreft van ondernemingen die beiden al aandeelhouder zijn van Collectief 

maar waarvan de aandelensoort verschillend is,  worden alle aandelen automatisch omgezet in 

de aandelensoort die alfabetisch eerst komt in de rij. (vb. fusie soort A- en C- aandeel, dan 

worden alle samengevoegde aandelen, aandelen van soort A).  

• In situatie II. kunnen de aandelen van de aandeelhouder overgedragen worden naar de nieuwe 

fusieonderneming na gemotiveerde aanvraag (zie hieronder) en mits akkoord hierover door het 

bestuursorgaan van Collectief. 

• In situatie III. is geen overdracht van aandelen mogelijk en zal de aandeelhouder conform art. 14 

van de statuten uitgesloten worden. 

Opgelet: De overdracht van aandelen in geval van fusie gebeurt niet automatisch. De nieuwe 

fusieonderneming moet hiervan schriftelijke melding maken (e-mail) aan het bestuursorgaan van 

Collectief, met toevoeging van de nodige bewijsstukken. De nieuwe fusieonderneming moet zich ook 

aanmelden als nieuwe aandeelhouder door het invullen van een ‘aansluitingsformulier’ op de 

website van Collectief.  
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Diensten van COLLECTIEF.COOP cv 

34. COLLECTIEF.coop biedt momenteel twee diensten aan: 

A. CASE = dienstenaanbod met aankoopvoordelen voor bedrijven 

B. YOU-P = voordeelplatform met aankoopvoordelen voor werknemers 
 

Elke dienst wordt los van elkaar aangeboden en elke dienst heeft eigen afspraken en regels m.b.t. 

aansluiting, gebruik, lidgeld en administratiekost. 

Deze regels en prijzen zijn per dienst in een afzonderlijke gebruikersovereenkomst opgenomen. 

De bedrijven die gebruik wensen te maken van een of van beide diensten, moeten zich akkoord 

verklaren met de gebruikersovereenkomst van de gewenste dienst(en). 

 

Verklaringen bij aansluiting  

35. Zowel aandeelhouders, toegetreden leden als aspirant CASE-leden moeten bij hun aanvraag om aan 

te sluiten bij COLLECTIEF, verplicht onderstaande zaken onderschrijven. Deze onderschrijving moet 

bij aansluiting gebeuren door het aanvinken ‘voor akkoord’ op het digitale aanvraagformulier (zie 

hoofdstuk ‘aanvraag tot aansluiting COLLECTIEF-lid’) en kan ook later periodiek herhaald worden op 

dezelfde manier via een tussentijdse digitale vragenlijst. 
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Om aan te sluiten moeten de kandidaat-aandeelhouders en/of kandidaat–toegetreden leden zich 

akkoord verklaren met onderstaande teksten: 

 

COLLECTIEF & MVO 

36. COLLECTIEF onderschrijft de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen4 (MVO) en 

zal hiermee rekening houden in de bestuurlijke- en de dagelijkse werking. 

COLLECTIEF streeft naar een meerwaardecreatie m.b.t. drie (3) dimensies: de economische, de 

sociale en de milieudimensie of anders genoemd: ‘profit’, ‘people’ en ‘planet’. COLLECTIEF zal op 

systematische wijze economische, sociale en milieuoverwegingen op een geïntegreerde manier in 

de gehele bedrijfsvoering opnemen. 

 
4 De 7 generieke MVO-principes zijn: Accountability (verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen),  
Transparantie, Ethisch gedrag, Respect voor aandeelhoudersbelangen, Respect voor wet- en regelgeving, Respect 
voor internationale gedragsnormen en Respect voor mensenrechten. 
De 7 MVO-kernonderwerpen zijn: Bestuur van de organisatie, Mensenrechten, Arbeidsomstandigheden, Milieu, 
Eerlijk zakendoen, Consumentenaangelegenheden en Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap. 
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Engagement van de aangeslotenen 

37. De werkingskosten van  de dienst CASE binnen COLLECTIEF worden voor een belangrijk deel betaald 

door een commissie op de gerealiseerde omzet van de COLLECTIEF-aangeslotenen bij de 

producenten of leveranciers waarmee de dienst CASE een raamovereenkomst heeft afgesloten. 

Enkel bij voldoende afname kan  de dienst CASE de voordelen en kortingen voor de aangesloten 

CASE-leden  in de toekomst aanhouden of zelfs verbeteren.  

Niettegenstaande de CASE-aangeslotenen  op elk moment vrij zijn om al dan niet gebruik te maken 

van de voordelen die zijn opgenomen in de afgesloten raamovereenkomsten, engageert elke CASE-

aangeslotene zich om: 

o Zoveel als mogelijk producten aan te kopen bij de merken of leveranciers waarmee 

COLLECTIEF (dienst CASE) afspraken heeft vastgelegd; 

o Zelf geen bijkomende onderhandelingen te voeren met de COLLECTIEF-leveranciers die tot 

doel hebben een aankoop buiten de raamovereenkomst van COLLECTIEF te houden of 

individuele prijsafspraken te maken waarin de commissie van COLLECTIEF wordt ingenomen 

of verminderd; 

o Minstens één keer per kwartaal de vragenlijst van COLLECTIEF in te vullen, waarin 

COLLECTIEF peilt naar het gebruik van de raamovereenkomsten in het afgelopen kwartaal. 

Met deze informatie stellen de aangeslotenen COLLECTIEF in staat om de door de 

leveranciers aangeleverde kwartaal-omzetrapporten te controleren op juistheid en de 

correcte cashback-bedragen en commissie bij hen op te vragen. 
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Contact met Collectief 

38. Conform artikel 38 van de statuten kunnen de aandeelhouders, de bestuurders en de 

commissarissen in het kader van de bestuurlijke werking binnen Collectief.coop cv (voorzitter 

bestuursorgaan, algemene vergadering, …) geldig communiceren met Collectief via een speciaal e-

mailadres van de vennootschap. In uitbreiding daarvan kunnen ook de toegetreden leden over hun 

lidmaatschap geldig communiceren via ditzelfde e-mailadres. 

Het hierboven bedoelde e-mailadres = bestuur@collectief.coop 

Collectief.coop cv is schriftelijk bereikbaar op het adres van de zetel:  

Collectief.coop cv – Draaitopstraat 1 – 9940 Evergem 

 

39. Voor vragen of doorgeven van wijzigingen m.b.t. het aandeelhoudersregister (vb. vraag bewijs van 

aandeel): collectief@cooperaties.be  (t.a.v. dhr. Hans Verstreken) 

Voor de interne dagelijkse werking en de werking van de diensten CASE en YOU-P kunnen alle 

aangeslotenen gebruik maken van onderstaande e-mailadressen: 

- Directeur Collectief:       geert@collectief.coop 

- Algemene vragen en informatie over de dienst CASE:  info@case.vlaanderen 

- Algemene vragen en informatie over de dienst YOU-P:  info@you-p.be 

 

 

 

  

mailto:bestuur@collectief.coop
mailto:collectief@cooperaties.be
mailto:geert@collectief.coop
mailto:info@case.vlaanderen
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Verklarende woordenlijst 
Betekenis gehanteerd binnen dit intern reglement en binnen de werking van COLLECTIEF: 

 
COLLECTIEF-contactpersoon: Dit is binnen de aangesloten organisatie steeds de eerste contactpersoon voor 

COLLECTIEF. Bij voorkeur is dit een directielid of een stafmedewerker ter 
ondersteuning van de directie.  

 De  COLLECTIEF-contactpersoon ontvangt alle informatie van COLLECTIEF en hij is 
binnen de onderneming verantwoordelijk om deze informatie intern te 
verspreiden naar de collega’s voor wie de ontvangen info is bedoeld of voor wie 
de ontvangen info nuttig kan zijn. 

 
CASE- & YOU-P contactpersoon: Beide contactpersonen zijn binnen de aangesloten organisatie de eerste 

contactpersonen voor respectievelijk de diensten CASE en YOU-P. 
- De CASE-contactpersoon is bij voorkeur de aankoopverantwoordelijke of een 

leidinggevende die rechtstreeks betrokken is bij het aankoopbeleid van de 
onderneming. 

- De YOU-P contactpersoon is bij voorkeur de HR-verantwoordelijke of een 
medewerker verbonden aan de personeelsdienst. 

De  contactpersonen ontvangen alle informatie vanuit respectievelijk de dienst 
CASE of de dienst YOU-P en verspreiden deze intern verder naar de collega’s voor 
wie de ontvangen info is bedoeld of voor wie de ontvangen info nuttig kan zijn. 

 
COLLECTIEF-aangeslotenen of kortweg ‘aangeslotenen’: 

Dit is de algemene benaming voor de verzameling van aandeelhouders, 
toegetreden leden én aspirant CASE-leden binnen COLLECTIEF cv. 
We gebruiken deze termen binnen een context  waarin het onderscheid tussen 

bovenstaande groepen niet belangrijk is. 

  

CASE-aangeslotenen: Dit is de algemene benaming voor alle bij COLLECTIEF aangesloten 
ondernemingen die hebben aangegeven dat ze willen gebruik maken van de 
dienst CASE. 

YOU-P-aangeslotenen: Dit is de algemene benaming voor alle bij COLLECTIEF aangesloten 
ondernemingen die hebben aangegeven dat ze willen gebruik maken van de 
dienst YOU-P. 

rechtspersoon: Bij COLLECTIEF kunnen geen natuurlijke personen aansluiten als aandeelhouder. 
Het aandeelhouderschap is voorbehouden aan ‘rechtspersonen’. Dit zijn in de 
eerste plaats publiekrechtelijke of private vennootschappen (maatschap, CV, BV, 
NV) die vermeld zijn in het Belgisch Staatsblad en aan wie een 
ondernemingsnummer is toegekend. Ook overheden of door de overheid 
gecontroleerde structuren of samenwerkingsverbanden kunnen aansluiten en 
vallen binnen de COLLECTIEF-werking onder de term ‘rechtspersoon’. 

 
 
 
 

Datum goedkeuring bovenstaand intern reglement:  20 oktober 2020 

 

 

  


