
Administratievergoeding CASE  1 

De AV besliste op 11/06/2020 dat met onmiddellijke ingang het CASE-aankoopvoordeel voor bedrijven gekoppeld 
wordt aan de betaling van een administratievergoeding1. 
De administratievergoeding hoeft slechts 1 keer per jaar betaald te worden en geeft na betaling recht op alle 
diensten en bedrijfsvoordelen (CASE) gedurende een periode van 12 maand na factuurdatum (dus niet per 
kalenderjaar). 
 

 Voor bestaande aangeslotenen op datum 11/06/2020   (aandeelhouders & toegetreden leden) 

2020: Omwille van de noodzakelijke herstelmaatregelen en de verantwoordelijkheid daarin van alle 
aandeelhouders en toegetreden leden, geldt in 2020 de administratievergoeding voor alle aangeslotenen 
bij CASE cv (geen keuze).  

2021 en later: Na afloop van de eerste periode van 12 maand (1e periode = juli 2020 tot en met juni 2021) heeft 
iedereen de vrije keuze om al dan niet de CASE-administratievergoeding verder te betalen. Indien een 
coöperant in juni 2021 kiest om geen administratiekost meer te betalen voor een volgende periode van 12 
maand, dan blijft hij coöperant (aandeelhouder) maar heeft hij in de komende periode geen recht meer op 
extra CASE-bedrijfskortingen, -voordelen of terugbetalingen van cash-back bonussen. 

 

 Voor nieuwe aangeslotenen   (aansluiting na 11/06/2020)  

Zij moeten bij aansluiting onmiddellijk de keuze maken of ze al dan niet willen genieten van de CASE-
bedrijfskortingen en -voordelen. Als ze willen aansluiten bij de dienst CASE-bedrijfsvoordelen, moeten ze eveneens 
de jaarlijkse CASE-administratievergoeding betalen. 
 

 Bedrag van de vergoeding   (per jaar) 

- Basisbedrag = € 400 voor niet aandeelhouders (zie statuten & HR ‘toegetreden lid’) 
 

- Aandeelhouders krijgen altijd 50% korting en betalen dus maximaal € 200  
 
Maar … 
Een aangeslotene die gebruik maakt 
van de door CASE afgesloten 
raamovereenkomsten en dus geniet 
van de CASE bedrijfskortingen en -
voordelen zorgt voor commissie-
inkomsten voor CASE en draagt op die 
manier al een stuk bij in de 
administratiekosten van CASE. 
Gezien deze leden al een stuk 
bijdragen in de kosten kunnen ze 
bijkomend tot max. 70% extra 
vermindering2 krijgen op de 
administratiekost  
 
Goedgekeurde kortingstabel voor 
2020: zie hiernaast 
 

 

 
1 De administratievergoeding dekt de jaarlijkse kost die CASE heeft voor het bijhouden van administratieve verplichtingen 

ten aanzien van de vennootschapswetgeving (o.a. aandeelhoudersregister, opmaak en neerlegging van de jaarrekeningen, 
organisatie en voorbereiding van bestuursvergaderingen, …) en van de administratie die nodig is om voor elke onderneming 
afzonderlijk het recht te openen op de diverse kortingen en voordelen (o.a. up to date houden van de ledenlijsten en 
contactpersonen per bedrijf en per dienst, periodiek doorgeven aan producenten en leveranciers van de bedrijven die recht 
hebben op een extra voordeel of korting, opmaken en hernieuwen van de raamovereenkomsten, …). 
 
2 De som van alle bekomen kortingen (aandeelhouderskorting + extra korting)  kan uiteraard nooit hoger zijn dan 100%.  

Dus max. 50% extra korting bovenop de 50% als aandeelhouder = max. 100% korting. 
 


