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Buitengewone algemene vergadering van SmartCoop van 23 juni 2020 
 

Herziening van de statuten - Toelichting 
 

1. Aanpassing van de statuten aan het nieuwe wetboek van vennooschappen en 
verenigingen, uitgevaardigd op 23 maart 2019 

 
Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) voert een aantal nieuwe 
principes en regels in, waardoor bepaalde artikels van onze statuten gewijzigd moeten 
worden. De herziening van de statuten is ook een goede gelegenheid om bepaalde principes 
of concepten te herhalen of te preciseren. De wijzigingen hebben vooral betrekking op: 
 

- De maatschappelijke zetel van SmartCoop (artikel 2); 
- Het aandelenregister (artikel 17); 
- Het collegialiteitsbeginsel van de raad van bestuur (artikel 22); 
- De verdaging van de algemene vergadering (artikel 40); 
- De aanpassing van de statuten aan de nieuwe terminologie die door het WVV werd 

ingevoerd (bv. aandeelhouders – leden; coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid en sociaal oogmerk – coöperatieve vennootschap erkend als sociale 
onderneming enz.); 

- Andere meer technische veranderingen vereist door het WVV. Voor meer details, zie 
de vergelijkende versie van de statuten 2017 en 2020. 

 
 

2. Invoering van een nieuwe categorie van vennoten 
 
De huidige versie van de statuten voorziet in twee categorieën van vennoten, de 
“loontrekkende ondernemers” (categorie A) enerzijds, en alle andere vennoten (categorie B - 
werknemers van het gemutualiseerde (vaste) team, externe partners enz.) anderzijds.  
 
Die wijziging van de statuten en van het huishoudelijk reglement van SmartCoop moet de 
categorie B in twee splitsen, om een duidelijk onderscheid te maken tussen de categorie van 
vennoten “werknemers van het gemutualiseerde (vaste) team” (nieuwe categorie B) en de 
categorie van “externe partners” (nieuwe categorie C). Op die manier:  

 kunnen de werknemers van het gemutualiseerde (vaste) team beter erkend worden 
als onderdeel van de coöperatie; 

 is het mogelijk de definities van de verschillende categorieën en bijgevolg situaties 
met meerdere ‘rollen’ te verduidelijken (bijvoorbeeld: gemutualiseerd (vast) team + 
gebruiker + partner); 

 is het mogelijk om de praktische inschrijvingsmodaliteiten te verduidelijken. Ze 
blijven voorlopig wel identiek aan de modaliteiten in de huidige statuten zoals ze 
dagelijks toegepast worden; 

 kunnen de modaliteiten voor de verandering van categorie en voor het verlies van de 
hoedanigheid van vennoot verduidelijkt worden; 

 kan de implementatie van de verkiesbaarheidscriteria voor de RvB vereenvoudigd 
worden (zie volgend punt).   
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3. Verkiesbaarheidscriteria voor de RvB 
 
De nieuwe versie van de statuten vermeldt de implementatie van verkiesbaarheidscriteria 
voor de bestuursleden van SmartCoop. De criteria moeten ertoe leiden dat de bestuursleden 
in de raad van bestuur de categorie van vennoten waar ze deel van uitmaken zo goed mogelijk 
vertegenwoordigen. Volgens de huidige versie van de statuten is dat immers niet per se het 
geval. Ze laten bijvoorbeeld toe dat iemand verkozen wordt voor de RvB als gebruiker van de 
tools, zonder die tools ook echt te gebruiken. 
 
De voorgestelde criteria zijn de volgende:  

 Voor categorie A, de “loontrekkende ondernemers”, is het belangrijkste criterium het 
aantal economische daden (24 – gedefinieerd als facturatie en 
arbeidsovereenkomsten) of werkdagen (48) op 24 maanden. Dit criterium moet 
ervoor zorgen dat kandidaat-bestuursleden kunnen bewijzen dat ze de “atypische” en 
autonome werkrealiteit en de specifieke eigenschappen van het Smart-systeem 
kennen. Een zekere anciënniteit als vennoot (1 jaar) bevordert de kennis van de 
specifieke werking van Smart in de RvB; 

 Voor categorie B, de “werknemers van het gemutualiseerde (vaste) team”, is het 
bepalende criterium een professionele anciënniteit van minstens één jaar, om ook in 
dit geval een diepgaande kennis van de groep en de tools van Smart te garanderen; 

 Het belangrijkste criterium voor de categorie C, “externe partners”, is dat ze actief 
moeten zijn in de coöperatieve wereld en de waarden van SmartCoop moeten delen 
en uitdragen. 


