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De Code door de jaren heen

2005 NCR Code

2011 Herziening Code

2015 Herziening Code

2018 Monitoring Code
2019 Herziening Code



Conclusie monitoring 2018

Bevindingen naleving

• Transparantie

• Risicomanagement 

• Diversiteit

Aandachtspunten voor herziening

• “Kleinere” coöperaties lijken moeite te hebben met het voldoen aan de 72 regels.

• De NCR Code 2015 lijkt onvoldoende aan te sluiten bij de diversiteit aan coöperaties 
die aangesloten is bij NCR.

• Hoeveelheid regels en voorschriften te omvangrijk.



Herziening Coöperatie Code 2019
Commissie

• Frans Keurentjes , bestuursvoorzitter Friesland Campina
• Ruben Wenselaar, bestuursvoorzitter Menzis
• Arwin Bos, vice-voorzitter raad van beheer Cosun
• Dirk Duijzer, directeur bestuurs- en coöperatiezaken Rabobank 
• Jack Goossens, voorzitter raad van commissarissen Royal Flora Holland 
• Siward Zomer, directeur Ode Decentraal 
• Rienk Goodijk , bijzonder hoogleraar governance VU Amsterdam
• Ger van der Sangen, universitair hoofddocent Ondernemingsrecht Tilburg Law School
• Arjen van Nuland, directeur NCR
• Marijke Flamman, senior adviseur/jurist NCR



Waarom een code voor coöperaties?
Redenen

• Een code kan ondersteuning en inspiratie bieden in het coöperatief 

ondernemerschap. De coöperatie wijkt immers qua doel en organisatie af van de 

kapitaalvennootschap.

• De unieke ledenstructuur vraagt een eigen code.

ICA principes niet altijd even passend.

• Een code geeft een gemeenschappelijk kader van normen en uitgangspunten 

dat niet in wetten en statuten staat .

• Een code kan als baken dienen als de coöperatie niet optimaal functioneert; 

• er behoefte is aan concrete handvatten die echter niet te beperkend en te 

belastend mogen zijn.



Een Coöperatie Code anno nu

Doel?

• De Coöperatie Code 2019 levert een bijdrage aan de verbetering van coöperatief 
ondernemerschap, ledenbetrokkenheid en collectiviteit. 
Én bevordert het gesprek bevorderen binnen en tussen coöperaties.

Voor wie?

• De Coöperatie Code 2019 is bedoeld voor alle coöperaties en voor NCR-Leden in 
het bijzonder.

Van Regels & Voorschriften naar Principes & Voorschriften.





















Verhouding tot wetgeving en andere codes?

• Deze Code is aanvullend op de wet. 

• Bepaalde coöperaties zijn verplicht andere codes na te leven (Governance Code 
Zorg 2017, Corporate Governance Code, etc.). 

De in de Coöperatie Code opgenomen Principes en Voorschriften zijn breed en 
algemeen toepasbaar te maken. Bij strijdigheid tussen bepalingen van de wijkt de 
coöperatie (transparant) af van dit onderdeel van de Coöperatie Code 2019 volgens 
het principe: ‘pas toe of leg uit’. 



Toepassing & naleving
• Van NCR-leden wordt verwacht dat ze de Principes en Voorschriften van de Coöperatie Code 

naleven. 

• NCR vraagt zijn leden jaarlijks op welke wijze zij de Principes en Voorschriften hebben 
opgevolgd. 

• NCR vraagt de leden jaarlijks om aan te tonen dat ze aan hun eigen leden verantwoording 
hebben afgelegd over de opvolging van de Code en over de overwegingen die hieraan ten 
grondslag liggen. De toepassing en naleving van de Coöperatie Code wordt jaarlijks door de 
coöperaties geagendeerd en voorzien van een toelichting en motivering in het jaarverslag.

• Leden spreken hun coöperaties aan op de naleving ervan en ook coöperaties spreken elkaar 
onderling hierop aan. 

• De Code geldt echter als geslaagd indien hij leidt tot bewustwording van de gedachte achter 
de Principes en Voorschriften en tot een levendige dialoog binnen en buiten de coöperatie. .



Aanvullend op de Code: Uitwerkingen

• Geen onderdeel uit van de Coöperatie Code;

• Leidraad en inspiratie

• Good practices

www.cooperatie.nl 



VRAGEN?



In gesprek….

Wat betekent de Coöperatie Code 2019 voor u?

• Bewustwording: het start met een gesprek….

Bespreek een voorschrift met een set vragen 



Bij het doel van de coöperatie staat het belang van de leden centraal. 
• Welke verschillende belangen herkennen we binnen onze coöperatie? 
• Wat zijn concrete thema's waarin het individueel ledenbelang en het collectief 

belang uiteen kunnen lopen?
• Hoe gaan we om met deze verschillende belangen en behoeften? 
• Heeft onze coöperatie stakeholders met belangen die afwijken van het 

ledenbelang? 
• Hoe krijgen we deze belangen in beeld?



De coöperatie en het lid doen op substantiële wijze zaken met elkaar.
• Wat verstaan we onder substantieel? 
• Doen de leden en de coöperatie ook substantieel zaken met elkaar? 
• Wat zijn de voorwaarden en monitoren we dit? 
• Wat als het niet zo is? 
• Welke redenen hebben onze leden om niet op substantiële wijze zaken met de coöperatie 

te doen?
• Kunnen we de transactie-intensiteit tussen lid en coöperatie vergroten?



Ledeninvloed en -zeggenschap is essentieel in de coöperatie. Afhankelijk van het besturingsmodel nemen 
leden ook een wezenlijke positie in bestuur en/of toezichtsorganen, behoudens andersluidende dwingende 
wet- en/of regelgeving. De ledendominantie die wordt vormgegeven in de algemene vergadering of 
ledenraad zorgt voor ledeninvloed en controle op bestuur en toezicht in de coöperatie.
• In hoeverre hebben leden zitting in bestuursorganen en in welke mate zijn er externen betrokken?
• Wat verwachten we van de verhouding interne/externe bestuurders/commissarissen voor de toekomst?
• Hoe zorgen we ervoor dat leden in staat en bereid zijn en blijven om bestuurlijke verantwoordelijkheid te 

dragen?
• Hoe ga je om met eventuele tegenstrijdige belangen van een lid-bestuurder?



De gemeenschappelijke behoeften kunnen zich richten op de onderlinge behoefte van 
leden om hun sociale en/of culturele en/of economische positie te versterken, maar 
kunnen ook gericht zijn op maatschappelijke waardecreatie. 
• Welke afwegingen maken we op de korte termijn? En welke op de lange termijn?
• Hoe geven we hier invulling aan? 
• Waar zijn we trots op? 
• In hoeverre is er sprake van maatschappelijke waardecreatie door de leden? 
• Is het voor de coöperatie van belang om naar buiten toe de maatschappelijke 

waardecreatie te uiten?



Goed coöperatief ondernemerschap veronderstelt een volwaardige deelname van leden 
aan de menings- en besluitvorming in afdelingen, kringen, districten, de ledenraad, en/of 
de algemene ledenvergadering.
• Hoe organiseren we ledeninvloed? 
• Hoe betrokken zijn onze leden? Waaruit blijkt dat? 
• Is het verstrekken van een vergoeding voor deelname aan bijeenkomsten of vergaderingen 

een juiste stimulans?



Coöperatie Code 2019 
& 

Uitwerkingen

WWW.COOPERATIE.NL


