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COLOFON

op 17 juni jl. werd de vernieuwde NCr Code voor 

coöperatieve ondernemingen gepresenteerd door 

ruud Galle die bij die gelegenheid tevens afscheid 

nam van NCr. Zoals in de inleiding van de NCr 

Code te lezen is verdient de coöperatie een eigen 

governance code daar doel en organisatie afwij-

ken van de kapitaalvennootschap. de code is een 

hulpmiddel voor het goed besturen van coöperaties 

en beoogt coöperatief ondernemerschap, ledenbe-

trokkenheid en professioneel toezicht te verbeteren. 

Hoe belangrijk is de bestuurlijke inrichting van een 

coöperatie en hoe belangrijk is de kwaliteit en het 

persoonlijk functioneren van bestuurders en com-

missarissen? Juist voor een coöperatie is van groot 

belang dat de ledeninvloed goed is georganiseerd. 

dat is ook het unieke van ‘ondernemen met een 

achterban’. dat onderstrepen ook de externe com-

missarissen die in deze Coöperatie aan het woord 

zijn en komt – vanzelfsprekend zou ik bijna zeggen 

– bij veel meer artikelen naar voren. ook Cees ’t 

Hart gaat in op de verschillen van coöperaties met 

andere typen ondernemingen.

In het septembernummer van Coöperatie meer aan-

dacht voor de vernieuwde NCr Code. ondertussen 

is deze nu al te raadplegen op de website van NCr, 

www.cooperatie.nl

Cynthia Griffioen
Hoofdredacteur Coöperatie

COöpERATIE 
EN GOvERNANCE

EDITORIAL
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INTERNATIONAL 
summIT Of 
COOpERATIvEs 
2016

van 11 tot 13 oktober 2016 zal de derde editie van de 

international summit of cooperatives plaatsvinden 

in Quebec in canada. dit hebben de organisatoren 

desjardins en de international co-operative alliance 

aangekondigd na eerdere succesvolle internationale

coöperatiecongressen in 2012 en 2014. centraal 

staat de echte impact die coöperaties hebben op de 

lokale, regionale en wereldeconomie. of coöperaties 

nu groot of klein zijn, op een lokale of internationale 

schaal actief zijn, ze hebben een positieve invloed op 

hun communities en kunnen een van de oplossingen 

zijn van de fi nanciële en economische vraagstukken 

waar we vandaag de dag wereldwijd mee te maken 

hebben. of het nu gaat om werkgelegenheid, gover-

nance, het verkrijgen van inkomen of verbeteren van 

sociale omstandigheden, coöperaties leveren een 

belangrijke bijdrage. in 2014 waren 3.000 coöperatie-

medewerkers en bestuurders uit 93 landen aanwezig 

bij het congres. dit bood een unieke gelegenheid voor

kennisoverdracht en het delen van best practices.

ncr is partner van het congres en zal in een later 

stadium leden van ncr informeren over de summit.

meer informatie over de international summit of 

cooperatives treft u aan op deze website: 

https://www.sommetinter.coop/en

hanke lange is auteur van het boek “uit het goede hout 

gesneden – de enerverende stap van manager naar bestuur-

der”. het boek beschrijft de thema’s waar bestuurders mee 

te maken hebben. het richt zich op directie-bestuurders, 

dus niet op de benoemde ledenbestuurders. het geeft 

een goede kijk op de andere rol en de verbinding en 

het samenspel met toezichthouders. vooral de verandering 

van manager naar directiebestuurder wordt uitgelicht. 

hierbij komen veel voorkomende patronen en ervaringen 

uit bestuurskamers aan bod.

het is weliswaar niet toegespitst op coöperaties, maar wel 

herkenbaar voor directie-bestuurders ook in de context 

van een raad van toezicht of raad van commissarissen.

bestuursadviseur hanke lange heeft veel gepubliceerd op 

het boeiende terrein van bestuur en leiderschap. hij is ook 

toezichthouder en als docent verbonden aan meerdere 

universitaire leergangen.

B
O

E
K

 &
 Z

O

uIT HET GOEDE 
HOuT GEsNEDEN
meer informatie: mediawerf, isbn 9789490463373, € 23,95

www.mediawerf.nl
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NCR CODE vOOR COöpERATIEvE 
ONDERNEmINGEN

De coöperatie staat bekend als een transparante en demo-

cratische ondernemingsvorm met een strategie gericht 

op de lange termijn. Vanwege deze identiteit verdienen 

coöperatieve ondernemingen een eigen governance code. 

De NCR Code voor coöperatieve ondernemingen omvat

gedragsregels die transparantie en kwaliteit van bestuur 

vergroten. Onder regie van NCR is deze code in 2015 aan-

gepast zodat ze aansluit bij de nieuwe trends en ontwik-

kelingen op coöperatief gebied.

De NCR Code biedt in de inleiding uitgebreide informatie 

over de verschillende bestuurlijke modellen bij een coö-

peratie. De NCR Code is een hulpmiddel om coöperatief 

ondernemerschap, ledenbetrokkenheid en professioneel 

toezicht te verbeteren. De ‘regels’ komen voort uit de ‘good 

practices’ van de NCR-leden en zijn bedoeld ter inspiratie 

van coöperaties die hun bestuur en bestuursstructuur 

willen evalueren of veranderen. De NCR Code hanteert het 

zogenaamde ‘pas toe of leg uit’-principe, dat wil zeggen 

om in het jaarverslag te vermelden op welke wijze de coö-

peratie de principes en regels van de code in het afgelopen 

jaar heeft nageleefd en, indien van toepassing, gemotiveerd 

uiteen te zetten waarom een regel niet is toegepast.

Op 17 juni 2015 is de vernieuwde code gepresenteerd

tijdens een NCR Symposium. In het septembernummer 

van Coöperatie leest u hier meer over. De NCR Code 

voor coöperatieve ondernemingen is beschikbaar op

www.cooperatie.nl/ncr-code 

NCR BAsIsCuRsus COöpERATIE

Op 24 september 2015 zal de volgende NCR Basiscursus 

Coöperatie plaatsvinden bij CNC in Milsbeek. Kennis ver-

garen en ervaringen uitwisselen staat bij deze eendaagse 

cursus voorop. Door de diversiteit in de samenstelling 

van de cursusgroep – in typen coöperaties en in functies 

van deelnemers – komt deze onderlinge interactie ook 

tot zijn recht. Het programma wordt binnenkort bekend-

gemaakt.

mEDEwERKERs NCR
Op 1 juli a.s. zullen prof.dr.mr. Ruud Galle en Nana 

Hereman NCR verlaten. Ruud Galle trad per 1 april 1999 

in dienst van NCR als directeur juridische zaken. Van 8

 juli 2008 tot 1 januari 2014 was hij directeur van NCR. 

Tijdens het symposium op 17 juni 2015 is afscheid geno-

men van Ruud Galle in verband met zijn pensionering. 

Onder meer via het Handboek Coöperatie, en de NCR 

Code voor coöperatieve ondernemingen zal zijn coöpe-

ratief gedachtegoed onder ogen blijven komen van menig 

coöperatief bestuurder en andere geïnteresseerden.

Nana Hereman kwam het toenmalige secretariaat van 

NCR versterken op 5 april 2000. In de jaren die volgden 

breidde haar takenpakket zich uit tot het directiesecreta-

riaat, organisatie van bijeenkomsten, aanspreekpunt en 

het financieel beheer van NCR.

Op 1 juni jl. heeft NCR Dorien Groen mogen verwelkomen; 

zij zal het secretariaat en de administratie van NCR gaan 

verzorgen.

NCR COöpERATIEDAG 
De jaarlijkse NCR Coöperatiedag zal op 26 november 

2015 worden georganiseerd in Hart van Holland in 

Nijkerk. Deze bijeenkomst staat in het teken van ontmoe-

ten en inspireren, interessante workshops en boeiende 

discussies en lezingen. Nadere informatie over het 

dagthema en het programma volgt deze zomer.

MeeR iNfoRMatie?

Meer informatie over deze en andere NCR-activiteiten 

en -diensten is te vinden op de website 

www.cooperatie.nl.
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voor coöperatieve 
ondernemingen

NCR CODE
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door: Arjen van Nuland

foto’s: Patrick van der Sande
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DE COöpERATIE
zorgt voor
sTABILITEIT EN
CONTINuÏTEIT

Cees ’t Hart was sinds 2009 CEO van zuivelcoöperatie FrieslandCampina. Op 15 juni 2015 

begon hij aan een nieuwe uitdaging als CEO van het beursgenoteerde Deense bierconcern 

Carlsberg. We kijken met hem terug op zijn ervaringen binnen de coöperatie.
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Cees ’t Hart leidde de samensmelting van Friesland Foods en Campina, die eind 2008 

fuseerden tot het huidige FrieslandCampina waardoor de onderneming internationaal 

kon uitbreiden. Onder zijn leiding nam de omzet toe van 8,2 naar 11,3 miljard euro. Hij 

is bij Koninklijke FrieslandCampina opgevolgd door Roelof Joosten, sinds 2012 lid van 

de executive board van het zuivelconcern. FrieslandCampina is een coöperatie met 

19.054 leden-melkveehouders en 22.168 medewerkers.

door: Arjen van Nuland

foto’s: Patrick van der Sande

Na uw beNoemiNg biNNeN 
FrieslaNdCampiNa zei u iN 
eeN iNterview dat u slape-
loze NaChteN hebt gehad 
over uw vertrek bij 
uNilever. had u dat ook 
bij de keuze om FrieslaNd-
CampiNa te verlateN?
Ja, en nog wel meer dan bij mijn ver-

trek bij Unilever. Het is altijd de vraag 

wat het beste moment is om ergens 

weer weg te gaan. Ik heb hier 7 jaar 

met hart en ziel gewerkt, dus het was 

een lastige beslissing. Maar Friesland-

Campina komt in een volgende fase en 

ik heb alle vertrouwen in de strategie 

en het team om het met een gerust 

hart achter te kunnen laten. In com-

binatie met een hele mooie uitdaging 

bij Carlsberg voelt dit als het juiste 

moment.

u beNt bij FrieslaNdCam-
piNa gestart toeN het 
besluit tot Fusie geNomeN 
was. zijN de voorwaardeN 
voor eeN suCCesvolle 
Fusie vaN twee Coöpera-
ties aNders daN bij eeN 
aNdere oNderNemiNgs-
vorm?
Nee, dat denk ik niet. Het coöperatie-

bestuur en de directie hebben beide 

andere aandachtsvelden bij de fusie. 

Het coöperatiebestuur heeft zich 

vooral gericht op het borgen van de 

ledenbelangen zoals leveringsvoor-

waarden. De directie heeft zich met 

name gericht op het samensmelten 

van de werkorganisaties en het ont-

wikkelen van de strategie.

Wat wel nieuw voor me was, was het 

betrekken van de leden-melkveehou-

ders bij de strategie. Dat kende ik 

niet bij eerdere functies. Zo bleken 

elementen als internationalisering 

en het bouwen van merken makke-

lijker door de leden geaccepteerd 

te worden dan een abstract begrip 

als duurzaamheid. Daar was meer 

overtuigingskracht voor nodig om 

onze leden daarin mee te nemen. Dan 

merk je dat je in de coöperatiestrate-

gie de verschillende belangen moet 

samenbrengen. Een goede strategie 

wordt gevormd door co-creatie. Het 

verschil met een andere onderne-

mingsvorm is dat naast de inzichten 

van de onderneming ook die van de 

leden betrokken moeten worden in 

deze co-creatie. Daardoor ontstaat 

een sterke mix, omdat dan ook het 

sectorbelang scherp in beeld komt.

u heeFt weleeNs gezegd 
dat u 20.000 bazeN hebt. 
op welke momeNteN oF 
bij wat voor beslissiNgeN 
voelt u dat?

In de praktijk valt dat natuurlijk wel 

mee. De input van de leden wordt door 

het coöperatiebestuur gekanaliseerd en 

zij vertalen naar de onderneming wat 

de leden belangrijk vinden. Voor een 

CEO maakt het wel een verschil of je 

aandeelhouders hebt of leden. Aande-

len wisselen vaak snel van eigenaar en 

de langetermijnfocus is vaak beperkt; 

het zijn passanten. Leden van coöpe-

raties zijn eigenlijk past echt aandeel-

houders, want zij “houden de aande-

len” voor de lange termijn. Dat geeft 

rust en stabiliteit. We zijn hierdoor in 

staat om niet alleen te focussen op de 

melkprijs van vandaag, maar ook op de 

langetermijnperspectieven en bijvoor-

beeld duurzaamheidsnormen. De lange 

termijn en de korte termijn moeten met 

elkaar in balans gebracht worden. Bij 

beursgenoteerde ondernemingen is die 

korte termijn veel dominanter. Overi-

gens heb je ook bij de coöperatie die 

kortetermijnresultaten nodig om naar 

die lange termijn te kunnen groeien.

CEEs ’T HART 

“Je bent beter af met een 

zwakke directie dan met een 

zwak bestuur”
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het Coöperatieve be-
stuursmodel keNt eeN 
ledeNdomiNaNtie. is dat 
Nog houdbaar bij eeN 
Coöperatie zoals Fries-
laNdCampiNa met meer 
daN € 11 miljard omzet eN 
eeN moNdiale strategie?
Een belangrijke succesfactor voor een 

coöperatie als FrieslandCampina is de 

scheiding tussen de coöperatie en de 

onderneming. Wij hebben dat via het 

zogenaamde Zandlopermodel vormge-

geven. Een goede bestuursstructuur 

en meerjarige basisafspraken met de 

leden over bijvoorbeeld de winstdeling 

en garantieprijssystematiek zorgen 

voor continuïteit en duidelijkheid.

Cruciaal hierin is dat bestuur en 

directie zich niet als de ander gaan 

gedragen. De CEO is geen melkvee-

houder en de boerenbestuurders 

zijn geen managers. Ieder moet zich 

bewust zijn van de eigen rol en van 

het feit dat men feitelijk onbekwaam is 

voor de rol van de ander. Als het fout 

gaat in de coöperatie, dan is dat vaak 

op dit terrein: men gaat op elkaars 

stoel zitten.

Uiteraard is het wel belangrijk dat 

de bestuurders over voldoende 

bestuurlijke ervaring beschikken en 

voldoende capaciteiten hebben om 

de bedrijfsvoering te overzien. De 

externe commissarissen spelen hierin 

ook een belangrijke rol door hiaten 

in kennis en ervaring in te vullen. Bij 

FrieslandCampina bestaat de Raad 

van Commissarissen uit 9 leden en 

4 externen met specifieke expertise.

Ik ben positief verrast over hoe deze 

“countervailing power” in de praktijk 

werkt. Het is een enorm krachtige 

basis voor een evenwichtige be-

stuursstructuur.

Ik heb veel bewondering gekregen 

voor de boerenbestuurders en voor 

de coöperatieve continuïteit. Steeds is 

men weer in staat om leden te vinden 

die deze zware taak kunnen vervul-

len. De coöperatieve ondernemings-

vorm heeft dan ook de toekomst. Een 

kwetsbaar punt is echter het opleiden 

van bestuurders. Dat moet vanaf 

de basis aandacht krijgen. Sterke 

bestuurders zijn een voorwaarde 

voor een sterke coöperatie. Je bent 

beter af met een zwakke directie dan 

met een zwak bestuur. Immers, een 

zwakke directie zal alleen het resul-

taat negatief beïnvloeden, terwijl een 

zwak bestuur de continuïteit van de 

coöperatie in gevaar brengt.

ziet u Nog karakter-
eigeNsChappeN oF 
vaardighedeN die eeN 
Ceo iN eeN Coöperatie 
moet hebbeN?
Een CEO van een coöperatie moet 

geen zonnekoning zijn. Binnen de 

coöperatie passen geen grote ego´s. 

Je moet een teamplayer zijn die wil 

verbinden en moet kunnen luisteren 

naar de signalen die zowel vanuit 

de leden komen als uit de organi-

satie. Het is ook belangrijk dat je 

goed kunt communiceren en kunt 

inspireren. Dat helpt enorm om de 

grote achterban mee te krijgen. Een 

voorbeeld hiervan is onze campagne 

Van Gras tot Glas, waarmee we de 

keten willen verbinden. Onze leden 

begrijpen dat een verbonden keten 

belangrijk is, maar ook dat dit een 

extra verantwoordelijkheid bij hen 

zelf legt, ook voor andere schakels 

in de keten.

“bestuur 

en directie 

moeten zich niet 

als de ander 

gaan gedragen”
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DE COöpERATIE
naar de beurs

Ruim 10 jaar geleden startte Coöperatie

ForFarmers het Vermogen op Naam traject. 

De coöperatieve wereld haalde de wenkbrauwen 

op. Inmiddels staan ze aan de vooravond van de 

beursgang en is het systeem, op verzoek van de 

leden op een aantal onderdelen aangepast. Een 

interview met Jan Eggink, bestuursvoorzitter 

FromFarmers,  Arjan Schrijver, ledenraadslid 

FromFarmers en Yoram Knoop, CEO ForFar-

mers, over de achtergronden en ervaringen van 

deze bijzondere stap.

door: Arjen van Nuland

foto’s: Patrick van der Sande

wat was destijds de aanleiding om het vermogen op naam 

te zetten?

eggink: “Bij de fusie tussen ABC en CTA in 2000 is al 

afgesproken om na te denken over de mogelijkheid om het 

vermogen van de beide fusiepartners op naam van de le-

den te zetten. Dit is een aantal jaren blijven liggen maar is 

actueel geworden toen ForFarmers internationale ambities 

kreeg en voornemens was bedrijven buiten Nederland te 

acquireren, dit was in 2006. Om verwatering tegen te gaan 

is toen besloten om het vermogen op naam te zetten. Vanaf 

2007 was het ook mogelijk om de vermogenscertificaten 

tussen de leden onderling te verhandelen. Wat je echter 

ziet is dat de handel tussen leden beperkt is, waardoor 

de waarde van het certificaat niet optimaal is. Onze leden 

zijn niet gewend om dit als belegging te zien en handelden 

alleen als ze willen verkopen. Door het handelsplatform in 

2010 open te stellen voor anderen (niet-leden) is er meer 

vraag en wordt de waarde hoger.”

Van links naar rechts Arjan Schrijver, Jan Eggink en Yoram Knoop 

Coöperatie
NummER 623 - juNI 2015
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Knoop: “De beursgang is dus niet bedoeld om geld op te 

halen. We hebben weliswaar een groeistrategie, maar we 

hebben genoeg middelen om acquisities te plegen.”

wat zijn de ervaringen nu bij het verhandelen van de 

certificaten op het handelsplatform?

Knoop: “Er worden dagelijks zo’n 60.000 certificaten 

verhandeld. In totaal hebben we ruim 106 miljoen certifi-

caten. Vaak zijn het ondernemers die hun bedrijf verkopen 

of die het geld nodig hebben in hun eigen bedrijf. Ook 

steeds meer derden weten onze certificaten te vinden. 

Op dit moment is zo’n 25-30% eigendom van niet-leden; 

dat neemt ieder jaar met zo’n 5 tot 6% toe.”

Hoe gaat dit zich ontwikkelen? Zijn over 10 jaar alle 

certificaten in handen van derden?

Schrijver: “17,5% van de certificaten zijn van de coöpe-

ratie en worden niet verhandeld. De coöperatie ontvangt 

daarop dividend. Er zijn ook prioriteitsrechten zolang 20% 

van de certificaten in handen is van leden. Dus naast die 

17,5% moet nog 2,5% in handen zijn van leden. De prio-

riteitsrechten houden onder andere in dat de coöperatie 

een voordracht kan doen voor 3 van de 6 commissarissen 

van ForFarmers B.V. en dat zij bijvoorbeeld een (vijandige) 

overname kunnen blokkeren.”

Is het geen risico dat leden en derden tegengestelde belan-

gen hebben en dat het kortetermijndenken van de aandeel-

houder dominant wordt ten opzichte van het ledenbelang?

eggink: “Het belang van leden en derden-certificaathou-

ders is vergelijkbaar. Beide zijn gebaat bij een goed rende-

ment van de onderneming. Daarnaast hebben de leden nog 

het belang in een goede productportfolio tegen een scherpe 

prijs. Dat laatste wordt feitelijk geborgd doordat we in 

een sterk concurrerende markt opereren. We kunnen het 

ons niet veroorloven om duurder te zijn of om concessies 

te doen in kennis en innovatie. We zijn dan ook niet bang 

voor sprinkhanengedrag van aandeelhouders, waarbij de 

vennootschap leeggeplukt wordt. Daarnaast hebben we 

met ons prioriteitsaandeel een bescherming gecreëerd.” 

Past de beursgang in de coöperatieve gedachte?

Schrijver: “Bij veel coöperaties is de wederkerigheid 

behoorlijk uitgekleed. Zo is de aansprakelijkheid veel-

al beperkt of uitgesloten. Door onze beursgang merken 

leden duidelijker hoe het gaat met de onderneming en is 

hun belang in het succes van de onderneming weer groter 

geworden. In die zin wordt de coöperatieve basis versterkt 

met onze beursgang.”

Verwachten jullie dat de eventuele beursgang opvolging 

gaat krijgen bij andere coöperaties?

Knoop: “Coöperaties verschillen enorm in hun structuur en 

v.l.n.r. Jan Eggink, Arjan Schrijver, Yoram Knoop

OVER 
fromfarmers/
forfarmers

ForFarmers is een veevoeronderneming met activiteiten in Noordwest-Europa. In 2007 

is de onderneming ForFarmers gesplitst van de coöperatie. De coöperatie voert de naam 

FromFarmers. Coöperatie FromFarmers, met 6.272 leden in Nederland, Duitsland en 

België is grootaandeelhouder van ForFarmers BV. De activiteiten van FromFarmers 

bestaan uit het beheren van haar participatie in ForFarmers B.V.

Door haar meerderheidsaandeel in ForFarmers B.V. ligt de zeggenschap binnen 

ForFarmers bij de coöperatie. Deze zeggenschap kan door ieder lid dat een participatie-

rekening of certifi caten heeft individueel, of collectief via de ledenraad, uitgeoefend 

worden. Leden hebben op deze manier direct of indirect de zeggenschap over belangrijke 

onderwerpen waaronder strategische beslissingen.

ForFarmers B.V. had in 2014 een omzet van € 2,3 miljard en telde 2.343 FTE.

“HET COöpERATIEvE 
pRINCIpE vAN wEDERKERIGHEID 

wORDT DOOR DE BEuRsGANG 
vERsTERKT”
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in de markt waarin ze opereren. Onze keuze is sterk be-

paald door onze concurrerende markt waarbij leden geen 

inkoop- of leveringsplicht hebben, maar steeds kiezen voor 

de beste deal.”

“Een voordeel voor de leden is dat er meer scherpte komt 

in het ondernemen van de coöperatie. Het rendement op 

het eigen vermogen (in de dode hand) is vaak beperkt. Bij 

ons wordt enerzijds sterk gestuurd op het presteren in de 

markt, maar ook op een goed rendement en dus dividend.”

wat gaat de beursgang betekenen voor de zeggenschap 

van de leden?

eggink: “Een certificaat geeft stemrecht in de aandeelhou-

dersvergadering. De 17,5% van de coöperatie wordt verte-

genwoordigd door de ledenraad. De overige certificaathou-

ders (zowel leden als niet-leden) hebben ook stemrecht in 

de aandeelhoudersvergadering. Het stemrecht op de door 

de leden niet opgevraagde stemmen wordt ook door de 

ledenraad uitgeoefend.”

Schrijver: “De informatie die we nu als ledenraad krijgen is 

complexer en gedetailleerder dan voorheen. In het verleden 

was het nog weleens teveel gericht op de praktische zaken 

zoals de brokkwaliteit, tegenwoordig gaat dat echt om 

strategische en financiële informatie. Dat stelt ook andere 

eisen aan het profiel van de ledenraad. Daar moeten we 

ook door scholing aan blijven werken.”

Hoe kijk je terug op de afgelopen periode van vermogen op 

naam en de voorbereiding voor een mogelijke beursgang?

eggink: “De coöperatie is geen statisch instrument: het 

moet steeds vernieuwd worden. De coöperatieve wereld 

vindt het weleens lastig om met deze vernieuwingen om 

te gaan, maar we moeten het coöperatieve model blijven 

innoveren om het hoofd te bieden aan de nieuwe uitdagin-

gen. Dat hebben wij samen met onze leden gedaan. Ik ben 

er trots op dat we echt klaar zijn voor de toekomst.”

Het eigen vermogen wordt vanaf 2006 in tien jaar 

tijd op naam gezet van de leden. Hiertoe is het 

vermogen omgezet in 100 miljoen certificaten. 

Daarnaast zijn er ruim 6 miljoen certificaten 

gekocht door de medewerkers. In de jaren 2007

t/m 2016 worden er dus per jaar maximaal 10 miljoen 

certificaten onder de leden verdeeld. Deze verde-

ling is gebaseerd op een sleutel, voerequivalenten 

genaamd. Het traject kent een aantal stappen:

1. Benutten voerequivalenten; Door afname van  

 voer of andere producten kan een lid dat 

 voerequivalenten bezit, dit voerequivalent 

 “benutten”.

2. Toekennen vermogensrechten; Gekoppeld aan  

 de benutting van voerequivalenten ontvangt  

 een lid bijschrijving op zijn participatierekening.

  Deze bijschrijving bestaat uit het recht op 

 certificaten.

3. Conversie; Een lid kan de participatierekening

 converteren (omzetten) naar certificaten.  

 Iedere bezitter van een participatierekening  

 kan zelf het moment van conversie (omzetting) 

 bepalen. Ook derden (niet-leden) kunnen deze 

 certificaten via het handelsplatform kopen en  

 verkopen.

Eind 2013/begin 2014 heeft er een aanpassing in 

de toekenning van het vermogen plaatsgevonden 

waarbij is afgesproken dat niet alle vermogen op 

naam gesteld wordt. Afgesproken is dat 17,5% in 

de coöperatie blijft. De reden hiervoor is dat 

daarmee de borging van de zeggenschap bij 

belangrijke besluiten bij de coöperatie blijft mits 

zij minimaal 20% van de aandelen van ForFarmers 

heeft, dit betekent dat naast de 17,5% in de 

coöperatie de leden zelf nog 2,5% moeten houden.

HOE WERKT 
vermogen op 
naam

“HET COöpERATIEvE 
pRINCIpE vAN wEDERKERIGHEID 

wORDT DOOR DE BEuRsGANG 
vERsTERKT”
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ONE-TIER MOGELIJK?

De Wet bestuur en toezicht zou het ook in Nederland voor 

coöperaties mogelijk moeten maken om te kiezen voor een 

one-tier-board. ‘Zou’ want het is nog niet zeker wanneer die 

wet in werking zal treden. Een one-tier-board is één orgaan 

waar de uitvoerende en de toezichthoudende bestuurders 

samen onderdeel van uitmaken. Ze heten dan allemaal 

bestuurders. Daar waar in het meer bekende two-tier-model 

er zowel een bestuursorgaan is als een toezichthoudend 

orgaan (raad van commissarissen of raad van toezicht).

De coöperatie kent daarenboven als hoogste macht de 

Algemene Leden Vergadering, soms gerepresenteerd door 

een Ledenraad. Die laten we in dit artikel buiten beschouwing.

Die ledenmacht is er altijd zowel in het one-tier als in het 

two-tier-model. 

Twee coöperatiebestuurders, Stefan Meeusen en Cors Hage, 

laten hun licht schijnen over de verschillende modellen.

De NPRC kent een bestuur (1 persoon) en een toezichthou-

dend orgaan (rvc) dat bestaat uit 2 interne en 3 externe 

commissarissen. Univé kent een gezamenlijk bestuursor-

gaan met 2 uitvoerende en 4 niet-uitvoerende bestuurders.

supERIEuR 
mODEL? 
1-tier of 2-tier?

sTEfAN mEEusEN
Stefan Meeusen, directeur-bestuurder bij de Nederlandse 

Particuliere Rijnvaart Centrale (NPRC): grootste Nederlandse 

binnenvaartvervoerder, derde speler in Europa, jaarlijks 11 miljoen 

ton droge lading met 100 leden, een gezamenlijk laadvermogen 

van 180.000 ton en een omzet van 76 miljoen euro. Stefan 

Meeusen is schipperszoon, studeerde bedrijfskunde, was organi-

satie-adviseur en is sinds 2010 benoemd in deze positie.

Het woord ‘governance’ wordt vaak in de enge betekenis 

van ‘bestuursmodel’ geïnterpreteerd. ‘Governance’ is echter 

terug te leiden tot het Griekse woord voor ‘sturen’. Gover-

nance gaat dus over beleid voeren, het liefst consistent 

beleid, waardoor de coöperatie een betrouwbare partner is 

voor haar leden, klanten en andere belanghebbenden.

Die consistentie is wel gebaat bij een zekere structuur. 

Structuur helpt mensen immers om op koers te blijven. De 

vraag doet zich voor of het ene systeem beter stuurt dan 

het andere? Kunnen fouten in het ene systeem beter worden 

voorkomen dan in het andere? Kortom: is er een superieure 

structuur?

door: Wilbert van den Bosch

foto’s: Patrick van der Sande

Stefan Meeusen:

“Onze markt vraagt om 
speelruimte voor 
de bestuurder”
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INFORMATIE

In het traditionele governancemodel worden bestuurders en 

toezichthouders gekozen door de leden. De leden hebben 

daardoor maximale controle op de strategie en de dagelijkse 

gang van zaken in het coöperatieve bedrijf. Steeds vaker 

zien we echter dat de formeel bestuurlijke rol wordt belegd 

bij een niet-gekozen maar benoemde persoon. Dit vanwege 

tijdgebrek van leden-bestuurders of vanwege het feit dat het 

leiden van de coöperatieve onderneming specifieke compe-

tenties vraagt. De ledeninvloed zou hierdoor minder kunnen 

worden. Om die invloed zo groot mogelijk te houden zou 

de coöperatie straks ook kunnen kiezen voor een one-tier-

board. Een positief argument is dat in een one-tier-board 

leden als niet-uitvoerende bestuurders zitting kunnen nemen 

naast de benoemde uitvoerende bestuurder(s).

Een voordeel daarvan is dat die leden-bestuurders daar-

door eerder en van meer informatie worden voorzien dan 

wanneer ze een aparte raad van toezicht of raad van com-

missarissen zouden zijn. Zo zouden die leden-bestuurders 

directer bij de besluitvorming betrokken zijn. “Bij Univé 

werkt die informatievoorziening en directe betrokkenheid 

zeker zo”, zegt bestuursvoorzitter Cors Hage. Het gezamen-

lijke bestuur vergadert tweewekelijks! Zij het dat bij Univé de 

niet-uitvoerende bestuurders weliswaar door de ledenraad 

worden benoemd maar niet uit het ledenbestand voortkomen. 

Dat heeft o.a. te maken met de vereiste toets van De Neder-

landsche Bank.

ROLDUIDELIJKHEID

Er is ook een nadeel van die directe betrokkenheid: de roldui-

delijkheid is minder. Hoe onafhankelijk kun je (als niet-uitvoe-

rende bestuurder) een voorstel toetsen of toezicht houden op 

een bedrijfsproces als je nauw bij de beleidsvorming ervan 

betrokken bent? In de Engelse wetgeving wordt bij aantreden 

van een ‘non executive’ wel onafhankelijkheid geëist maar 

die eis wordt losgelaten op het moment dat de betreffende 

persoon in functie is…

Het mechanisme van macht en tegenmacht zou in beginsel 

weer beter kunnen werken in een two-tier-board. Daar zijn 

de rollen duidelijker gescheiden: de bestuurders besturen en 

de commissarissen houden toezicht. 

CORs HAGE
Cors Hage, voorzitter van het bestuur van Coöperatie Univé U.A.:

een coöperatieve maatschappelijk verantwoordelijke verzekeraar 

die vanuit zijn coöperatieve identiteit een prominente stempel wil 

drukken op de Nederlandse verzekeringsmarkt. Univé heeft 1,4 

miljoen leden, ruim 2.700 medewerkers en een (netto) premie-

omzet van 431 miljoen euro. Cors Hage studeerde bedrijfseconomie, 

bekleedde functies bij Aegon en Monuta – o.a. directievoorzitter – 

en is sinds 3,5 jaar benoemd in deze rol. 

Cors Hage: 
“In een 1-tier-board 

behandel je de onderwerpen 
veel intensiever”



14

Coöperatie
sAmEN gaan we VERDER

AGENDA BEPALEN

“Onze commissarissen sturen echt op hoofdlijnen”, zegt 

Stefan Meeusen. “Het secretariaat stelt in overleg met de 

voorzitter van de rvc de agenda op. Natuurlijk word ik 

daarin ook betrokken maar het is hun agenda.” “Bij Univé 

wordt de agenda met name samengesteld door de uitvoe-

rende bestuurders”, legt Cors uit. “Natuurlijk word ik als 

voorzitter daarbij betrokken maar het is hun agenda.” Zie 

hier een wezenlijk modelverschil. 

Alleen al door de andere frequentie, NPRC kent 6 formele

RvC-vergaderingen plus nog bijzondere bijeenkomsten 

gedurende het jaar en Univé vergadert elke 14 dagen, is de 

betrokkenheid van de toezichthouders verschillend. 

“Niet zozeer mentaal”, meent Stefan: “Onze commissarissen 

voelen een sterk commitment naar de NPRC.” “Maar inhou-

delijk behandel je in een one-tier-board de onderwerpen 

veel intensiever en gedetailleerder”, zegt Cors. 

AANSPRAKELIJKHEID 

Beleid en strategie worden binnen de NPRC door de organi-

satie onder verantwoordelijkheid van de bestuurder gemaakt. 

Dat werkt ook zo bij Univé. De twee uitvoerende bestuurders 

(één verantwoordelijk voor de interne aangelegenheden en de 

ander voor externe zaken) bereiden het beleid collegiaal voor. 

Stefan: “De raad van de NPRC toetst en is sparring partner. 

Zeker in mijn geval (1-hoofdig bestuur) is dat laatste zeer 

welkom.” “In het two-tier-model zijn de verantwoordelijkhe-

den duidelijker af te bakenen”, meent Cors. “Wij hebben bij 

Univé tussentijds ook veel email- en telefonisch contact, zijn 

dus nadrukkelijker bij de beleidsvorming betrokken.” Die be-

trokkenheid leidt ertoe dat een niet-uitvoerende bestuurder, 

net als een uitvoerende bestuurder, hoofdelijk aansprakelijk 

kan worden gesteld voor een misleidende jaarrekening en 

(anders dan een commissaris) voor misleidende tussentijdse 

cijfers en het jaarverslag. De niet-uitvoerende bestuurder 

heeft bestuurlijke aansprakelijkheid, daar waar een toe-

zichthoudend orgaan hooguit kan worden aangesproken op 

onbehoorlijk toezicht. 

INVLOED

Hoe groot is de invloed van de toezichthouders in het 

2-tier-model van de NPRC? “Doorslaggevend”, meldt Stefan. 

“Alle strategische keuzes worden uitgebreid doorgesproken. 

De raad geeft goedkeuring op de belangrijke besluiten. 

En de raad is mijn werkgever. Maar de raad gaat niet over 

de uitvoering van het beleid. Om in scheepvaarttermen te 

blijven: als de koers is vastgesteld, zet de bestuurder met 

de organisatie alle zeilen bij om die te varen. Wel heb ik dan 

weer tussentijdse contacten met individuele commissarissen.

Zij treden op als adviseur op hun expertisegebied. En met 

de voorzitter onderhoud ik een hele open relatie. Wij kunnen 

alles delen, hebben echt een vertrouwensband. Maar de ex-

terne vertegenwoordiging van de NPRC ligt wel primair 

bij mij als directeur-bestuurder.”

Dat is bij Univé, soms ongewild, anders. Cors Hage wordt 

zeker door de 14 regionale Univé’s vaak aangesproken in zijn 

rol van voorzitter.“Het werkgeverschap van de bestuurders 

dat Stefan noemt, ligt bij Univé ook bij de niet-uitvoeren-

de bestuurders”, voegt Cors toe. “Elk jaar hebben we een 

beoordelingsgesprek. Dan ben je weer 100% toezichthouder. 

Dat balanceren tussen de nabijheid van de mede-bestuurder 

en de gepaste afstand van de toezichthouder is als een dunne 

lijn die alleen zuiver blijft als je respect voor elkaars rollen 

betracht. De uitvoerende bestuurders runnen de toko!”

MODELKEUZE

“Eerst komt de marktvraag dan de vraag naar de wijze van 

organiseren en het bestuursmodel“, zegt Stefan. “Onze markt 

is erg volatiel en wendbaarheid is van groot belang. Dat 

vraagt om speelruimte voor de bestuurder. “De commissa-

rissen zijn echter altijd beschikbaar om te overleggen. Het 

hoeft niet, het kan wel. In ons geval zou een one-tier-board 

misschien vertragend werken.” “Verzekeren en voorzichtig-

heid zijn aan elkaar verbonden”, zegt Cors. “Vandaar dat een 

one-tier-board bij ons eigenlijk heel goed werkt.” 

Cors en Stefan geven op de hypothese ‘Stel dat je organisatie 

naar een ander model zou migreren…’ min of meer hetzelfde 

antwoord. Objectief gezien vraagt dat om nieuwe onderlinge 

afspraken. Nieuwe profielen ook. En mogelijk andere compe-

tenties. “Maar het allerbelangrijkste is het persoonlijk 

functioneren en de wijze waarop je met elkaar omgaat.” 

Daarmee bevestigen ze een stelling van professor Rienk 

Goodijk, dat, welk model je ook kiest, de governance in 

Nederland veel weg heeft van een 1,5-tier-model.

De governance in 
Nederland heeft veel weg

van een 1,5-tier-model
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COÖPERATIES IN NEDERLAND

Aantal coöperaties naar sector, in procenten

Bron: Kamer van Koophandel, bewerkt en aangevuld door NCR

Het gedachtegoed van de coöperatie: ‘Samen sta je sterker’ leeft momenteel erg in onze maatschappij. Daarom zie je dat veel zzp’ers, 
burgers en energie-initiatieven kiezen voor de coöperatieve rechtsvorm. Naast de samenwerkingsvoordelen, kan de nadruk ook liggen 
op praktische voordelen van de coöperaties zoals eenvoudig op te richten en fiscale voordelen. Als we de Nederlandse coöperaties 
verdelen in dertien bedrijfssectoren, dan zien we een redelijk gelijkmatige verdeling over deze sectoren. 

Sectoren
Coöperaties kunnen een verscheidenheid hebben aan typen leden. Wij onderscheiden 6 
typen. Veruit de meeste coöperaties hebben ondernemers als lid. Dit zijn leden die 
zelfstandig een bedrijf hebben. De leden van overheidscoöperaties zijn overheidsorga-
nen zoals gemeenten. Het aantal van deze coöperaties is echter nog te klein om in het 
schema zichtbaar weer te geven.

Type leden

Onder de gezondheidszorg vallen bijvoorbeeld huisartsen die 
verenigd zijn in een coöperatie. Ook verschillende ziekenhuizen

kunnen samenwerken in een coöperatie, net als diëtisten
of fysiotherapeuten. 

De sector dienstverlening is heel breed en hieronder verstaan
we banken, verzekeraars, verenigde accountants, notarissen,

advocaten, maar bijvoorbeeld ook uitvaartverzorgers.

Huisvesting betreft
coöperaties waarin de

bewoners van een flat of
woonwijk verenigd zijn.
Ook bij bungalowparken
en bedrijvenparken vind

je deze vorm terug. 

Recreatie staat voor
jachthavens, waterparken en
horecagelegenheden die de

coöperatieve rechtsvorm
hanteren. 

De in- en verkoopcoöperaties kopen
of verkopen goederen of diensten voor of

namens de leden. Dit zijn bijvoorbeeld
bedrijven die machines aanbieden of heel
gespecialiseerde producten. Het gaat hier-
bij voornamelijk om business-to-business.  

 

De detailhandel omvat onder meer dieren-,
kleding- en parketwinkels die producten aan

de consument aanbieden.  

Veel boeren en tuinders zijn lid
van 1 of meer coöperaties.

Ook vissers en natuurcollectieven
horen bij de sector agrarisch. 

Bij de technologiesector
horen bijvoorbeeld

initiatieven in de glasvezel
en antenne-inrichting. 

Ook ondernemers die vrachtwagens, 
schepen, containers en opslag-

plaatsen bezitten zijn verenigd in
coöperaties in de sector transport,

logistiek & opslag. 

Onderhoud omvat o.a. monteurs,
schilders, bouwbedrijven en installateurs

die coöperatief samenwerken. 

Ook bij uitzendbureaus en machineverhuurders zijn
coöperaties te vinden in de sector uitzend & verhuur. 

Een groeiende groep
coöperaties is actief in de

energiesector. Het gaat hier
vooral om duurzame energie

zoals windenergie.

14%

20%

In de publieke sector zijn verschillende
overheidsinstellingen zoals gemeenten

samen betrokken bij een coöperatie. Ook erfgoed
en musea zijn zo verenigd, net als onderwijs-

instellingen zoals scholen of een groep docenten.

Ondernemers

Onduidelijk

Werknemers

Eigenaren

Multistake-
holder

Consumenten

Overheid

0%

Agrarische sector uitgelicht

Aantal leden naar type, in procenten

Sector dienstverlening 
uitgelicht

82%

28% 54%

2%

2%

2%

3%

3%

4% 4%

4%

6%

6%

6%

9%

10%

11%

12%

Aandeel co-
operaties met
ondernemers
als leden:

1%

Aandeel co-
operaties met
consumenten
als leden:

5%

Aandeel co-
operaties met
eigenaren
als leden:

42%

Aandeel co-
operaties met
ondernemers
als leden:

39%

Aandeel co-
operaties met
meerdere typen 
leden (multi-
stakeholder):

Veel landbouwbedrijven 
verenigen zich om hun 
producten collectief te ver-
markten of te bewerken. 

Bijvoorbeeld een manege die 
pensionpaarden verzorgt heeft 
consumenten als lid. 

Dit zijn vooral eigenaren van
bos- en natuurterreinen die
gezamenlijk het beheer van 
deze gebieden regelen.

Veel advocaten, boekhouders 
en accountants verenigen zich.

Banken en verzekeraars 
onderscheiden particuliere
en zakelijke klanten.

Een andere kleine groep coöperaties heeft werknemers als lid. Deze coöperaties sluiten 
arbeidsovereenkomsten af met de leden. Leden van eigenarencoöperaties zijn eigenaren van 
flats en bedrijvenparken, maar ook zzp’ers of MKB’ers die samen een onderneming hebben. 
Een consumentencoöperatie koopt goederen in voor haar leden en een multistakeholder 
coöperatie bestaat uit een mix van bovengenoemde verschillende typen leden. Zo kunnen 
bijvoorbeeld zowel ondernemingen als consumenten samen lid zijn van een coöperatie. 
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De laatste jaren neemt het aantal coöperaties in Nederland toe. Een complete registratie bestaat echter 

niet. NCR heeft op basis van verschillende overzichten, zoals de Kamer van Koophandel-registraties, een 

overzicht gemaakt. Dit is niet compleet, maar geeft inzicht in hoe coöperatief Nederland is samengesteld.  

door: Carmen Heukers

infographic: Ymke Pas
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Aantal coöperaties naar sector, in procenten

Bron: Kamer van Koophandel, bewerkt en aangevuld door NCR

Het gedachtegoed van de coöperatie: ‘Samen sta je sterker’ leeft momenteel erg in onze maatschappij. Daarom zie je dat veel zzp’ers, 
burgers en energie-initiatieven kiezen voor de coöperatieve rechtsvorm. Naast de samenwerkingsvoordelen, kan de nadruk ook liggen 
op praktische voordelen van de coöperaties zoals eenvoudig op te richten en fiscale voordelen. Als we de Nederlandse coöperaties 
verdelen in dertien bedrijfssectoren, dan zien we een redelijk gelijkmatige verdeling over deze sectoren. 

Sectoren
Coöperaties kunnen een verscheidenheid hebben aan typen leden. Wij onderscheiden 6 
typen. Veruit de meeste coöperaties hebben ondernemers als lid. Dit zijn leden die 
zelfstandig een bedrijf hebben. De leden van overheidscoöperaties zijn overheidsorga-
nen zoals gemeenten. Het aantal van deze coöperaties is echter nog te klein om in het 
schema zichtbaar weer te geven.

Type leden

Onder de gezondheidszorg vallen bijvoorbeeld huisartsen die 
verenigd zijn in een coöperatie. Ook verschillende ziekenhuizen

kunnen samenwerken in een coöperatie, net als diëtisten
of fysiotherapeuten. 

De sector dienstverlening is heel breed en hieronder verstaan
we banken, verzekeraars, verenigde accountants, notarissen,

advocaten, maar bijvoorbeeld ook uitvaartverzorgers.

Huisvesting betreft
coöperaties waarin de

bewoners van een flat of
woonwijk verenigd zijn.
Ook bij bungalowparken
en bedrijvenparken vind

je deze vorm terug. 

Recreatie staat voor
jachthavens, waterparken en
horecagelegenheden die de

coöperatieve rechtsvorm
hanteren. 

De in- en verkoopcoöperaties kopen
of verkopen goederen of diensten voor of

namens de leden. Dit zijn bijvoorbeeld
bedrijven die machines aanbieden of heel
gespecialiseerde producten. Het gaat hier-
bij voornamelijk om business-to-business.  

 

De detailhandel omvat onder meer dieren-,
kleding- en parketwinkels die producten aan

de consument aanbieden.  

Veel boeren en tuinders zijn lid
van 1 of meer coöperaties.

Ook vissers en natuurcollectieven
horen bij de sector agrarisch. 

Bij de technologiesector
horen bijvoorbeeld

initiatieven in de glasvezel
en antenne-inrichting. 

Ook ondernemers die vrachtwagens, 
schepen, containers en opslag-

plaatsen bezitten zijn verenigd in
coöperaties in de sector transport,

logistiek & opslag. 

Onderhoud omvat o.a. monteurs,
schilders, bouwbedrijven en installateurs

die coöperatief samenwerken. 

Ook bij uitzendbureaus en machineverhuurders zijn
coöperaties te vinden in de sector uitzend & verhuur. 

Een groeiende groep
coöperaties is actief in de

energiesector. Het gaat hier
vooral om duurzame energie

zoals windenergie.

14%

20%

In de publieke sector zijn verschillende
overheidsinstellingen zoals gemeenten

samen betrokken bij een coöperatie. Ook erfgoed
en musea zijn zo verenigd, net als onderwijs-

instellingen zoals scholen of een groep docenten.

Ondernemers

Onduidelijk

Werknemers

Eigenaren

Multistake-
holder

Consumenten

Overheid

0%

Agrarische sector uitgelicht

Aantal leden naar type, in procenten

Sector dienstverlening 
uitgelicht

82%

28% 54%

2%

2%

2%

3%

3%

4% 4%

4%

6%

6%

6%

9%

10%

11%

12%

Aandeel co-
operaties met
ondernemers
als leden:

1%

Aandeel co-
operaties met
consumenten
als leden:

5%

Aandeel co-
operaties met
eigenaren
als leden:

42%

Aandeel co-
operaties met
ondernemers
als leden:

39%

Aandeel co-
operaties met
meerdere typen 
leden (multi-
stakeholder):

Veel landbouwbedrijven 
verenigen zich om hun 
producten collectief te ver-
markten of te bewerken. 

Bijvoorbeeld een manege die 
pensionpaarden verzorgt heeft 
consumenten als lid. 

Dit zijn vooral eigenaren van
bos- en natuurterreinen die
gezamenlijk het beheer van 
deze gebieden regelen.

Veel advocaten, boekhouders 
en accountants verenigen zich.

Banken en verzekeraars 
onderscheiden particuliere
en zakelijke klanten.

Een andere kleine groep coöperaties heeft werknemers als lid. Deze coöperaties sluiten 
arbeidsovereenkomsten af met de leden. Leden van eigenarencoöperaties zijn eigenaren van 
flats en bedrijvenparken, maar ook zzp’ers of MKB’ers die samen een onderneming hebben. 
Een consumentencoöperatie koopt goederen in voor haar leden en een multistakeholder 
coöperatie bestaat uit een mix van bovengenoemde verschillende typen leden. Zo kunnen 
bijvoorbeeld zowel ondernemingen als consumenten samen lid zijn van een coöperatie. 
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Cees van Rijn heeft diverse functies in de food- en agribusi-

ness vervuld en was de laatste 10 jaar voor zijn pensioen 

CFO van Nutreco. Hij is onder meer extern commissaris bij 

bloemenveiling FloraHolland en veevoeronderneming ForFar-

mers. Nicole Eggermont was 20 jaar werkzaam voor

Schouten & Nelissen en is sinds twee jaar mede-eigenaar

van een bedrijf in training en coaching gespecialiseerd in 

‘soft skills’ voor de technische branches. Ze is extern com-

missaris bij coöperatieve personeelsvoorziener AB Werkt 

Zuid-Nederland. Kees Vrolijk was tot drie jaar geleden als 

accountant werkzaam bij Deloitte. Hij heeft een extern com-

missariaat bij C4C Holding. CNC, eigenaar van C4C Holding, 

is een coöperatie van champignonkwekers.

Wat is uW beeld van coöperaties? 

Cees: Mijn hele werkzame leven heb ik bij bedrijven gewerkt 

die concurrenten waren van coöperaties, bijvoorbeeld Nutreco, 

McCain en Nutricia. Wij vonden coöperatieve ondernemingen 

voor wat betreft management en kennis op een iets lager 

niveau opereren. Ik ben sinds mijn pensioen betrokken bij 

coöperaties, en ik moet zeggen: dat is niet meer zo. Er heeft ten 

opzichte van 10 jaar en langer geleden een sterke ontwikke-

ling plaatsgevonden bij coöperaties; ze zijn nu ook in staat 

ExTERNE 
COmmIssARIssEN 
aan het woord
Een toenemend aantal coöperatieve ondernemingen heeft externe toezichthouders 

benoemd: commissarissen die niet uit de ledenachterban afkomstig zijn. Externe commis-

sarissen brengen specifieke kennis en ervaring in en dragen bij aan de professionalisering van 

bestuur en toezicht. In een rondetafelgesprek reflecteren Nicole Eggermont, Cees van Rijn 

en Kees Vrolijk op het externe commissariaat.

door: Cynthia Griffioen

foto’s: Patrick van der Sande



19

Coöperatie
NummER 623 - juNI 2015

om goede mensen aan te trekken. Ik denk dat de verschillen kleiner 

worden dan dat ze in het verleden wellicht waren.

Nicole: Ik heb vele jaren in een groot familiebedrijf gewerkt en zie 

parallellen met de coöperatieve onderneming op het gebied van be-

trokkenheid en het organiseren op commitment. Het familiebedrijf is 

wat grilliger als het gaat om goede governance: coöperaties hebben 

een sterker gevoel voor governanceverhoudingen en zetten alle 

stakeholders in hun rol. Wat me ook aanspreekt is de balans tussen 

ondernemerschap en de lange termijn, en hoe dat vorm te geven.

Kees: Ik heb geen historie voor wat betreft coöperaties. Ik zie wel 

een aantal specifieke verschillen. Het belang van het lid van de 

coöperatie werkt diep door in het bedrijf dat de coöperatie in handen 

heeft. De belangen zijn niet altijd gelijk aan elkaar, en om daar een 

balans in te vinden is een uitdaging. Niet alleen voor een directie, 

maar óók voor een toezichthouder.

Welke ontWikkelingen ziet u?

Cees: Ik zie de onderlinge verschillen tussen de leden van de coöpe-

ratie steeds groter worden; vooral tussen de grote en kleine leden. 

Daardoor lopen de belangen meer uiteen en wordt het in de besluit-

vorming lastiger om op een lijn te komen. Soms is het belang van de 

organisatie strijdig met individuele belangen. Het is dan best lastig 

voor een lidcommissaris om voor de organisatie te kiezen in plaats 

van voor de eigen belangen.

Nicole: In het geval van AB Werkt is er ook sprake van een grotere 

diversiteit van leden, agrarische ondernemers uit alle sectoren, maar 

dit levert geen feitelijke belangentegenstellingen op. De dienstverlening 

van de organisatie is inmiddels voor ruim 30% gericht op niet-leden.

Cees: Het is van belang of de leden aan- of verkoopverplichtingen 

hebben. FloraHolland kent een leveringsplicht en anders moet je 

afrekenen via de coöperatie. Bij de inkoopcoöperaties speelt dat veel 

minder; als je te duur bent gaat iedereen naar een andere leverancier.

Bij een coöperatie met veel verplichtingen zijn de ledenbelangen 

belangrijk in de besluitvorming.

Kees: Het bepalen van strategie en beleid van een coöperatie is inge-

wikkelder dan bij een ander bedrijf. Er spelen zoveel belangen mee. 

Je kijkt naar de belangen van de leden en die hoeven niet direct in 

het verlengde van het bedrijf te liggen. En omdat allemaal op een stip 

op de horizon te krijgen vind ik wel een behoorlijke uitdaging. De 

vraagstelling of de coöperatieve vorm blijft voldoen hoort daar ook bij.

is de eXterne commissaris 24/7 een 
betrokken toezicHtHouder?

Kees:

“Rolvastheid
is heel 

belangrijk”

Cees:

“Je moet je 
onafhankelijkheid 

blijven 
uitstralen”

Nicole:

“Als externe 
commissaris 

moet je investeren 
om een 

toegevoegde
 waarde te blijven 

houden”
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Kees Vrolijk is extern commissaris 

bij C4C Holding. Als accountant 

was hij 35 jaar verbonden aan 

Deloitte in alle geledingen tot en 

met de raad van bestuur. Hij heeft 

enkele commissariaten en treedt 

daarnaast op als adviseur in het 

bedrijfsleven en de semipublieke 

sector. De verschillen en overeen-

komsten tussen de verschillende 

typen business interesseren hem 

zeer.

KEEs vROLIjK

Nicole Eggermont is van huis uit 

agrarisch socioloog en arbeids-

psycholoog en is sinds juli 2013 

als extern commissaris verbon-

den aan AB Werkt. Ze is nu twee 

jaar Directeur Eigenaar van IPV 

Training & Advies BV en was tot 

die tijd algemeen directeur van 

Schouten & Nelissen. “Erg leuk 

om als Wageningse ingenieur 

toch nog in de agrarische sector 

terecht te komen op een plek 

waar ik mijn vak kan gebruiken.”

NICOLE 
EGGERmONT
 

Kees: Een lid van de coöperatie heeft eigenlijk drie petten op: het houden 

van toezicht, het zijn van leverancier of afnemer en het verschaffen van 

vermogen. Een externe commissaris kijkt op een onafhankelijke wijze 

naar het bedrijf. Voor interne leden is dat soms moeilijker. De functie van 

externe commissaris is ook om erop te wijzen dat je daar zit voor het 

coöperatieve bedrijf.

Cees: Ik denk niet dat een externe commissaris 24/7 betrokken kan zijn. 

De betrokkenheid als commissaris is net zo groot, maar een betrokkenheid 

uit andere hoofde is er niet. Bij een beursgenoteerde onderneming mag 

maximaal één commissaris afhankelijk zijn. Bij coöperaties is de meer-

derheid van de commissarissen afhankelijk en dat vergroot de kans dat 

zakelijke belangen, soms onbewust, een rol gaan spelen.

Kees: Het circuit om de functie heen is wel anders dan ik gewend ben. De 

ledencommissarissen hebben een achterban en een netwerk en dat wordt 

ook zo gebruikt. Het is veel moeilijker om met vertrouwelijke informatie 

om te gaan in een coöperatie dan in een puur zakelijke omgeving.

Cees: Als lidcommissaris word je afgevaardigd door je achterban, je mag 

dat een aantal jaren doen en daarna ben je weer gewoon lid. Je voelt dan 

toch meer druk van je achterban. De kans is groot dat leden je bellen om 

hun mening te geven. Men kan ook achteraf afgerekend worden – “toen 

was jij toch commissaris?”. De externe commissarissen zijn dan weg. 

Als lid blijf je het verleden als commissaris met je meedragen. Die druk 

hebben wij niet. 

Nicole: Het werkt dan ook beter als dat soort dilemma’s in de rvc op tafel 

mogen komen. Het team van de raad van commissarissen moet investeren 

in onderling vertrouwen. Als extern commissaris ben je gekozen om je 

expertise, maar misschien past daar door de objectiviteit ook een ander 

soort verantwoordelijkheid bij.

Hoe belangrijk is de voorzitter?

Kees: Rolvastheid is heel belangrijk. Het beleid wordt gemaakt door de 

raad van bestuur, de raad van commissarissen houdt toezicht en legt verant-

woording af aan de algemene ledenvergadering. Als je daar concessies 

aan doet dan ben je snel de draad kwijt. Dat is een continue aandachtspunt, 

en als externe kun je daar wellicht beter op letten.

Cees: De rol van de voorzitter is cruciaal. Als je geen goede voorzitter hebt 

functioneert een rvc niet. De rol van de voorzitter is vooral om te zorgen 

dat alle leden hun mening kunnen geven en dat er dan een conclusie ge-

trokken wordt. Naar mijn mening moet de voorzitter overigens een lid zijn 

want een band met de achterban is noodzakelijk. 

Nicole: Een goede voorzitter is van belang, maar ook een goede relatie 

met de directeur-bestuurder. De implementatie, de uitvoering van een be-

sluit, gaat vaak stukken beter dan in een club waar snelle besluitvorming 

voorop staat. De stapjes zijn echter altijd klein.
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Cees van Rijn is bedrijfseconoom

en jurist en heeft diverse 

functies in de food- en agri-

business vervuld. Hij is extern 

commissaris van onder andere 

FloraHolland en ForFarmers. Hij 

is voormalig CFO van Nutreco. 

Hij verzorgt af en toe inleidingen 

bij controllers- en commissaris-

senopleidingen. “Ik vind het leuk 

om mijn kennis en ervaring met 

anderen te delen.”

CEEs vAN RIjN 

Cees: Ik ben voorstander van gelijke procedures voor leden en externen. 

Dat betekent ook dat de externe commissaris niet herkozen zou kunnen 

worden. De verschillen tussen beide groepen worden naar mijn mening 

steeds kleiner. Nu zie je dat externe commissarissen voor specifieke 

kennisvelden nodig zijn. Die kennis zal in de toekomst in toenemende 

mate ook bij de ledencommissarissen aanwezig zijn. Hun opleidingsni-

veau wordt steeds hoger, zij hebben ook een bredere blik dan alleen hun 

eigen bedrijf. 

Kees: Ik zie het ook in mijn omgeving. Laat ik voorop stellen dat de 

samenstelling van zo’n raad met afhankelijke commissarissen veel 

toegevoegde waarde heeft. Door de mix vind ik het een sterk inhoudelijk 

gezelschap geworden.

dragen eXternen bij aan diversiteit?

Nicole: De externe commissaris brengt een vorm van diversiteit in de 

samenstelling van de rvc, en dat geldt ook voor verschillende achter-

gronden, ervaringen, mannen en vrouwen.

Cees: In de rvc probeert men vaak een goede afspiegeling van de 

leden te hebben. Per productgroep, of per regio, of groot en klein. 

Deze criteria zijn soms belangrijker dan ervaring of deskundigheid. 

Dat soort discussies heb je niet bij externen. Externen worden enkel 

gekozen op basis van kwaliteiten of ervaring, het maakt niet uit waar 

ze wonen.

Nicole: Als externe commissaris moet je investeren om een toege-

voegde waarde te blijven houden. Je brengt iets anders in dat er niet 

zou zijn als het college alleen uit leden bestond.

Cees: Het is een toezichthoudende functie. De ledencommissarissen 

durven elkaar wellicht wat minder gemakkelijk de waarheid te zeggen, 

bijvoorbeeld als iemand niet functioneert. Je moet als commissaris je 

onafhankelijkheid blijven uitstralen. Externe commissarissen brengen 

de kennis en ervaring die zij bij andere bedrijven hebben verkregen 

en die je niet zo snel bij de bedrijven van de leden zal vinden vooral 

op het gebied van het aansturen van grote organisaties, accounting 

en financiering, IT, HR, marketing en logistiek. Als je deze inbreng 

goed weet te combineren met de kennis van de leden, en iedereen 

staat open voor de kennis van de ander, dan versterkt dat de rvc. Mijn 

ervaring is dat dat op een hele goede manier ook zo gebeurt. En dan 

zie je dat bij bepaalde onderwerpen meer naar leden wordt geluisterd, 

en op andere onderwerpen hebben de externen meer inbreng. Dat is 

alleen maar goed. 

Kees: Bij de ledencommissarissen zit nu eenmaal meer emotie. In maat-

schappelijk opzicht wordt toezichthouden gezien als een serieuze taak, 

ook qua aansprakelijkheid. Daar moet je je ook tegen wapenen en 

externen kunnen ook op dat vlak een bijdrage leveren.

TENsLOTTE

De drie externe commissarissen 

zijn het erover eens dat onderne-

men met een ledenachterban een 

extra dimensie geeft. Ze geven 

aan het boeiend te vinden om 

in hun specifi eke rol als externe 

toezichthouder een bijdrage te 

leveren. Op de valreep toch nog 

een verschil met een niet-coö-

peratieve onderneming: “Een 

commissariaat bij een coöpera-

tie heeft in de regel een groter 

tijdsbeslag vanwege de (leden-)

bijeenkomsten die naast de regu-

liere rvc-vergaderingen plaatsvin-

den. Maar dat onderstreept alleen 

maar het bijzondere karakter van 

de coöperatie.” 
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Voor iedere professional geldt dat hij of zij het liefst gewoon haar 

vak uitoefent, zonder onnodige procedures en protocollen die niet 

het werk maar de papierstapel ten goede komen.

De schoonmaakbranche en de zorg zijn bij uitstek sectoren waar 

bezuinigingen en managementlagen het plezier in het werk 

vergallen en de resultaten evenmin ten goede komen. Wij hebben

besloten om ‘minder, minder, minder’ om te turnen in ‘meer, 

meer, meer’. Meer plezier, meer resultaat, meer verantwoordelijk-

heid. De werknemerscoöperaties SchoonGewoon en HélpGewoon 

vormen het vehikel.

Kort gezegd komt het hier op neer: Wie werkt is de baas. De leden van 

de coöperaties zijn gelijkwaardig, hebben allen één stem en beslissen 

samen wat schoon is of wat zorg is. Het wel en wee van de onderneming 

is een zaak van allen samen.

Meerdere coöperaties zijn met elkaar verbonden middels GewoonDoen, 

eveneens een coöperatie, opgezet om te faciliteren, schaalvoordeel te 

genieten bij inkoop en het gedachtegoed verder te ontwikkelen.

Dat gedachtegoed stoelt op solidariteit, gezondheid en plezier in je werk. 

‘Hoe gaan we met elkaar om?’ is een vraag die de leden zichzelf en elkaar 

regelmatig stellen. Van de weinige regels luidt er één dat een Gewoon 

coöperatie niet groter wordt dan 20 personen, zodat mensen elkaar 

kennen en bereid zijn voor elkaar in te springen, mocht dat nodig zijn.

Dat het werkt blijkt uit het plezier van de leden, de tevredenheid van 

opdrachtgevers, en uit de cijfers. Neem een criterium als ziekteverzuim: 

de schoonmaaksector als geheel komt uit op 13%. SchoonGewoon 

daarentegen noteerde in 2014 minder dan 1% verzuim.

GEWOON 
WEER MET 
PLEZIER 
JE VAK 
UITOEFENEN

REmmELT sCHuuRING  

geestelijk vader en initiatief-

nemer van de werknemers-

coöperaties SchoonGewoon 

en HélpGewoon

ZON:
jaar oprichting: 1915 

Aantal leden: 290 

Aantal medewerkers: 139 fTE

Omzet: € 342 miljoen

Bestuursmodel: Zandloper

Ledenraad:  Nee

NEDATO:
jaar oprichting: 1963

Aantal leden: 500 

Aantal medewerkers: 86 fTE

Omzet: € 73 miljoen

Bestuursmodel: Traditioneel

Ledenraad:  ja

AvIA NEDERLAND:
jaar oprichting: 1990 

Aantal leden: 5 

Aantal medewerkers: ca. 250 

Omzet : € 900 miljoen

Bestuursmodel: Traditioneel

Ledenraad:  Nee
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DRIE BESTUURDERS 
EN TOEZICHTHOUDERS 
VAN COÖPERATIES 
KRIJGEN DRIE VRAGEN 
VOORGELEGD.

Wat zijn – to the point – 

de antwoorden van Michiel F. 

van Ginkel (ZON), Diny Oomen 

(Nedato) en Geert Kuipers (AVIA)?
T

O
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foto: Patrick van der Sande

door: Carmen Heukers

foto: Patrick van der Sande
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mICHIEL f. vAN GINKEL - ALGEmEEN 
DIRECTEuR ZON HOLDING
ZON is de internationale verkooporganisatie van de 

Coöperatieve Telersvereniging ZON. ZON Holding heeft 

drie divisies met elk een eigen bedrijfsactiviteit. ZON 

fruit & vegetables is gespecialiseerd in marketing en 

verkoop, logistiek, verpakken en kwaliteitszorg van 

groente en fruit. ZON Zachtfruit vermarkt en verpakt 

zachtfruit. Fresh Park Venlo is het in vers gespecialiseerde 

bedrijventerrein, waar behalve ZON ook meer dan 100 

andere versbedrijven zijn gevestigd. Michiel F. van Ginkel, 

algemeen directeur van ZON Holding reageert op de 

vragen.

LIDmAATsCHAp Is 
meer dan een finan-
ciËle transactie
wAT Is DE GROOTsTE uITDAGING vOOR u Of uw

COöpERATIE?

Er zijn natuurlijk altijd meerdere uitdagingen die hoog op 

onze agenda staan, maar als ik er een moet kiezen dan is 

onze belangrijkste uitdaging hoe wij als afzetorganisatie 

ons voor telers en klanten meer en duidelijker kunnen gaan 

onderscheiden. De afgelopen jaren is onze oranje uitstra-

ling eigenlijk wat fl ets geworden, en ik zie het als een echte 

uitdaging om ZON fi guurlijk weer méér kleur te gaan geven. 

Ik vind het belangrijk dat telers zich thuis voelen bij onze 

coöperatie, en dat hun lidmaatschap voor hen méér in-

houdt dan alleen maar een fi nanciële transactie. Natuurlijk 

staat onze strategie, met daarin een sterke focus op zowel 

marktplaats als accountmanagement, daarbij centraal. En 

met Fresh Park Venlo kunnen we ons echt profi leren.

wAT Is HET mOOIsTE AAN uw COöpERATIE?

We hebben een mooie club enthousiaste medewerkers en 

telers. In de voorbije eeuw heeft ZON in deze competitieve 

sector groente en fruit zijn bestaansrecht steeds opnieuw 

bewezen. We combineren modern zakendoen met 100 jaar 

ervaring en betrouwbaarheid, en zijn klaar om de volgende 

100 jaar binnen te stappen. We mogen daarbij overigens 

best wat minder bescheiden zijn, want als je in deze sector 

100 jaar meegaat dan heb je zeker iets goeds in huis waar 

je trots op mag zijn.

wELKE vOOROORDELEN OvER uw COöpERATIE 

vINDT u HET vERvELENDsT?

Ik weet eigenlijk niet of die vooroordelen nog zo sterk 

leven als enkele jaren geleden. Doordat we ons destijds 

terug hebben getrokken uit de fusiegesprekken die tot 

The Greenery hebben geleid, en een aantal jaren later de 

gesprekken tussen ZON en eerst Fruitmasters en daar-

na Kompany zijn stopgezet, hebben we links en rechts 

de naam gekregen dat we eigenzinnig zijn en niet willen 

samenwerken. ZON staat wel degelijk open voor samen-

werking met andere partijen. Daarbij is wel belangrijk dat 

er eenzelfde visie en ambitie moet zijn om uiteindelijk suc-

cesvol te kunnen zijn. Het gaat namelijk niet alleen om het 

realiseren van schaalvoordeel, maar juist ook om gezamen-

lijk de telers beter te faciliteren in hun ondernemerschap 

en klanten beter te bedienen in hun wensen en eisen.
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DINY OOmEN – LID RAAD vAN 
COmmIssARIssEN NEDATO
Nedato is de Nederlandse aardappeltelersorganisatie en 

houdt zich al ruim 50 jaar bezig met de teelt, collectie 

en verkoop van aardappelen. Nedato verkoopt ruim 

375.000 ton aardappelen per jaar waarvan 40% van 

de aardappelen consumptieaardappelen zijn en 60% 

bestemd is voor de Europese verwerkende industrie. 

Diny Oomen is lid van de Raad van Commissarissen en 

geeft antwoord op de vragen.

de coÖPeratie Past 
biJ EEN mODERNE 
ONDERNEmER
wAT Is DE GROOTsTE uITDAGING vOOR u Of uw

COöpERATIE?

Alles wat met aardappelen te maken heeft vind ik geweldig. Ik 

ben zelf teler van aardappelen en het grootste deel van onze 

aardappelen wordt via de coöperatie Nedato vermarkt. Toen 

ik vorig jaar door Nedato gevraagd werd om lid te worden van 

de Raad van Commissarissen vond ik dat dan ook een enorme 

uitdaging. Hiermee kan ik een klein steentje bijdragen aan het 

realiseren van een goed saldo voor de aardappeltelers van 

Nedato. Dat laatste valt nog niet mee. Daarom is het goed dat

Nedato continu probeert juist die rassen te telen die de consu-

ment aanspreken en daarnaast die telers te zoeken die op hun

grond de beste kwaliteit kunnen telen. De laatste jaren is de 

aardappelconsumptie in Nederland afgenomen. Voor Nedato en

haar telers dus zaak om te zorgen dat deze tendens weer door-

broken wordt. Het afl everen van kwalitatief goed product blijft 

hierbij het belangrijkste speerpunt en de grootste uitdaging.

wAT Is HET mOOIsTE AAN uw COöpERATIE?

Nedato is een organisatie van, voor en door aardappeltelers. 

Er is een ledenraad waarin een 20-tal telers verspreid uit het

werkgebied hun inbreng hebben en ook in de Raad van Com-

missarissen is het merendeel zelf teler. De organisatie staat 

daarmee dicht bij haar leden. Zo heeft Nedato vorig jaar het 

fl ex-systeem geïntroduceerd. Dit systeem is geïntroduceerd 

na een rondgang langs alle leden en houdt in dat elk lid zijn 

eigen keuze kan maken in de manier van afzet van aardap-

pelen (bijvoorbeeld vaste prijs, pool, termijncontracten of 

dagprijs). En daarbij is elke combinatie mogelijk. Ik vind het 

mooi dat Nedato o.a. met dit systeem direct inspeelt op de 

behoeften van de leden.

wELKE vOOROORDELEN OvER uw COöpERATIE 

vINDT u HET vERvELENDsT?

Sommige mensen vinden een coöperatie oubollig of uit de tijd. 

Ik denk dat de coöperatie echter juist past bij een moderne 

ondernemer. Als je als ondernemer meedoet aan de schaal-

vergroting, zul je je risico’s moeten spreiden en aan de andere 

kant ook je kansen moeten pakken. Bij Nedato kun je kiezen 

voor diverse vormen van afzet. Daarmee kun je dus voor een 

deel een bodem leggen voor je opbrengstprijs, maar je kunt ook 

voor een deel vrij telen en daarmee meedoen met de pieken in 

de markt – als die er zijn.
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AvIA 
is anders
wAT Is DE GROOTsTE uITDAGING vOOR u Of uw 

COöpERATIE?

Wij zijn met veel verschillende projecten bezig. Eigenlijk

zijn het teveel zaken die tegelijkertijd spelen en dit 

resulteert in complexiteit, besluiteloosheid en traagheid. 

Dat AVIA teveel zaken op elkaar aan het ‘stapelen’ was 

heeft ermee te maken dat er nog geen duidelijke strategie 

bepaald was. Hierdoor was er geen focus op het doel, 

maar juist een interne focus waardoor de organisatie 

vast liep. Inmiddels is Coöperatie AVIA Nederland met 

haar leden met een strategisch vijfjarenplan een intern 

commitment aangegaan om haar groeidoelstellingen te 

bereiken om op de lange termijn succesvol te zijn en te 

blijven. Dat zien we als een erg mooie uitdaging waar 

optimaal draagvlak voor is.

wAT Is HET mOOIsTE AAN uw COöpERATIE?

Vraag een ‘Aviaat’ wat AVIA is en het antwoord luidt 

onmiddellijk: anders! AVIA is een mooi merk met ruim 

300 tankstations en veel business-to-business activiteiten, 

verspreid over heel Nederland. Wat ons anders maakt is, 

dat de coöperatie één grote familie is. De vijf leden 

profi teren van grootschaligheid, maar blijven lokaal erg

sterk. Ze kennen de eigen markt als geen ander en als 

‘lokaal onder de lokalen’ genieten ze een andere gunfactor. 

Dat het aanslaat, maken wij op uit de enthousiaste reacties 

van onze klanten en uit de cijfers. Momenteel hebben wij 

een marktaandeel van bijna vijf procent en zijn daarmee 

nummer 7 in de markt. Ons doel is om naar de zesde plaats

te groeien in 2016, direct na de ‘big 5’ Shell, BP, Esso, 

Total en Texaco.

wELKE vOOROORDELEN OvER uw COöpERATIE 

vINDT u HET vERvELENDsT?

De komende jaren zullen hard zijn voor de branche. 

Teruglopende marges, afnemende volumes door zuinigere 

nieuwe auto’s, minder gereden kilometers, een gestaag 

groeiend aantal elektrische auto’s en oplopende exploi-

tatiekosten. Hierdoor wordt verwacht dat er in 2018 nog 

maar 3.000 tankstations in Nederland te vinden zullen 

zijn, in 2014 waren dit er nog 4.200. Toch is ons doel 

om te groeien. Het ondernemende karakter van de vijf 

coöperatieleden en dat van de aangesloten dealers maakt 

dat dit gaat lukken.

GEERT KuIpERs – ALGEmEEN DIRECTEuR 
AvIA
Coöperatie AVIA Nederland U.A. vormt samen met vijf 

zelfstandige ondernemingen AVIA Nederland. AVIA 

Nederland heeft in totaal meer dan 300 tankstations 

verspreid over heel Nederland. AVIA Nederland werkt 

samen met AVIA International dat bestaat uit meer 

dan 80 zelfstandige onafhankelijke oliebedrijven in 14 

West-Europese landen met bijna 3.500 tankstations in 

Europa. Geert Kuipers is directeur van AVIA Nederland 

en beantwoordt de vragen.
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UITZoNderING oP HeT KarTeL-

VerBod

Artikel 6 lid 1 van de Mededingings-

wet (Mw) verbiedt ondernemers 

de mededinging op de Nederlandse 

markt te verhinderen, te beperken of 

te vervalsen.

Lid 3 maakt daarop een uitzondering 

voor het geval dat een afspraak tus-

sen ondernemers bijdraagt aan een 

betere productie, of de distributie 

daarvan, of dat de afspraak bijdraagt 

aan technische of economische voor-

uitgang, mits een billijk aandeel van 

de daaruit voortvloeiende voordelen 

AFSPRAKEN OVER 
DUURZAAMHEID 
KUNNEN 
KARTELVERBOD 
DOORBREKEN 
De Autoriteit Consument en Markt biedt 

ondernemers, die initiatieven betreffende 

duurzaamheid nemen, de ruimte om het 

kartelverbod te doorbreken. Immers duur-

zame productie kan huidige en toekomstige 

consumenten voordelen bieden. Die ruimte 

bestaat vooral als de consument nog 

voldoende keuzemogelijkheden overhoudt.

door: Leo Mertens1 

foto’s: Shutterstock

ten goede komt aan gebruikers.

De Minister van Economische Zaken 

heeft in 2014 een beleidsregel vast-

gesteld inzake de toepassing door 

de Autoriteit Consument en Markt 

(ACM) van voormelde uitzondering 

bij de beoordeling van afspraken, die 

weliswaar de mededinging beperken 

maar de duurzaamheid ten goe-

de komen. Die beleidsregel biedt 

initiatiefnemers betreffende duur-

zaamheid, zoals de agrinutriketen, 

ruimte om over publieke belangen 

als milieubescherming, ecologie, 

volksgezondheid, eerlijke handel en 
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dierenwelzijn, afspraken te maken. 

De ACM, de vroegere Nederlandse 

Mededingingsautoriteit, dient voor de 

beoordeling of de vrijstelling van het 

kartelverbod van toepassing is, een 

aantal voor duurzaamheid specifieke 

aspecten in haar oordeel te betrek-

ken, en kan daarna een concrete 

individuele beoordeling maken.

In haar Visiedocument Mededinging 

en Duurzaamheid geeft de ACM haar 

zienswijze over welke ruimte zij, 

ondanks het kartelverbod, biedt voor 

duurzaamheidsinitiatieven met posi-

tieve gevolgen voor de samenleving. 

Dit document en de beleidsregel zijn 

met elkaar in overeenstemming. 

VISIe aCM

In het belang van duurzaamheid 

willen ondernemers afspraken 

maken, die dikwijls gaan over prijs, 

kwaliteit of hoeveelheid, welke 

leiden tot zelfregulering van de 

branche, en dus de mededinging 

beperken, hetgeen verboden is. 

De ACM krijgt daarover vragen en 

klachten en wil de ondernemers 

daarom duidelijkheid bieden. 

Tot nu toe blijkt uit de ACM-toetsing 

van een aanvraag voor vrijstelling 

dat afspraken over de afzetprijs 

meestal onder het kartelverbod 

vallen. Gezamenlijke aanpak van 

een hulpfunctie (zoals collectieve 

afvalverwijderingssystemen, of 

samenwerking van banken over het 

plaatsen van geldautomaten op het 

platteland) of standaardisering ten 

behoeve van logistiek, distributie of 

verpakking, blijken echter meestal 

vrijgesteld. 

VrIJSTeLLINGSCrITerIa VaN 

arTIKeL 6, LId 3 Mw

Zolang de kosten van het oplossen 

van een duurzaamheidsprobleem 

lager zijn dan de welvaartswinst, 

is er per saldo winst. Vanuit die 

economische benadering toetst de

ACM een initiatief aan de vier vrij-

stellingscriteria van artikel 6, lid 3 

Mw. De ACM neemt bij de toepassing 

van de vrijstellingscriteria de be-

schikkingspraktijk van de Europese 

Commissie en de Europese recht-

spraak over artikel 101 van het 

Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie, als uitgangspunt. 

Dit artikel luidt ongeveer hetzelfde 

als voormeld artikel 6 Mw.

Voorwaarde 1 voor vrijstelling is 

dat de afspraak door de realisering 

van efficiëntievoordelen een positief 

welvaartseffect heeft. 

Bij beoordeling van de aanvraag 

mogen kwalitatieve verbeteringen 

van productie of distributie worden 

meegewogen. Die weging maakt het 

mogelijk dat er minder hulpbronnen 

worden gebruikt bij de vervaardi-

ging van het nieuwe product of dat 

het product langer meegaat. Als een 

product milieu- of diervriendelijk is, 

bevordert dat de welvaart.

Voorwaarde 2 is dat een billijk 

aandeel van de voordelen ten goede 

komt aan de gebruikers.

duurzaamHeidafspraken 
vormen geen uitzondering in Het 

mededingingsrecHt
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De Europese Commissie heeft ver-

duidelijkt dat het voordeel niet alleen 

hoeft toe te komen aan de recht-

streekse afnemers van het vrijgestel-

de product maar ook in voorkomend 

geval aan de opvolgende afnemers. 

Een voorbeeld daarvan is de vrijstel-

ling die wasmachine-producenten 

en -importeurs kregen om energie-

zuinige machines te maken en te 

verhandelen, ondanks dat deze wel 

duurder werden dan de oude machi-

nes. Zij spraken ook meteen af geen 

machines meer te produceren en te 

verhandelen die niet voldeden aan 

oude milieunormen. De consument 

kreeg zo het voordeel van lagere 

energiekosten en de maatschappij 

kreeg het voordeel van verminderde 

CO2-uitstoot.

Voorwaarde 3 is het noodzakelijk-

heidsvereiste.

Volgens de Richtlijnen van de Euro-

pese Commissie mogen de afspraken 

alleen onmisbare beperkingen voor 

het bereiken van efficiëntie opleggen, 

en er mogen geen haalbare alterna-

tieven bestaan die minder beperkend 

voor de mededinging zijn. Een voor-

beeld is het maken van afspraken om 

verpakkingen als kratten, trolleys en 

Bij de Kip van Morgen liep het oor-

deel van de ACM begin 2015 echter 

anders af. 

Alle supermarkten, producenten 

en verwerkers hadden afgesproken 

om gewoon kippenvlees niet 

meer in Nederland te verkopen. 

Voortaan zou alleen de Kip van 

Morgen nog worden aangeboden 

en verkocht, welke kip iets meer 

ruimte en strooisel op de stalvloer 

heeft en een paar dagen langer 

leeft. Deze afspraak werd getoetst 

door de ACM en te licht bevonden.

De afspraak ging volgens de ACM

te ver omdat de consument teveel 

in zijn keuze zou worden beperkt.

De ACM constateert dat de consu-

ment wel wil betalen voor maatre-

gelen betreffende dierwelzijn en 

milieu, maar niet voor de beperkte 

verbeteringen van de Kip van 

Morgen. Deze verbetering zou 

hem, tegenover een hogere kost-

prijs, te weinig voordeel opleveren. 

Bovendien zou er ook te weinig 

restconcurrentie overblijven als 

alleen de Kip van Morgen nog te 

koop zou zijn.

De regering is verbaasd over het 

oordeel van de ACM en zoekt 

samen met het bedrijfsleven 

naar alternatieven die de ver-

duurzaming van de kipketen toch 

mogelijk maken. Een oplossing zou 

kunnen zijn de keten hogere eisen 

dan de EU-normen op te leggen. 

Het wachten is nu op de vrijstelling 

voor de Kip van Overmorgen.

Kip 
van morgen

flessen, te standaardiseren. Omdat 

de kostenvoordelen van het herge-

bruik zowel aan de producenten als 

aan de gebruikers ten goede komen, 

kan dat leiden tot vrijstelling.

Voorwaarde 4 is dat er voldoen-

de restconcurrentie over blijft.

Er mag door de afspraak geen 

wezenlijk deel van de concurrentie 

tussen de producten worden uitge-

schakeld. Dit is immers de waar-

borg voor de efficiëntie die uit vrije 

mededinging voortvloeit.

Een voorbeeld is dat de Nederland-

se Mededingingsautoriteit een klei-

ne heffing op een afvalbeheer-over-

eenkomst van papierrecycling 

toestond omdat alleen daardoor 

een sluitende kringloop van papier 

en karton kon worden bereikt. Die 

kringloop kwam de consument – via 

gratis ontdoen van oud papier – 

maar ook het milieu ten goede. De 

restconcurrentie ten aanzien van 

kwaliteit, duurzaamheid en service 

van recycling bleef echter gewoon 

intact.

1 Leo Mertens is zelfstandig juridisch 

adviseur en verbonden aan Schraven 

cs Belastingadviseurs BV

 Welke afspraken komen
in aanmerking voor vrijstelling 

van Het kartelverbod? 
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door: Arjen van Nuland

foto’s: Lionel Moreau, Coop FR 
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Van 22 tot 24 april 2015 vond de 

Algemene Ledenvergadering van 

Cooperatives Europe plaats in 

Parijs. Vertegenwoordigers van 

nationale coöperatieplatforms en 

-koepels uit heel Europa ontmoet-

ten elkaar en wisselden kennis en 

ervaring uit. Sinds dit jaar is NCR 

lid van Cooperatives Europe dat 

fungeert als Europese afdeling van 

de mondiale coöperatiekoepel ICA 

(International Cooperative Alliance).

jONGEREN

Voorafgaand aan de bijeenkomst 

werd een jongerenforum georgani-

seerd. Jonge coöperatoren uit heel 

Europa ontmoetten elkaar en deelden 

ervaringen. Via een paneldiscussie 

werden de resultaten in een dialoog 

met de ALV gedeeld. Veel jongeren 

ervaren dat ze te weinig ruimte of 

vertrouwen krijgen van de oudere 

generaties. Ze worden nog te veel 

gezien als mensen aan wie wat ge-

leerd moet worden in plaats van dat 

beseft wordt dat ook van hen geleerd 

kan worden. Met andere woorden: 

er wordt door de jongeren te weinig 

gelijkwaardigheid geproefd. Terwijl 

jongeren de motivatie en de instru-

menten hebben om coöperaties te 

versterken. Maar om de coöperaties 

te veranderen moeten jongeren in 

het hart van de coöperatie geplaatst 

worden.

Om de stem van de jongeren goed te 

laten doorklinken wordt het Euro-

pean Young Cooperators Network 

opgericht. Dit zal een Europees net-

werk worden waar jongeren elkaar 

ontmoeten en samen een krachtiger 

stem kunnen laten horen.
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COöpERATIEs IN fRANKRIjK

Ter introductie van de ALV werd 

een kort overzicht van de Franse 

coöperaties geschetst. Er zijn zo’n 

23.000 coöperaties in Frankrijk 

(ter vergelijking: in Nederland circa 

4.700 coöperaties). Samen hebben 

zij zo’n 24 miljoen leden (25 miljoen 

leden in Nederland) en zijn ze goed 

voor ongeveer 1 miljoen banen (in 

Nederland ongeveer 160.000 banen). 

De Franse coöperaties zijn verant-

woordelijk voor 17,8% van het Bruto 

Binnenlands Product (in Nederland is 

dat zelfs 18%).

Een opvallend verschil met de 

Nederlandse coöperaties is dat de 

Franse agrarische coöperaties alleen 

zaken mogen doen met hun leden. 

In Nederland zien we dat sommige 

coöperaties slechts een derde van 

hun omzet via de leden realiseren.

Onlangs is de Franse wetgeving 

voor coöperaties gewijzigd, waar-

mee het eenvoudiger wordt om een 

coöperatie op te richten. Coöperaties 

doen ook een beroep op de nationale 

politiek om de sociale aspecten van 

coöperatief ondernemen in wetge-

ving te verankeren.

COöpERATIEvE sTEm IN 

wERELDECONOmIE

Pauline Green, president van ICA, 

deed een stevige oproep om het 

coöperatieve gedachtengoed beter te 

verankeren in de mondiale politiek. 

Landelijk hebben we de verantwoor-

delijkheid om onze politieke leiders 

te laten zien wat het belang van 

coöperaties is. Ze stelde dat coöpe-

raties aantonen dat de mens ook bij 

ondernemen centraal kan staan en 

dat het hart verbonden kan worden 

“COöpERATIEvE jONGEREN 
ervaren te weinig 

geliJkwaardigheid”

aan de onderneming. ICA heeft deze 

lobby richting G20 opgepakt. In de 

G20 zitten de 19 sterkste industrie-

landen en de Europese Unie. Zij zijn 

samen goed voor zo’n 84% van de 

wereldeconomie en daarom een goed 

platform om de coöperatieve waar-

den voor de wereldeconomie onder 

de aandacht te brengen.

wORKsHOps

In verschillende workshops werden 

coöperatieve thema’s en ervaringen 

uit de verschillende landen besproken.

Opvallend was dat in Duitsland een 

overkoepelende auditcommissie 

controleert of de coöperaties 

voldoen aan de governanceregels 

die voor coöperaties gelden. Deze 

controle geldt voor alle coöperaties 

en er is ook geen mogelijkheid om 

ervan af te wijken. In Nederland 

kennen we daarentegen de minder 

dwingende NCR Code voor coöpe-

ratieve ondernemingen die slechts 

richtlijnen geeft, waarbij het uit-

gangspunt is dat deze ofwel 

toegepast worden of dat uitgelegd 

wordt waarom ervan afgeweken 

wordt.

Vanuit diverse landen werd de zorg 

uitgesproken dat te weinig vrouwen 

in bestuurlijke gremia actief zijn. 

Volgens de vertegenwoordiging van 

de Engelse consumentencoöperatie 

Midcounties is een van de oorzaken 

dat de profielschetsen ook teveel 

naar mannelijke invulling worden 

toegeschreven. Ook de Franse 

coöperaties, vooral de agrarische 

coöperaties, lopen tegen dat vraag-

stuk aan. Belangrijk knelpunt daar is 

dat in deze familiebedrijven vooral de 

mannen lid zijn van de coöperatie. De 

vrouwen kunnen dus geen bestuurs-

functie vervullen en zijn sowieso dus 

minder in beeld.

Vanuit België werd een interessan-

te case ingebracht van een grote 

consumenten-energiecoöperatie die 

haar groei graag via coöperatieve 

banken wenst te financieren. Echter, 

deze Belgische coöperatieve banken 

zijn te klein om in deze projecten te 

participeren.



31

Coöperatie
NummER 623 - juNI 2015

NIEuwE LEDEN 
NCR

��������������

sinds 1983 is de nieuwe band 

een onafhankelijke coöperatie-

ve groothandel in biologische 

levensmiddelen. in de coöperatie 

werken medewerkers en afne-

mers samen. de coöperatie 

heeft 70 medewerkers en had in 

2014 een omzet van 20 miljoen 

euro. circa 3.000 producten 

van ruim 200 leveranciers uit 

binnen- en buitenland worden 

gedistribueerd.

DE NIEuwE BAND

de coöperatieve aan- en verkoop 

vereniging “den ham” u.a. 

produceert mengvoeders. met 

technische advisering en prak-

tische ondersteuning dragen zij 

bij aan de optimalisatie van de 

resultaten bij leden en klanten. 

daarnaast exploiteert den ham 

een tankstation en een winkel 

met producten op het gebied 

van dier, tuin, agri en klus.

CAv DEN HAm

van nature is een coöperatie van 

ruim honderd telers met moderne 

teeltbedrijven, in glas- en volle-

grondsgroenten (respectievelijk 

bijna 600 hectare en ruim 300 

hectare). door effi ciënte keten-

samenwerking laten we consu-

menten wereldwijd dagelijks 

genieten van gezonde en smaak-

volle groenten en fruit. Persoon-

lijk, betrokken, effi ciënt, maatwerk 

en marktgerichtheid zijn kenmer-

kend voor van nature.

vAN NATuRE

ook de coöperaties nautilus en surf zijn lid geworden van 

ncr.
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Regiepartner

Avicenna Academie voor Leiderschap

T: 0570 760000
academie@cooperatie.nlwww.cooperatieacademie.nl

Vrijblijvend de catalogus aanvragen? 
Mail naar: academie@cooperatie.nl

Voor meer informatie over de programma’s:

Origami: hét symbool van 
oefenen voor de praktijk
Origami ofwel papiervouwen 
ontstond in de eerste eeuw 
in China, kort na de uitvin-
ding van papier. Met een-
voudige middelen maken 
de vouwmeesters complexe 
meerdimensionale vormen. 
Niet alleen stilstaande, 
maar ook bewegende mo-
dellen. Voordat de vouw-

meesters aanvangen, bereiden ze 
zich zeer goed voor. Ze nemen de rust, 

focussen zich, werken met schone handen 
en bestuderen de modeltekeningen. De be-
ginners én ook de meesters oefenen eerst 
met oefenmateriaal, voordat ze aan hun echte 
kunstwerk beginnen.Ze kiezen hun materialen 
zeer bewust. Eén van de bekendste vormen is 
de kraanvogel die symbool staat voor ‘geluk’.

Voor het goed functioneren van een coöperatie 

is het noodzakelijk dat alle bestuurders en 

toezichthouders goed gekwalifi ceerd zijn. 

Van hoofdbestuur tot jongerenraad en van Raad van 

Commissarissen tot ledenraad. 

In het najaar van 2015 start NCR de NCR Coöperatie Academie met een diversiteit aan opleidingen 

voor ledenraadsleden, bestuurders en commissarissen van coöperaties. De NCR Coöperatie 

Academie brengt enerzijds het relevante aanbod van derden in beeld en daarnaast ontwikkelt het 

waar nodig nieuw aanbod van opleidingen. Avicenna Academie voor Leiderschap geeft samen met 

NCR de Academie inhoudelijk vorm en organiseert de opleidingen.

Origami: hét symbool van 
oefenen voor de praktijk
Origami ofwel papiervouwen 
ontstond in de eerste eeuw 
in China, kort na de uitvin-

De NCR Coöperatie Academie

Coöperatief leren 
doe je samen
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