
Digitaal Aandeelhoudersregister (DAR) 
Ontdek hoe het DAR het beheer van jouw 
aandeelhoudersinformatie kan professionaliseren! 
17 september 2018 



Waarom een DAR? 

Huidig aandeelhoudersregistratie bij coöperaties: 
• vaak via Excel document 
• vaak dubbelwerk (boekhouding, betalingen, ....) 
• geen web-vriendelijke applicatie met online betalingsmogelijkheden voor 

aandeelhouders 
• juridisch niet altijd volgens de regels, bv. GDPR – wetgeving die extra aandacht 

vraagt voor beveiliging en beheer van gegevens 
• geen bestaand aanbod, een paar zeer commercieel 
 
Vraag naar: 
• Professionele aanpak 
• Continue ontwikkeling en opvolging 
• Inspraak bij ontwikkeling en beheer 

 
Waarom niet coöperatief aanpakken ? 
• 1e meeting 15 aanwezigen  
• De Landgenoten had in 2016 een 1e versie laten ontwikkelen; DAR bouwt daarop 

verder 
 



Wat is het DAR? 

• open-source, modulair ICT-platform (in Drupal 8) voor het efficiënte en online 
beheer van aandeelhoudersinformatie in een coöperatie 

• interessant zowel voor kleine als grote coöperaties; niet enkel voor 
burgercoöperaties 

• Gezamenlijk initiatief van verschillende coöperaties in Vlaanderen, Coopkracht 
en StartX 

 
 

Voordelen 
 Efficiënt beheer en beveiligd opslag van aandeelhoudersinformatie  
 Voldoet aan de wettelijke vereisten rond aandelenbeheer en GDPR 
 Modulaire opbouw biedt gedifferentieerde functionaliteiten en prijszetting 

voor kleine en grotere coöperaties (full or light version DAR) 
 Configuratie en opzet in eigen look & feel van de coöperatie 
 Easy-to-use interfaces en rapportagemodules 
 Breed gedragen ICT-platform met inspraak in de ontwikkeling van 

functionaliteiten door de gebruikers 
 Betaalbaar 
 Helpdesk, regelmatige vormingen en ervaringsuitwisseling 

 



Functionaliteiten van het DAR 

• volledig aanpasbaar intekenformulier met gegevenscontrole 
• automatische e-mails met betaalinstructies en certificaten 
• online betaling via een PSP (Mollie), overschrijving of manuele verwerking 

 
 

• dashboard met statistieken en handige 
snelkoppelingen 

• sorteer- en filterbare overzichten van oa 
aandeelhouders en transacties 

• audit trail van bewerkingen op aandeelhouders 
• exporteermogelijkheden naar een werkblad 
• printen van gepersonaliseerde uittreksels en 

attesten 
• tax-shelter functionaliteit: genereren verwervings-, 

behoud- en vervreemdingsattest 
• dividend functionaliteit, rekening houdende met 

de Belgische roerende voorheffing (VVPR bis) 
• huisstijl volledig te integreren in het 

intekenformulier, de automatische e-mails en de 
gegenereerde PDF’s  

• API voor communicatie met externe applicaties 
 
 

 

https://cooperatiefvlaanderen.be/sites/default/files/info_onderzoek/document/DARfunctionaliteitenlijst.pdf


Verschillende versies van het DAR 

DAR Full 
 

 Coöperaties met publieke 
aanbieding of veel 

aandeelhouders (bv. 
burgercoöperaties) 

 
 Alle DAR-functionaliteiten 

DAR Light 
 

 Coöperaties zonder publieke 
aanbieding of weinig 
aandeelhouders (bv. 
werkerscoöperaties) 

 
 Beperkte DAR-functionaliteiten 



Light version 

Het grote verschil met de full version is: 
• Géén mogelijkheid voor publieke inschrijving via een webformulier 
• Géén betalingsuitnodiging en automatische betalingsopvolging  
  
Wat kan wél: 
• Beheer van de aandeelhoudersinformatie via een digitaal aandelenregister met 

diverse filter- import en exportmogelijkheden 
• (Automatische) email-communicatie met aandeelhouders (géén 

betalingsuitnodiging, maar wel automatisch versturen bv. van een 
aandeelhouderscertificaat)  

• Betalingsopvolging gebeurt manueel, géén import van bankgegevens via Coda 
bestanden van Triodos of VDK 

• Dividendenbeheer 
• Automatische opmaak van relevante rapporten en certificaten 

(aandeelhouderscertificaten, taks shelter certificaten) 
• Functie om te sparen voor de aankoop van aandelen (bv. via dividenden) 



Prijs 

Basisprincipes 
 
• Coopkracht financiert ontwikkeling en stelt code van applicatie volgens open 

source ter beschikking 
• Gebruikers betalen voor de dienstverlening 
• Maatwerkkosten zijn voor eigen rekening van de gebruiker 
• Prijspolitiek is concurrentieel met andere open-source aanbiedingen rond 

digitale aandeelhoudersregisters 



Prijs voor gebruiker 

DAR Full DAR light 
Coopkracht-lidmaatschap, voor ten 
minste de komende 3 jaar (250 € p.a. 
standaard lidmaatschap, 1.000€ p.a. grote 
coöperaties) 

Coopkracht-lidmaatschap, voor ten 
minste de komende 3 jaar (250 € p.a. 
standaard lidmaatschap, 1.000€ p.a. voor 
grote coöperaties) 

399 € Dienstverlening DAR (incl SLA) p.a.,  
voor ten minste 3 jaar 

145 € Dienstverlening DAR (incl SLA) p.a.,  
voor ten minste 3 jaar 

Installatiekosten: 624 € (eenmalig) Installatiekosten: 234 € (eenmalig) 

(*) Maatwerkkosten zijn voor eigen rekening van de gebruiker 



Wat zit in het pakket dienstverlening DAR? 

DAR full DAR light 

Helpdeskfunctie: Beantwoorden van vragen 
van de leden rond de toepassing van de 
basisfunctionaliteiten van het DAR 

ca. 2u per jaar per coöperatie 
t.w.v. 75 euro per coöperatie 
 

Coördinatie van de gebruikersgroep (van de 
deelnemende leden-coöperaties van 
Coopkracht): coördinatie van het overleg 
bijvoorbeeld m.b.t. onderhoud 
basisfunctionaliteiten + in kaart brengen van 
de behoeftes toekomstige functionaliteiten 

3 dagen per jaar, t.w.v. 45 euro 
per coöperatie per jaar 
 

Organisatie van de ervaringsuitwisseling en 
netwerking tussen gebruikers van het DAR: 1x 
per jaar 

2 dagen per jaar, t.w.v. 30 euro 
per coöperatie per jaar 

Aanleg van een klein spaarpotje voor 
onderhoud basisversie (= zuivere bugs 
elimineren) 

30 euro per coöperaties per jaar 
wordt ingehouden voor het 
spaarpotje (veronderstelling 20 
coops nemen deel = 600 euro 
voor vergoeding van StartX) 

SLA voor hosting en beveiligingsupdates. Dit 
bedrag wordt afgedragen door Coopkracht aan 
StartX. 

219 euro per jaar; (bij een 
minimum servicelevel agreement 
van 3u) 

25% van full version (4 
coops op 1 multisite) 

50% van  
full version 



Financiering toekomstige nieuwe 
functionaliteiten 

• Toekomstige, nieuwe functionaliteiten (bv. de ontwikkeling van basis CRM-
functionaliteiten) zullen binnen het overleg van de gebruikersgroep 
geïdentificeerd worden.  
 

• Coopkracht zal hier een coördinerende taak hebben om de verschillende 
behoeftes in kaart te brengen en samenwerkingsmogelijkheden te identificeren. 
 

• De financiering van nieuwe functionaliteiten vallen buiten de financiële 
afspraken van fase 1. Coopkracht tracht met de geïnteresseerde coöperaties 
voor elke toekomstige nieuwe functionaliteit nieuwe, aantrekkelijke financiële 
afspraken te maken. 

 



Bestuursafspraken 

Rol gebruikersgroep: De coöperaties in de gebruikersgroep komen regelmatig samen voor 
overleg en beslissen samen (onder coördinatie van Coopkracht): 
• Aanwending van de spaarpot voor de onderhoud van de basisversie 
• Uitbreiding van de functionaliteiten van het DAR 
• Financiering van de uitbreiding van de functionaliteiten van het DAR 

 
 

 
 
Algemeen 
• Contractbeheer met StartX 
• Financiering van de ontwikkeling van het DAR (basisversie, fase 1) 
• Contactbeheer deelnemende coöperaties 
• Communicatie rond het DAR (o.a. via www.cooperatiefvlaanderen.be/dar )  
• Werving bijkomende coöperaties 
• Kwaliteitsbewaking van de code 
Dienstverlening rond het DAR 
• Betalende dienstverlening full version and light version DAR 
• Trainingen aan rond het beheer van coöperatieve aandelen via CoopAcademy (al dan niet 

betalend volgens het reguliere CoopAcademy beleid).  
 

         : Ontwikkeling DAR 
 
 
 
 

http://www.cooperatiefvlaanderen.be/dar


Wie doet reeds mee? 



Getuigenissen 



Dankwoord 

• De Landgenoten voor het delen van hun ervaringen met de basis Drupal module 
van het DAR. 

• Karel Lootens van Wooncoop voor het initiëren en verder uitwerken van het idee 
om het DAR te ontwikkelen met en voor andere coöperaties. 

• StartX voor de programmering van het DAR en de technische ondersteuning 
tijdens de implementatie. 

• Jan van Schelfaut van EnerGent voor de technische coördinatie tijdens de 
ontwikkelingsfase 



Online Demo van het DAR 

https://youtu.be/MsUZiPimQ3A


Interesse? 

 
Meer info vindt je op onze website: 
www.cooperatiefvlaanderen.be/DAR.    
 
Of neem contact op met Coopkracht via: 
info@coopkracht.org of  03 294 16 70. 
 
Er worden regelmatig online en offline Demo’s 
georganiseerd. Raadpleeg hiervoor onze 
kalender op: www.cooperatiefvlaanderen.be 

http://www.cooperatiefvlaanderen.be/DAR
mailto:info@coopkracht.org
http://www.cooperatiefvlaanderen.be/
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