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NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 17 DECEMBER 2022 
 

BUREAU 

De zitting wordt geopend om 10.30 uur in het ‘Paul-Émile Janson’-auditorium van de ULB, Campus 

Solbosch, Franklin Rooseveltlaan 48, 1050 Brussel onder voorzitterschap van prof. M. De Wolf, ad-

hocmandataris, die Thierry Smets aanstelt als secretaris en Idalie Spaey en Judith Van Parys als 

stemmentellers.  

De algemene vergadering kan vanop afstand worden gevolgd via een tool voor elektronische 

communicatie waarmee de coöperanten rechtstreeks, simultaan en doorlopend de gesprekken 

kunnen volgen.  

Aanwezig: 550 aanwezigen in de zaal en 538 verbindingen op afstand. 

Verwelkoming en praktische aspecten van de algemene vergadering 

Andréa Cuadrado geeft praktische toelichting bij met name de deelname op afstand en de manier om 

vragen te stellen.  Ze verduidelijkt dat de teams van NewB tijdens de informatiesessies vragen hebben 

verzameld, waarop in de presentaties van vandaag al een aantal antwoorden zullen worden gegeven. 

De coöperanten kunnen tijdens deze algemene vergadering ook vragen stellen.  

Prof.  M. De Wolf herhaalt dat hij door de voorzitter van de Franstalige ondernemingsrechtbank van 

Brussel is aangesteld als ad-hocmandataris en dat het zijn hoofdtaak is om de algemene vergadering 

van vandaag en twee andere algemene vergaderingen bijeen te roepen, de agenda ervan te bepalen 

en de vergaderingen voor te zitten.   

Hij legt uit dat het centrale punt op de agenda erin bestaat dat de algemene vergadering een 

standpunt inneemt over de strategische oriëntatie die aan de coöperatie NewB moet worden 

gegeven. Wat dat betreft, gaat de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstellen om een 

principeakkoord te geven voor een partnerschap met vdk bank. Prof. M. De Wolf bevestigt dat die 

oriëntatie, volgens hem, het best mogelijke alternatief is voor NewB.  

Vooraleer NewB, met het akkoord van de algemene vergadering, die nieuwe weg kan inslaan, zijn er 

echter nog bepaalde stappen nodig, waaronder een grondig onderzoek van het financiële plan dat de 
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raad van bestuur heeft voorgesteld voor NewB als tussenpersoon in bank-, verzekerings- en 

beleggingsdiensten, en de wijziging van de statuten.  

Wat het financiële plan betreft, zal na deze algemene vergadering een werkgroep worden opgericht. 

Wat de statuten betreft, heeft de raad van bestuur deze ochtend zijn voorstellen bekrachtigd. De 

voorzitter van de raad van bestuur zal de kernpunten van de statuutwijzigingen voorstellen en de 

voorstellen zullen volgende week naar de algemene vergadering worden gestuurd, die zich formeel 

zal moeten uitspreken over die wijzigingen aan de statuten tijdens buitengewone vergaderingen van 

de algemene vergadering die zullen plaatsvinden op 6 en, in geval van onvoldoende quorum, 14 

januari 2023.  

Prof. M. De Wolf hoopt een consensus te kunnen bereiken over het nieuwe project van NewB. Een 

dergelijke consensus zou het mogelijk maken om zowel de bankactiviteit in goede omstandigheden af 

te ronden als de activiteit als tussenpersoon op een goede basis op te starten. Hij raadt de algemene 

vergadering aan om zich eensgezind op te stellen ten opzichte van de depositohouders en de 

traditionele financiële wereld. Hij zal pas na afloop van de debatten tot stemming overgaan, en enkel 

indien het niet tot een consensus is kunnen komen.   

Bernard Bayot wijst erop dat de raad van bestuur van NewB, bij gerechtelijke beslissing, volledig werd 

hersteld in al zijn functies, met uitzondering van die welke aan de ad-hocmandataris zijn toegekend.  

Net als voor en tijdens de hele overgangsperiode blijft de bank vandaag operationeel en blijven de 

door NewB aangeboden producten en diensten actueel, met inachtneming van de kwaliteitsnormen. 

Met het oog op geruststelling en transparantie is NewB ermee akkoord gegaan om een gerechtelijk 

mandataris ad hoc aan te stellen, in de persoon van prof.  M.  De Wolf, die vooral als functie heeft om 

de agenda van de algemene vergadering op te stellen, die bijeen te roepen en voor te zitten; hij krijgt 

dan ook opnieuw het woord.   

BERAADSLAGINGEN EN RESOLUTIES 

1. Notulen van de gewone algemene vergadering van 11 juni 2022 

Er werd geen enkel commentaar of geen enkele vraag ontvangen met betrekking tot de notulen van 

de gewone algemene vergadering van 11 juni 2022. 

2. Informatie over de situatie van NewB 

Thierry Smets komt terug op de algemene vergadering van juni, die gekenmerkt werd door twee 

ongewone elementen: i) de commissaris-revisor had een negatief oordeel geveld over de jaarrekening 

en ii) het C-college had de begroting 2022 geweigerd. Naar aanleiding van die algemene vergadering 

en de ‘negatieve spiraal’ veroorzaakt door die twee elementen was de groei van het klantenbestand 

minder groot dan verwacht. Maar dat werd gecompenseerd door een periode van positieve 

rentevoeten, die een aanzienlijke impact had op de resultaten van de bank. Op die manier heeft NewB 

vanaf augustus voor het eerst een positief nettobankresultaat kunnen neerzetten. Na de algemene 

vergadering nam NewB maatregelen om de kosten aanzienlijk te verlagen, waardoor het 

nettoresultaat op 30 september neerkwam op een verlies van ongeveer 7.500.000 versus een 



 

3 
 

verwacht verlies van ongeveer 8.800.000. Op 30 september 2022 bedroeg de waarde van het 

deelbewijs ongeveer 6 euro.  

In de zomer en tot 30 september 2022 heeft NewB getracht om kapitalen aan te trekken, maar heeft 

ze de door de Nationale Bank van België opgelegde doelstellingen niet bereikt. Daarom moest het 

ontmantelingsplan worden gelanceerd. Dat ontmantelingsplan brengt hoge extra kosten met zich 

mee (ontslag van het personeel, afschrijving van de immateriële waarden, vervroegde opzegging van 

de contracten, enz.), waardoor de waarde van het deelbewijs, na afloop van het ontmantelingsplan, 

zal dalen tot een bedrag van naar schatting 1,5 à 2,8 euro. Hij benadrukt dat dat een evolutie is in het 

kader van een volledige ontmanteling van de bank. Er zullen andere cijfers worden vermeld in het 

kader van het partnerschap met vdk bank. 

Katrien Beuckelaers komt terug op de herkapitalisatiecampagne. Ze legt uit dat banken onderworpen 

zijn aan een heel strikte reglementering om de deposito’s van de klanten te beschermen en dat elke 

financiële instelling bepaalde ratio’s moet naleven. Er wordt op toegezien dat die ratio’s minstens voor 

de komende twaalf maanden behaald kunnen worden. Om haar aanbod te kunnen uitbreiden en 

tegelijk die ratio’s na te leven, zijn NewB en de Nationale Bank van België een herkapitalisatie van 40 

miljoen overeengekomen. Ze legt uit waarom die zoektocht naar kapitaal uitsluitend was 

voorbehouden voor institutionele investeerders. Daarna somt ze de verschillende types potentiële 

institutionele investeerders op die in het kader van die herkapitalisatiecampagne werden benaderd 

en de redenen die werden aangehaald om de weigering tot deelname te rechtvaardigen. Ze benadrukt 

dat er weinig steun was van de overheid in het huidige kapitaal van NewB en legt uit waarom de RvB 

van NewB van mening is dat NewB voor de overheid daarentegen wel interessant had kunnen zijn. 

Een investering van de overheid, zelfs voor minder dan 40 miljoen, zou een sterk en positief signaal 

geweest zijn naar andere potentiële investeerders die nog aarzelden om de stap te zetten. Toch 

hebben de benaderde overheden uiteindelijk beslist om niet in het kapitaal van NewB te investeren. 

Thierry Smets besluit dat, aangezien die herkapitalisatie niet kon worden bereikt, de bank geen andere 

keuze had dan te bevestigen dat ze binnenkort de opgelegde ratio’s niet meer zou kunnen bereiken 

en dat er geen andere uitweg was dan het ontmantelingsplan op te starten. De raad van bestuur heeft 

beslist om NewB te ontmantelen zonder via de algemene vergadering te gaan. De ontmanteling werd 

zo snel mogelijk gelanceerd, aangezien de tijd een zeer belangrijke factor was om ervoor te zorgen dat 

NewB de mogelijkheid had om alle deposito’s terug te betalen. Daarom kon NewB de lancering van 

dat plan niet uitstellen, in overleg met de regelgevers. Op het moment dat het plan al opgestart was, 

werd NewB echter opnieuw benaderd door vdk bank en kreeg het mogelijke partnerschap beetje bij 

beetje concreet gestalte. De regelgevers hebben NewB dan de toelating gegeven om mee te delen dat 

ze zich niet langer in een situatie van ontmanteling bevond en dat ze de klanten mocht aanmoedigen 

om (terug) naar NewB te komen, wat uiterst positief is voor de toekomst van NewB. 

Thierry Smets besluit met een woord van oprechte dank aan zijn teams – waarvan het grootste deel 

zal worden ontslagen – voor hun betrokkenheid en de overtuiging waarmee ze zich voor NewB hebben 

ingezet.  

3. Ontslag van een niet-uitvoerend bestuurder 
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Prof. M. De Wolf legt uit dat André Janmart is toegetreden tot de raad van bestuur toen Monceau in 

2016 een deelname nam in het kapitaal. Hij heeft zijn ontslag in bij de raad van bestuur ingediend 

omdat hij van mening was dat zijn meerwaarde, in de huidige context van het verlies van de 

banklicentie van NewB, beperkt was. De toetreding van Monceau tot de coöperatie NewB blijft intact. 

Monceau hoopt dat het project zal worden voortgezet, in een minder gereglementeerd kader, om de 

ethiek en de waarden te bevorderen in het belang van de coöperanten die hun vertrouwen in het 

project hebben getoond. 

De raad van bestuur voegt eraan toe dat hij blijft samenwerken met André Janmart in het kader van 

het verzekeringspartnerschap met Monceau.  

4. Voorstelling van het verslag van het maatschappelijk comité 

Professor De Wolf geeft het woord aan Laurent Bastin en Jan Van Reusel. 

De leden van het maatschappelijk comité staan niet onverschillig tegenover de mislukte 

herkapitalisatie van de bank en de impact ervan op het project, maar bevestigen hun engagement om 

een rapport op te stellen op basis waarvan de coöperanten kunnen oordelen of alle oriëntaties en 

beslissingen die de bank in de loop van het boekjaar 2022 heeft genomen, in overeenstemming waren 

met de 13 statutaire waarden en de principes van het handvest.   

Wat het voorgestelde partnerschap met vdk bank betreft, respecteert het maatschappelijk comité de 

keuze die de coöperanten moeten maken en beperkt het zich tot het ethische kader van het 

handvest; het ziet dan ook geen enkele reden om aan te nemen dat de waarden van NewB in de 

uitvoering van dit partnerschap op lange termijn in het gedrang zouden komen, hoewel sommige niet 

letterlijk zijn opgenomen in de negen garanties van vdk bank en ze daardoor bijzondere aandacht 

verdienen. Naast de openbare en toegankelijke gegevens heeft het maatschappelijk comité de 

bestuurders en de ad-hocmandataris ondervraagd over de voorgestelde overeenkomst om zich een 

mening te vormen. In geval van een positieve stemming denkt het maatschappelijk comité reeds na 

over zijn toekomstige rol.   

Het maatschappelijk comité wijst erop dat, hoewel dat akkoord NewB de mogelijkheid zou bieden om 

haar aanbod van bankproducten en -diensten als agentschap te handhaven, met dat akkoord niet kan 

worden voorkomen dat een groot deel van het personeel collectief wordt ontslagen. Het 

maatschappelijk comité is bekommerd om de begeleiding en het welzijn van de werknemers van 

NewB die hun job gaan verliezen en heeft een ontmoeting gehad met het departement human 

resources om er zeker van te zijn dat de waarden worden nageleefd, maar ook om de uitvoering van 

het ‘plan Renault’ van dichtbij op te volgen. Er zijn regelmatige ontmoetingen gepland. 

Het maatschappelijk comité wil de coöperanten herinneren aan het feit dat het vrijwillig en 

onafhankelijk is ten opzichte van de andere bestuursorganen van NewB en dat het openstaat voor 

vragen en opmerkingen.  

Indien de coöperanten van mening zijn dat een waarde niet werd nageleefd, dan mogen ze gerust het 
maatschappelijk comité daarover interpelleren via het e-mailadres: mcs@newb.coop .   

mailto:mcs@newb.coop


 

5 
 

Tot slot zet het maatschappelijk comité het mandaat dat het heeft gekregen van de coöperatie (en 

niet van de bank) voort en blijft het toezien op de correcte naleving van de 13 waarden van de 
coöperatie. 

Prof. M. De Wolf benadrukt het belang en het terechte bestaan van een dergelijk comité, de verrijking 
die een dergelijke geïnstitutionaliseerde groep met zich meebrengt, die elk lid, ook de ad-

hocmandataris, interpelleert over de waarden, de missie, enz. Dat model zou andere ondernemingen 

kunnen inspireren. 

5. Strategische oriëntatie voor de toekomst 

Prof. M. De Wolf verduidelijkt dat dit deel in drie luiken zal verlopen: eerst de voorstelling van het 

project en vdk bank, vervolgens een vraag-en-antwoordronde en tot slot de eventuele interventies en 

debatten.   

5.1 De voorstellen voor de toekomst 

Koen de Vidts komt kort terug op de gebeurtenissen die NewB ertoe hebben aangezet om voor de 

toekomst een nieuwe weg in te slaan.  Na een peiling om poolshoogte te nemen bij de coöperanten 

zijn trouwens enkele tendensen aan het licht gekomen. De meeste respondenten willen dat alle 

producten en diensten verder worden aangeboden. Hij geeft meer details over de resultaten van die 

peiling.  

De teams hebben de mogelijke scenario’s bekeken voor de toekomst van NewB. Het partnerschap 

met vdk bank is het beste alternatief om een ethisch en duurzaam bankmodel te hebben, waar de 

deposito’s ook een maatschappelijk doel zouden hebben, wat de Bankwijzer ook bevestigt.  

De zeer strakke timing die de Nationale Bank van België oplegde voor de ontmanteling van de bank 

maakte de denkoefening er niet gemakkelijker op. Daarom hebben NewB en vdk bank een 

intentieverklaring opgesteld, met daarin de grote lijnen van een partnerschap, die op 21 november 

in naam van de twee raden van bestuur werd ondertekend. Na de ondertekening van die 

intentieverklaring heeft de Nationale Bank van België NewB de toestemming gegeven om vanaf 23 

november openlijk te communiceren over dat partnerschap. Vandaag moet de algemene vergadering 

zich uitspreken over de voortzetting van dat project, dat bestaat uit drie delen: (i) de overdracht van 

de klanten waarvoor NewB vergoed zal worden, (ii) het bankaanbod dat onder de vlag van vdk bank 

zal komen en uitgebreid zal worden met hun producten en (iii) de samenwerking van beide entiteiten. 

En dit met respect voor de waarden die de coöperatie NewB kenmerken. Die zal het 

beleggingsuniversum van het NewB Invest-fonds blijven bepalen. Er zal ook overleg zijn tussen NewB 

en vdk bank over de maatschappelijke uitdagingen en de definitie van duurzame bankproducten. 

De commerciële ontwikkeling van NewB bepaalt de impact van het gewicht van de coöperanten van 

NewB. Aangezien NewB geen zetel heeft in de organen van vdk bank zal ze meer gewicht in de schaal 

kunnen leggen naarmate het aantal klanten toeneemt. Ze zou zelfs aanspraak kunnen maken op een 

post indien een bepaalde omzet wordt behaald.  

Bernard Bayot licht de principes toe waarop het financiële plan van het NewB-bankagentschap is 

gebaseerd. Het financiële evenwicht zou in de loop van het eerste jaar moeten worden bereikt en de 
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grootste uitdaging zal erin bestaan om de klanten na de overdracht te binden. De inkomsten zijn 

enerzijds afkomstig van een vergoeding die gekoppeld is aan de overdracht, maar ook recurrente 

inkomsten die zullen afhangen van de activiteit die ze zal genereren. Anderzijds zullen de kosten, 

hoofdzakelijk personeelskosten, worden aangepast aan de inkomsten, en niet omgekeerd. Het 

beperkte team waarmee wordt gestart, zal worden versterkt in geval van commercieel succes van het 

agentschap. De resultaten zouden het tweede jaar dan ook positief kunnen zijn.  

Bernard Bayot haalt de nadelen aan: (i) NewB is geen bank meer, (ii) het definitieve verlies van de 

banklicentie en (iii) geen enkele vertegenwoordiging in het bestuur van vdk bank op korte termijn. Hij 

wijst ook op de voordelen:  (i) het voortbestaan van een ethische en duurzame bank in Franstalig 

België, (ii) een volledig dienstengamma, (iii) zonder de verplichtingen die (voor NewB) verbonden zijn 

aan een banklicentie, (iv) de voortzetting van de coöperatie en (v) een sneller positief financieel 

resultaat. De balans is duidelijk positief en daarom zou de raad van bestuur van NewB graag in die zin 

voortgaan. NewB blijft haar 13 waarden volgen en zal in die zin ook voorstellen doen aan vdk bank.  

Daarnaast legt Bernard Bayot uit dat twee privé-investeerders interesse hadden getoond in de 

herkapitalisatie van NewB. Dat heeft geen resultaat opgeleverd door het gebrek aan concrete offertes 

en het feit dat die twee kandidaten weinig gelijkenissen vertoonden met de waarden van de 

coöperatie. NewB heeft ook drie andere voorstellen voor een partnerschap gekregen, maar specifiek 

voor bepaalde producten. Het voorstel van vdk bank is uiteindelijk het enige dat betrekking had op 

alle bank- en beleggingsactiviteiten van NewB.  

Prof. M. De Wolf voegt eraan toe dat de vragen rond het financiële plan vandaag niet zullen worden 

behandeld omdat ze vertrouwelijke elementen bevatten, dat een nota met een samenvatting van het 

financiële plan bij de bijlagen werd gevoegd en dat er een werkgroep zal worden opgericht om de 

details van dat financiële plan te onderzoeken.  Begin volgende week zal daarover een mail worden 

gestuurd, met daarin onder andere de drie voorwaarden voor deelname aan die werkgroep: (i) 

expertise in financiële kwesties, (ii) onderworpen zijn aan het beroepsgeheim of ondertekening van 

een vertrouwelijkheidsovereenkomst en (iii) geen veto van vdk bank of NewB. Bij onenigheid over de 

samenstelling van de werkgroep zal prof. M. De Wolf de knoop doorhakken. Een van de redenen 

waarom de stemming niet open is, is het belang voor bepaalde coöperanten van het werk dat in die 

groep moet worden verricht.  Het doel is om een consensus te bereiken. 

Bernard Bayot benadrukt dat het in alle veronderstellingen nodig is om de statuten te wijzigen om het 

partnerschap met vdk bank tot stand te laten komen. Een tweede voorwaarde voor het partnerschap 

is de goedkeuring door de toezichthoudende autoriteiten. Hij legt het verloop en de modaliteiten van 

de volgende algemene vergaderingen voor de wijziging van de statuten uit. De voorgestelde 

wijzigingen hebben betrekking op (i) het maatschappelijk doel van NewB, dat zal veranderen van 

kredietinstelling naar bankagentschap, (ii) de uitstapvoorwaarden voor de coöperanten die zullen 

worden uitgebreid, (iii) een korter boekjaar dat zal eindigen op de laatste dag van de maand waarin 

de banklicentie werd ingetrokken zodat coöperanten die dat wensen, niet de risico’s van het 

bankagentschap moeten dragen en (iv) een verlaging van het vaste kapitaalgedeelte naar 1.500.000 

euro.  
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Bernard Bayot legt uit dat indien de algemene vergadering de noodzakelijke wijzigingen van de 

statuten niet voor 80% zou goedkeuren, het niet uitgesloten is dat de Nationale Bank van België 

ingrijpt om het klantenbestand over te dragen. Bovendien verbindt de raad van bestuur van NewB 

zich ertoe om, indien niet alle nodige voorwaarden voor een volledig partnerschap vervuld zijn, ervoor 

te zorgen dat alle klanten van NewB die dat wensen, toch kunnen worden overgedragen naar vdk 

bank.  

Prof. M. De Wolf vat de voorgestelde elementen samen, aan de hand waarvan iedereen met kennis 

van zake een beslissing zal kunnen nemen. Daarom probeert hij tot een consensus te komen om in die 

richting te gaan, wetende dat voor de gerechtelijke beslissing een wijziging van de statuten nodig is, 

die op haar beurt de aanwezigheid van een notaris en bijzondere aanwezigheids- en 

meerderheidsquorums vereist. 

5.2 De visie van vdk bank 

Leen Van Den Neste, CEO van vdk bank, schetst de geschiedenis van vdk bank sinds de oprichting 

ervan in 1926 en de structuur van haar aandeelhouderschap en benadrukt enkele financiële en 

balanselementen.  Steven Wauters, commercieel directeur van vdk bank, legt de duurzame waarden 

en de benadering van de impact van vdk bank uit.  Steven Wauters verwijst ook naar de rangschikking 

van vdk bank in de Bankwijzer en wijst erop dat het DNA van NewB sterk aansluit bij dat van vdk bank.  

Vervolgens geeft hij informatie over de territoriale groei en de digitale en financiële inclusie. Leen Van 

den Neste herbevestigt de positionering van vdk bank: (i) een bank van menselijke omvang blijven, (ii) 

ruimte behouden voor zelfstandige spelers, (iii) de waarden van duurzaamheid, stabiliteit en 

rentabiliteit in stand houden en (iv) een bescheiden, toegankelijke, beschikbare, competente, 

begripvolle en bewuste bank zijn.  

5.3 Vragen-antwoorden  

Prof. M. De Wolf vraagt aan het secretariaat om de meest voorkomende vragen te stellen. Hij voegt 

eraan toe dat de teams de antwoorden op andere vragen die hier niet beantwoord worden, op de 

website zullen publiceren. 

Vragen voor vdk bank: 

✓ Gaat vdk bank dezelfde ethische en duurzame strategie ontwikkelen voor alle klanten van het 
land, zowel Franstalige als Nederlandstalige?  

Leen Van den Neste legt uit dat de waarden van vdk bank zullen worden toegepast op alle 

agentschappen en op alle klanten. Er bestaat een strategie voor het hele land. Het is de bedoeling om 

de verwachtingen van NewB in termen van duurzaamheid duidelijk te bepalen, om indien nodig en 

voor zover mogelijk, de beleidslijnen van vdk bank aan te passen.  

✓ Is het mogelijk dat de naam NewB op documenten met betrekking tot rekeningen en kaarten 

blijft verschijnen?  En zullen er fysieke agentschappen worden geopend onder de naam NewB?   

Thierry Smets legt uit dat het basisprincipe erin bestaat dat NewB producten van vdk bank zal 

verkopen via haar digitale agentschap. Dat sluit echter niet uit dat er reclame- en 

sensibiliseringscampagnes zullen worden gelanceerd met de twee logo’s naast elkaar. Maar het is vdk 
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bank die beslist op welk moment het logo van NewB aan het hare kan worden gekoppeld. NewB Invest 

bijvoorbeeld zal onder die benaming blijven bestaan in de producten die door vdk bank worden 

aangeboden.   

Wat de fysieke agentschappen betreft, blijft de deur open. NewB is een digitale bank en dat zal in 

eerste instantie zo blijven.  Maar naargelang de evolutie van het NewB-agentschap en de middelen 

waarover het zal beschikken, is het niet uitgesloten dat er fysieke agentschappen zullen worden 

geopend onder de naam van NewB of in co-branding. Momenteel staat nog niets vast.  

✓ Indien het akkoord met vdk bank rond is, kan het ontslagen personeel van NewB dan worden 

aangeworven bij vdk bank? 

Leen Van den Neste legt uit dat dat inderdaad het geval kan zijn, ofwel in het toekomstige agentschap, 

ofwel in de centrale zetel.  Ze nodigt degenen die dat wensen uit om te solliciteren bij human resources 

van vdk bank.  

Vragen voor NewB: 

✓ Wat wordt de rol van de coöperatie in de nieuwe structuur en hoe zullen de coöperanten 

worden vertegenwoordigd?  

Bernard Bayot benadrukt dat het altijd de ambitie van NewB is geweest om ethische en duurzame 

bankdiensten aan te bieden in België.  Ze zal dat niet meer doen via haar eigen middelen, maar via het 

partnerschap met vdk bank. Het maatschappelijke doel wordt dus gediend via dat partnerschap 

waarin NewB de rol van commercieel agent vervult en de uitdaging bestaat erin om steeds meer leden 

te krijgen. Bovendien zullen de definitie van het productengamma inzake duurzaamheid en de 

processen voortdurend worden besproken tussen vdk bank en NewB. Vdk bank heeft een langere en 

sterkere achtergrond dan NewB wat financiële inclusie betreft, en hoopt dat ze dankzij NewB samen 

de ecologische aspecten kunnen doen evolueren en op die manier hogere normen kunnen nastreven. 

Het bestuur van NewB blijft een democratisch bestuur waarin iedereen zich kan uitdrukken. 

✓ Behoudt het toekomstige agentschap van NewB een zekere vrijheid wat de verdeling van de 

producten betreft?  Kan NewB bijvoorbeeld weigeren om producten van vdk te verkopen als 

die niet stroken met de ethische normen van het handvest van NewB? 

Katrien Beuckelaers legt uit dat de producten die op de markt worden gebracht, die van vdk bank zijn, 

maar dat het altijd de bedoeling is geweest om aan de klanten aan te bieden wat ze nodig hebben, 

rekening houdend met het doelpubliek van NewB.  

✓ Werden alle mogelijke partnerschappen overwogen, ook dat met Triodos?  

Thierry Smets antwoordt dat die vraag heel vaak wordt gesteld, want het is duidelijk dat de waarden 

van Triodos heel dicht aanleunen bij die van NewB, net als die van vdk bank. Het grote verschil met 

vdk bank is dat Triodos geen zichtrekeningen aanbiedt aan particulieren. Bovendien was de wil om 

samen te werken groter bij vdk bank en tot slot is vdk bank, in tegenstelling tot Triodos, een Belgische 

bank. 
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6. Beslissingsfase 

Prof. M. De Wolf legt uit dat hij tot een consensus wil komen, gezien (i) het belang van deze fase voor 

de toekomst van NewB, (ii) het feit dat de ter stemming voorgelegde resolutie niet meer helemaal 

actueel is (door de werkgroep die moet worden opgericht en de betekenis van de wijzigingen van de 

statuten die nog niet bekend was bij de verzending van de agenda) en (iii) het belang in zijn ogen om 

ervoor te zorgen dat de C-coöperanten ook deelnemen aan de toekomst van NewB. In dat verband 

vindt hij dat we vandaag geen formele stemming mogen opdringen en hij stelt dus voor om tot een 

consensus te komen om vooruit te gaan.  

Die consensus verplicht niemand tot een stemming op de volgende AV, maar helpt wel om de 

gemoederen te bedaren en de gesprekken in alle sereniteit voort te zetten. Een splitsing vandaag zou 

NewB verzwakken, ook in de verdere gesprekken met vdk bank. Hij is ervan overtuigd dat een unaniem 

of bijna unaniem signaal nodig is om ervoor te zorgen dat de organen van NewB in goede 

omstandigheden kunnen blijven werken om op 14 januari een volledig afgewerkt pakket te kunnen 

voorstellen. Hij pleit ervoor om geen stemronde te openen, maar tot een consensus te kunnen komen. 

Professor De Wolf geeft het woord aan wie dat wenst. 

De heer Derenne, directeur van de Stichting voor toekomstige generaties, zegt dat de Stichting achter 

het project van NewB staat, maar niet de financiële draagkracht had om vandaag opnieuw te 

investeren. Desondanks blijft ze het project heel erg steunen en wil ze dat NewB echt haar stempel 

kan drukken op de geleidelijke transformatie van vdk bank van ‘beter’ naar ‘veel beter’.  

De heer Hermant, CEO van Finance&Invest.Brussels, wijst erop dat er voor NewB mooie 

overwinningen zijn geweest, maar ook ontgoochelingen en elementen die niet zijn verlopen zoals 

gehoopt, zoals het aantal klanten, de omzet en de inzameling van het kapitaal. Hij wijst erop dat in de 

prospectus stond dat indien het project niet zou slagen, NewB haar activiteiten zou stopzetten. 

Vandaag wordt een derde mogelijkheid voorgesteld. Hij zal zich constructief inzetten in de werkgroep 

om de hypothesen na te gaan, want als het agentschap wordt opgericht, kan NewB het zich niet 

veroorloven dat het project mislukt. Met de informatie waarover hij vandaag beschikt, kan hij nog niet 

zeggen of het voorgestelde businessplan ervoor zal zorgen dat het werkt.   

De heer Simon is B-coöperant. Volgens hem is een stemming noodzakelijk in een coöperatie als NewB, 

des te meer om de afwezigen ook de mogelijkheid te geven om zich online uit te drukken. Hij vindt 

het voorstel van vdk bank vrij zwak in die zin dat ze een post in de raad van bestuur hadden kunnen 

voorstellen voor een lid van NewB. Zo niet, blijft er niets meer over van de bestaande coöperatie. Door 

vandaag de stemming te openen, kunnen we vdk bank in die zin onder druk zetten.  

De heer Van Keirsbilck is secretaris-generaal van de CNE, een van de vakbonden die NewB al van bij 

het begin ondersteunt. Hij heeft, net als de vorige spreker, een wrang gevoel bij het feit dat er vandaag 

niet gestemd mag worden. Hij zou ‘ja’ hebben gestemd, want de alliantie met vdk bank maakt het 

mogelijk om 90% van het project NewB te redden, maar ook om het uit te breiden. Hij wist op de 

vijandige context waarin NewB de laatste maanden verkeert, en de in november geplande algemene 

vergadering die de avond voordien door de rechtbank werd geannuleerd op basis van informatie die 

volgens hem onwaar was. De vijandige context is niet helemaal verdwenen en als NewB op 14 januari 
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een positieve stem wil, moet ze uiterst voorzichtig blijven. Hij slikt zijn bitterheid in, want hij vindt het 

voorstel van prof. M. De Wolf om vandaag een consensus te beogen en pas daarna, op 14 januari, te 

stemmen, een voorstel dat getuigt van gezond verstand.  Dat is de voorzichtigste procedure, rekening 

houdend met de incidenten van de laatste maanden. Hij ondersteunt het voorstel om voort te gaan 

met een consensus en het voorstel voor een alliantie met vdk bank. 

Prof. M. De Wolf stelt voor om vandaag geen formele stemming te doen om de aangehaalde redenen 

en stelt voor dat degenen die tegen de  consensus zijn, dat aangeven zodat hun naam kan worden 

opgenomen in de notulen van de vergadering.   

Bijgevolg doet professor De Wolf eerst een stemming bij handopsteking, uitsluitend voor de personen 

die in de zaal aanwezig zijn, over de consensusprocedure als besluitvormingsmethode.  Met andere 

woorden, hij vraagt eerst een stemming over de besluitvormingsprocedure. Hij stelt vast dat de 

procedure via consensus door een overgrote meerderheid van de aanwezigen in de zaal wordt 

goedgekeurd.  

Vervolgens vraagt prof. M. De Wolf aan de personen die – inhoudelijk – gekant zijn tegen het mandaat 

aan de raad van bestuur en aan de directie om het partnerschapsproject met vdk bank te blijven 

ontwikkelen met als doel alle juridische voorstellen die eruit voortvloeien ter stemming voor te leggen 

op een volgende algemene vergadering, hun naam en hun weigering in de notulen te vermelden. 

De volgende personen hebben aangegeven tegen het mandaat te zijn: 

- Serge SIMON 

- Michel DENYS 

- Marie GATZ 

- Isabelle SUJA GOFFIN 

- Sebastiaan KENNES 

- Michel VAN DEN BOSSCHE 

- Philippe LEGRAND 

- Olivier ROSSEEL  

73 personen hebben hun tegenkanting online geuit. De identiteit van die personen kon niet worden 

gecontroleerd. 

Na de stemming bij handopsteking waarmee het proces werd gevalideerd en de vermelding van de 

coöperanten die hun weigering hebben geuit om deel te nemen aan de voorgestelde consensus sluit 

prof. M. De Wolf de algemene vergadering om 13.30 uur. 

 

 


