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HOOFDSTUK 1 

Inleiding 

"There is (...) nothing quaint, old-fashioned, or local about agricultural producer 
cooperatives. They find their most extensive development in those economies that have 
the most sophisticated and competitive agricultural sectors, and the cooperatives themselves 
are often large, complex, and dynamic firms.' 
H. Hansmann, The Ownership of Enterprise 

1 De coöperatie in Nederland 

Het bestaan van de coöperatie in Nederland kent een geschiedenis van ongeveer 
150 jaren. Gedurende deze periode is het denken over de coöperatie aan verandering 
onderhevig gebleken. Aanvankelijk stond de vraag van de rechtsvorm als zodanig 
centraal. In een latere fase werd ook aandacht geschonken aan de economische 
definitie van het begrip coöperatie. Een dergelijke verandering in het denken vindt 
van tijd tot tijd zijn neerslag in een nieuwe wettelijke regeling of aanpassing van 
een bestaande wettelijke regeling. Een wijziging van wetgeving markeert dan het 
voorlopige eindpunt van een dergelijke ontwikkeling in het denken: de jurist 
codificeert wat de praktijk reeds heeft gevormd. In deze 150 jaren heeft de 
coöperatie zich ontwikkeld van een politiek-maatschappelijk middel ter voorziening 
in de elementaire levensbehoeften in het midden van de 19e eeuw tot een 
economische grootheid in de tegenwoordige tijd, die gericht is op de inkomensvor
ming van de aangesloten leden. Anders dan vroeger zijn ethische en ideële motieven 
de moderne coöperatie meer en meer vreemd. 

Hoewel het aantal coöperaties in vergelijking met andere ondernemingsvormen 
gering is,' speelt de coöperatie in bepaalde sectoren van ons economische leven 
een belangrijke, ja zelfs overheersende rol. Daarbij kan in de eerste plaats gedacht 
worden aan de land- en tuinbouw sector. Zo wordt circa 85% van alle zuivel door 
tussenkomst van coöperaties verwerkt.2 De groente- en fruitveilingen komen op 

Uit een telling van de Databank Kamer van Koophandel per 14 augustus 1998 blijken de volgende 
aantallen (tussen haakjes zijn de aantallen per 1 januari 1994 vermeld): 

eenmanszaken, 
vennootschappen onder firma, 
commanditaire vennootschappen, 
naamloze vennootschappen, 
besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, 
coöperaties, en 
onderlinge waarborgmaatschappijen. 

Samenvattende statistiek van de Nederlandse coöperatieve agribusiness in 1996 en 1997, 
Coöperatie, november 1998, 60e jaargang, nr. 556, blz. 13-15. 

1 

368.181 (337.226) 
147.393 (108.196) 
9.258 ( 5.837) 
6.967 ( 7.203) 

464.845 (343.632) 
6.273 ( 6.265) 
828 ( 847) 



Hoofdstuk 1 

een marktaandeel van circa 74%.3 Bloemveilingen hebben een marktaandeel van 
95% in de afzet, terwijl fabrieksaardappelen zelfs voor 100% coöperatief worden 
verwerkt. Van het binnen deze sectoren verstrekte krediet is 87% afkomstig van 
coöperatieve banken.4 Door de 30 grootste coöperaties werd in 1997 een totale 
omzet behaald van 45,2 miljard.5 Afgezien van het belang voor de voedselvoorzie
ning voor het binnenland, vormt de coöperatief georganiseerde land- en tuin
bouwsector met een aandeel van 25% in de totale Nederlandse export een 
belangrijke economisch factor.6 Daarnaast komen coöperaties voor in andere 
sectoren. In de eerste plaats zijn hier de coöperatieve banken te noemen waarbij 
met name de Rabobank een prominente plaats inneemt. Verder valt te denken aan 
de apothekersorganisatie OPG met een omzet van ruim 1,6 miljard, een balanstotaal 
van 850 miljoen in 1992 en een marktaandeel voor generieke geneesmiddelen van 
50%.7 

Recentelijk mag de coöperatie zich ook verheugen in een hernieuwde 
belangstelling binnen de gelederen van adviseurs van het midden- en kleinbedrijf. 
De gedachte is dat de coöperatie kan dienen als rechtsvorm waarin de onderneming 
kan worden gedreven. Met het oog op de beperking van de beroepsaansprakelijkheid 
wordt de coöperatie daarbij gepresenteerd als een mogelijk adequaat alternatief 
voor de maatschap en de vennootschap onder firma. Ook ziet men in de coöperatie 
voordelen boven de besloten vennootschap, nu ten aanzien van de coöperatie geen 
sprake is van een preventief toezicht noch het vereiste wordt gesteld van een 
minimumkapitaal.8 

3 Samenvattende statistiek van de Nederlandse coöperatieve agribusiness in 1994/1995 en 
1995/1996, Coöperatie, augustus 1997, 59e jaargang, nr. 551, blz. 13-15. Cijfers over het 
marktaandeel van groente- en fruitveilingen zijn in de samenvattende statistiek met betrekking 
tot 1996 en 1997 niet vermeld. 

4 Samenvattende statistiek van de Nederlandse coöperatieve agribusiness in 1996 en 1997, 
Coöperatie, november 1998, 60ejaargang, nr. 556, blz. 13-15. 

5 In 1995 behaalden de 40 grootste coöperaties een totale omzet van 42,5 miljard gulden. Zie 
Coöperatie, augustus 1998, 60e jaargang, nr. 555, blz. 14-16. De cijfers tonen een voortgaande 
intensivering en schaalvergroting van bedrijfsactiviteiten in de agrarische coöperatieve sector. 

6 Zie Lunshof, TVVS 1988 nr. 88/3 blz. 61 (themanummer 'Coöperatie'). 
7 Zie NRC Handelsblad d.d. 27 oktober 1992. 
8 Zie hierover Mohr, De rechtsvorm van het vrije beroep, De NV 73 1/2 januari/februari 1995 

blz. 2-13, Lekkerkerker, Aandacht voor de werknemers-productiecoöperatie, WPNR 6189 (1995) 
blz. 515-517, Slagter, Beperking van beroepsaansprakelijkheid, TVVS 1995 nr. 95/7 blz. 173-178, 
Galle, Naar een nieuwe wettelijke regeling van de coöperatie?, S&V 1995 blz. 167-168, Van 
denlngh, Kenmerken van de coöperatie en haar verhouding tot de leden, S&V 1995 blz. 169-174, 
Dortmond, De werknemerscoöperatie versus de besloten vennootschap, S&V 1995 blz. 174-178, 
en verder Van der Sangen, Civielrechtelijke (on-)mogelijkheden van de 'Eigenaarscoöperatie', 
S&V 1997 blz. 37-42 alsmede mijn bijdrage in de J.L.P.Cahen-bundeï 'De ontzielde materie 
van de ''Eigenaarscoöperatie'", blz. 313-339. 
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2 Financiering van de coöperatie - een chronologisch overzicht 

In het onderhavige onderzoek staan de civielrechtelijke aspecten van de financiering 
van de coöperatie centraal. Ter eerste kennismaking met de materie volgt hieronder 
een chronologisch overzicht van een aantal kenmerkende ontwikkelingen die zich 
ten aanzien van de financiering van de coöperatie hebben voorgedaan. 

Ontwikkeling 1: Van ledenaansprakelijkheid naar eigen vermogensvorming 

De wettelijke regeling van de coöperatie gaat er van uit dat de coöperatie haar 
kredietwaardigheid niet ontleent aan de vorming van eigen vermogen door 
kapitaalstortingen, zoals te doen gebruikelijk bij de naamloze en besloten 
vennootschap, maar aan de op de leden rustende verplichtingen om bij te dragen 
in de aanzuivering van een bij ontbinding van de coöperatie blijkend tekort. Lange 
tijd bood deze in de artt. 2:55 en 56 BW geregelde ledenaansprakelijkheid voor 
coöperaties in de agrarische sector een voldoende financieringsinstrument. 
Tegenwoordig echter zijn de grenzen van de ledenaansprakelijkheid als grondslag 
voor de solvabiliteit van de coöperatie bereikt. Als redenen hiervoor kunnen de 
volgende feiten en omstandigheden worden genoemd. In de eerste plaats kan de 
uitwinning van het vermogen van de leden op grond van hun verplichtingen uit 
hoofde van de ledenaansprakelijkheid leiden tot al dan niet gedeeltelijke verkoop 
van het bedrijf van de leden, gezien de omstandigheid dat de leden weliswaar 
doorgaans over voldoende vermogen beschikken, maar niet steeds over voldoende 
liquide middelen. Hun liquide middelen hebben ze immers voornamelijk nodig 
als werkkapitaal voor de eigen bedrijfsvoering. In de tweede plaats kan worden 
gewezen op de omstandigheid dat de meeste leden in de agrarische sector doorgaans 
lid zijn van 3 à 4 coöperaties zoals bijv. de melkveehouder die lid is van een 
zuivelcoöperatie, van een inkoopcoöperatie voor werktuigen, veevoer en/of 
gewasbestrijdingsmiddelen, alsmede van een kredietcoöperatie voor de financiering 
van zijn eigen bedrijf en wellicht nog van een coöperatieve mestverwerkingsinstalla
tie. Het is verder niet denkbeeldig dat men voor bedrijfsschade is verzekerd bij 
een onderlinge waarborgmaatschappij. In de derde plaats brengen de huidige 
activiteiten van de coöperatie, die zich in toenemende mate kenmerken door een 
verregaande diversificatie en integratie in de bedrijfskolom, een relatief hoog 
bedrijfsrisico met zich. Een dergelijk risico is tegenwoordig voor het individuele 
lid ondanks een mogelijke beperking van zijn aansprakelijkheid niet te overzien. 
Het is immers aannemelijk dat met een verhoogd investeringsrisico bij de coöperatie 
de kans op effectuering van de ledenaansprakelijkheid wordt vergroot. In de vierde 
plaats is gebleken dat coöperatieve banken een geringere bereidheid tonen om 
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coöperaties te financieren op basis van ketenaansprakelijkheid, omdat de uitwinning 
een negatieve uitstraling heeft naar andere coöperaties.9 

Deze vier omstandigheden hebben ertoe geleid dat banken coöperaties niet 
meer uitsluitend financieren op basis van de ledenaansprakelijkheid, maar het accent 
meer is komen te liggen op zekerheidsverstrekking en de rentabiliteit van de 
onderneming als grondslag voor de financiering. Bovendien wordt meer en meer, 
ook van de kant van coöperatieve bankinstellingen, de vorming van eigen vermogen 
verlangd. Dientengevolge zijn coöperaties er toe overgegaan om exploitatie
overschotten niet meer (in zijn geheel) uit te keren maar te 'reserveren' teneinde 
het eigen vermogen te vergroten. In de loop der jaren zijn de statuten van een groot 
aantal coöperaties aldus aangepast dat van een eventueel exploitatie-overschot 
slechts gedeeltelijk een uitkering aan de leden plaatsvindt in de vorm van een 
nabetaling of terugbetaling, terwijl het overige wordt gereserveerd en toegevoegd 
aan het eigen vermogen teneinde de solvabiliteit te verhogen. 

Deze reserveringspraktijk - de vorming van 'vermogen in de dode hand'10 

- heeft op haar beurt een negatieve uitwerking gehad op de functie van de 
ledenaansprakelijkheid als kredietwaarborg. Reservering werd door de leden geduld 
indien en voorzover de ledenaansprakelijkheid gelijktijdig werd beperkt. Overigens 
kent de wet hier geen belemmeringen. Art. 2:56 BW staat zelfs toe dat de 
ledenaansprakelijkheid in zijn geheel wordt uitgesloten. Gesteld kan worden dat 
er een ontwikkeling heeft plaats gevonden van een toename van het eigen vermogen, 
voornamelijk door winstreservering, onder een gelijktijdige afname van de 
ledenaansprakelijkheid." Er zijn thans nog maar weinig bestaande agrarische 
coöperaties die een wettelijk aansprakelijkheidsregime kennen. In de door mij 
onderzochte statuten van de 43 grootste agrarische coöperaties kwam ik geen enkele 
keer een wettelijke aansprakelijkheid tegen, trof ik 35 coöperaties aan met een 
beperkt aansprakelijkheidsregime en 8 keer was er sprake van een uitgesloten 
ledenaansprakelijkheid.12 

9 Zie in soortgelijke zin De financiering van de coöperatieve onderneming, Onderzoeksrapport 
vanwege de Nationale Coöperatie Raad voor de land- en tuinbouw, Delft, Eburon 1990, blz. 
29. Vgl. ook Wind, De toepassing van de ledenrekening als financieringsvorm bij enkele sectoren 
van agrarische coöperaties, diss. VU 1970, blz. 100 en 102. 

10 Zie hierover G. van Dijk, Leven uit de "dode" hand. Over het toekomstig coöperatief 
ondernemerschap, inaugurele rede LU Wageningen 1991. 

11 In soortgelijke zin NCR-rapport 1990, blz. 30. Reeds in 1956 werd erop gewezen dat een 
beperking van de ledenaansprakelijkheid en uitbreiding van het eigen vermogen door interne 
reservering de voorkeur verdiende bij topcoöperaties en grote geïndustrialiseerde coöperaties 
waarbij de bedrijfsrisico's voor de leden niet meer te overzien zijn. Zie De regeling van de 
aansprakelijkheid bij coöperatieve verenigingen, preadviezen vanwege de NCR, Den Haag 1956. 

12 Zie bijlage 1. 
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Ontwikkeling 2: Van onbenoemd eigen vermogen naar eigen vermogensrekeningen 
op naam 

Een groot nadeel van de reservering van een exploitatie-overschot bestaat hierin 
dat de leden geen aanspraak kunnen doen gelden op de opgebouwde reserves 
gedurende het bestaan van de coöperatie. Men noemt een dergelijke reserve daarom 
ook wel 'vermogen in de dode hand'. De coöperatie is als rechtspersoon gerechtigd 
tot een aldus gevormd eigen vermogen. De leden kunnen slechts aanspraak maken 
op een eventueel batig saldo na vereffening van de coöperatie op grond van art. 
2:23b BW. Natuurlijk zou men het eigen vermogen bij een kapitaalvennootschap 
ook vermogen in de dode hand kunnen noemen, immers ook de individuele 
aandeelhouder heeft geen aanspraak op het vermogen van de vennootschap. Maar 
bij aandelen geldt dat de waarde van het vermogen is verdisconteerd in de 
verkoopprijs van het aandeel. De intrinsieke waarde van het aandeel komt tot 
uitdrukking in de koers. De leden hebben op grond van hun lidmaatschap tijdens 
het bestaan van de coöperatie als regel geen aanspraak op het vermogen. Bovendien 
is het lidmaatschap in beginsel niet overdraagbaar en persoonlijk.13 In enkele 
gevallen bepalen de statuten van coöperaties dat het lidmaatschap in beperkte kring 
overdraagbaar is. Het lidmaatschap kan dan slechts worden overgedragen aan 
degene die voldoet aan de in verband met de uitoefening van het coöperatieve 
bedrijf in de statuten gestelde kwaliteitseisen. Het reserveren van exploitatie
overschotten gaat direct ten koste van de uitkering aan de leden. Zoals gezegd, 
kunnen de leden in beginsel geen aanspraak maken op de aldus gevormde reserves, 
terwijl, voorzover een dergelijke aanspraak wel in de statuten is toegekend, de leden 
niet de mogelijkheid hebben de vermogenswaarde van de aanspraken te gelde te 
maken door verkoop. Op aandrang van de leden zijn in de jaren tachtig coöperaties 
ertoe overgegaan om de gevormde reserves op naam van de leden te stellen teneinde 
toch enige aanspraak te behouden op het vermogen in de dode hand. Een dergelijk 
op naam gesteld eigen vermogen komt onder verschillende benamingen voor. Men 
spreekt van gebonden ledenrekeningen, ledenreserverekeningen, coöperatieve 
aandelen, participatierekeningen en certificatenrekeningen.14 Bij uittreding worden 
de tegoeden op dergelijke geïndividualiseerde eigen vermogensrekeningen uitge
keerd. Verder zijn ze in de meeste gevallen beperkt overdraagbaar, zodat ook via 
verkoop de vermogenswaarde tot uitkering kan komen. In de praktijk leidt dit echter 
niet steeds tot het gewenste effect doordat de tegoeden op dergelijke rekeningen 
doorgaans slechts binnen de kring van de leden overdraagbaar zijn. 

13 Zie art. 2:34 lid 1 BW. 
14 NCR-rapport 1990, blz. 23. 
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Ontwikkeling 3: Van zelffinanciering naar externe financiering 

Tegenwoordig blijkt niet alleen dat de ledenaansprakelijkheid als financieringsin
strument niet meer voldoet, maar dat het uitgangspunt van de zelffinanciering^ 
onder druk is komen te staan, omdat de leden liever kiezen voor uitkering van de 
opbrengsten van hun coöperatie op korte termijn, dan verder deel te nemen in het 
risicodragend vermogen terwijl anderzijds gezien gewijzigde marktomstandigheden 
een grote behoefte bestaat aan extra risicodragend kapitaal.16 Deze behoefte aan 
extra risicodragend kapitaal vindt zijn oorzaak in de volgende economische 
omstandigheden. Tot het midden van de jaren tachtig werden door coöperaties 
voornamelijk bulkgoederen geproduceerd waarbij de minimum-prijzen door de 
EG gegarandeerd werden. Men verkocht aan de eerstvolgende marktpartij in de 
verticale bedrijfskolom waardoor opvolgende winstmarge aan de leden voorbij 
gingen. Geconfronteerd met lagere prijzen voor agrarische producten op de 
wereldmarkt en het feit dat coöperaties in tegenstelling tot de niet-coöperatieve 
ondernemingen in de agro-industrie niet voldoende geïnvesteerd hadden in een 
beheersing van de bedrijfskolommen, zijn coöperaties in Nederland als het ware 
gedwongen een inhaalmanoeuvre te maken. Deze bestond uit het introduceren van 
eigen consumentenproducten en het opschuiven in de bedrijfskolom richting 
consument door middel van integrale ketenbeheersing. Men tracht een en ander 
te bereiken door de ontwikkeling van sterke merken. Ook acquisitie van bedrijven 
met sterke merken wordt als middel daartoe gebruikt. Voor de hiermee gepaard 
gaande toename van de financieringsbehoefte kan geen oplossing meer worden 
gevonden binnen de kring van de leden: deze willen cq. kunnen niet verder 
investeren in de eigen coöperatie. Binnen de coöperatieve wereld wordt dan ook 
voorzichtig gezocht naar mogelijkheden om het benodigde geld buiten de kring 
van de leden aan te trekken.17 

15 Met de term 'zelffinanciering' wordt aangeduid dat in beginsel de leden dienen zorg te dragen 
voor een voldoende kredietwaardigheid cq. solvabiliteit van de coöperatie. Zie hierover § 2 van 
hoofdstuk 5. 

16 NCR-rapport 1990, blz. 40. 
17 Zie voor deze economische achtergronden hoofdstuk 1 van het NCR-rapport 1990, blz. 9-18, 

Vlaming, Zuivelcoöperaties vechten om Europa, FEM 12 - 1 juni 1991, blz. 24 en 25, Bosch 
en Koster, Agrarische coöperaties: reuzen op lemen voeten?, Tijdschrift voor financieel 
management, nr. 6. november/december 1993, blz. 53-56, Jagersma, De kwetsbaarheid van 
multinationale zuivelcoöperaties, ESB 1994 blz. 48-51 alsmede G. van Dijk, Ontwikkelingen 
in de financiering van coöperaties in de agribusiness, Tijdschrift voor financieel management, 
nr. 4, juli/augustus 1995. blz. 83-86. 
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3 Doel en probleemstelling van het onderzoek 

Sinds het begin van de jaren zeventig is er binnen de coöperatieve wereld en met 
name binnen de gelederen van de Nationale Coöperatieve Raad voor de land- en 
tuinbouw (hierna NCR) een discussie gaande betreffende een herbezinning op de 
financiering van de coöperatie. De resultaten van deze gedachtevorming zijn terug 
te vinden in het in 1973 verschenen onderzoeksrapport van de commissie 'Struktuur 
van de grote (centrale) landbouwkoöperatie' onder voorzitterschap van Van der 
Grinten. Het gegeven dat de bestaande wijze van financiering niet in voldoende 
mate kan voorzien in de behoefte aan (extra) risicodragend vermogen, vormde de 
belangrijkste reden om te zoeken naar nieuwe financieringsmogelijkheden. Zoals 
gezegd, komt de behoefte aan extra risicodragend vermogen voort uit de noodzaak 
voor coöperaties om op grote schaal investeringen te verrichten teneinde door 
schaalvergroting, productontwikkeling en marktonderzoek hun marktaandeel te 
kunnen behouden en uit te breiden. Men hoopt bovendien langs deze weg in een 
Europa zonder grenzen een betere concurrentiepositie te bewerkstelligen. Een 
verbeterde concurrentiepositie komt de continuïteit van de bedrijfsvoering en 
daarmee de belangen van de leden ten goede.18 

De discussie omtrent de financiering van de coöperatie is thans nog in volle 
gang. Het in 1990 verschenen onderzoeksrapport van de Commissie "Financiering 
van de coöperatieve onderneming" uitgebracht in opdracht van de NCR bevatte 
weliswaar aanzetten tot een herijking van de financiering van de coöperatie, maar 
de gedane voorstellen hebben in de praktijk slechts beperkt toepassing gevonden." 
Zowel over de civielrechtelijke haalbaarheid als ook over de fiscale consequenties 
van de financiering van de coöperatie met door niet-leden verstrekt risicodragend 
kapitaal bestaat tot dusverre weinig duidelijkheid. Met name de beursgang van 
apothekerscoöperatie OPG op 29 oktober 1992 heeft ertoe bijgedragen dat de finan
ciering van de coöperatie stof blijft opleveren voor discussie. In dit verband rijst 
de vraag waarom dit coöperatieve beursmodel tot dusverre voor coöperaties in 
de agrarische sector geen oplossing is gebleken voor het hierboven gesignaleerde 
financieringsvraagstuk. 

Het zoeken naar nieuwe methoden om risicodragend vermogen van niet-leden 
aan trekken verloopt volgens twee patronen. Enerzijds zijn er coöperaties die 
trachten een versterking van het eigen vermogen te bewerkstelligen doordat de 
coöperatie zelf vermogenstitels uitgeeft die recht geven op een gedeelte van de 

18 Zie hierover voor wat betreft de Nederlandse zuivelcoöperaties Jagersma, De kwetsbaarheid 
van multinationale zuivelcoöperaties, ESB 1994 blz. 48-52. 

19 De praktijk biedt tot dusverre slechts twee voorbeelden waarbij niet-leden participeren in het 
risicodragend vermogen van de coöperatie. Het betreft hier apothekersorganisatie OPG, waarbij 
door de coöperatie participatiebewijzen zijn geplaatst bij een stichting/administratiekantoor met 
aansluitende uitgifte van certificaten ter beurze, en Cebeco-Handelsraad, waarbij participatiebewij
zen onderhands zijn geplaatst bij de Nationale Investeringsbank. 
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'winst'. Voorbeelden hiervan zijn de plaatsing van participatiebewijzen met 
aansluitende uitgifte van certificaten ter beurze door apothekersorganisatie OPG 
en de onderhandse plaatsing van participatiebewijzen door Cebeco-Handelsraad 
bij de Nationale Investeringsbank. Anderzijds zijn er coöperaties die kiezen voor 
het onderbrengen van de bedrijfsactiviteiten in een naamloze vennootschap welke 
op haar beurt een gedeelte van de aandelen zou kunnen plaatsen bij het beleggend 
publiek. Een voorbeeld van een dergelijke structurering van de coöperatieve 
onderneming treft men aan bij Friesland Coberco Dairy Foods. Coveco heeft in 
het verleden al via haar dochtermaatschappij aandelen geplaatst bij niet-leden maar 
dan onderhands. Beide patronen zijn gezien de wettelijke regeling van de coöperatie 
niet zonder problemen waarmee overigens niet gezegd is dat een financiering van 
de coöperatie met van beleggers afkomstig risicodragend vermogen onmogelijk 
is.20 

Het onderzoek heeft tot doel het juridische kader aan te geven dat een nieuwe 
financiering van de coöperatie mogelijk maakt. Het uiteindelijke doel van het 
onderzoek is de oplossing van de volgende centrale probleemstelling: in hoeverre 
is het voor de coöperatie mogelijk risicodragend vermogen van beleggers aan 
te trekken door de uitgifte van vermogenstitels op een soortgelijke wijze als de 
nv ende bv door emissie van aandelen ? Tevens wordt de vraag onder ogen gezien 
of het wezen van de coöperatie daardoor niet wordt aangetast. Dit maakt een 
inhoudelijke analyse van de rechtsvorm coöperatie noodzakelijk. Centraal in het 
onderzoek staat dan ook de vraag naar het rechtskarakter van de coöperatie en haar 
materiële kenmerken zoals neergelegd in art. 2:53 lid 1 BW. In het licht van 
bovenstaande probleemstelling zal aandacht worden besteed aan de zwakke 
karakteristieken van de coöperatie zoals deze uit haar wezen voortvloeien. Daarbij 
wordt gekozen voor een economische benadering van de coöperatie, nu de wijze 
van financiering in belangrijke mate wordt bepaald door de economische 
doelstelling van de coöperatie. Het gesignaleerde probleem ten aanzien van het 
aantrekken van risicodragend vermogen van derden doet zich bij de naamloze en 
besloten vennootschap niet voor. Onderzocht wordt of de wijze van financiering 
van haar ondernemingsactiviteiten bij de naamloze en besloten vennootschap kan 

20 Zo zei Galle in 1994 ter gelegenheid van de aanvaarding van de leerstoel 'Coöperatierecht' aan 
de KUB, dat de problematiek van participatie van derden in de eigen vermogensvorming van 
een coöperatie niet een eenvoudige is. Juridische oplossingen zijn weliswaar voorhanden, d.w.z. 
zij passen in het op de coöperatie van toepassing zijnde verenigingsrecht en zijn ook in 
overeenstemming met de wettelijke doelstelling van de coöperatie, maar, zo voegde hij eraan 
toe, er zijn grenzen die bevestigen dat de coöperatie niet is bedoeld als associatie van kapitalen, 
doch als een associatie van personen die een economische behoefte delen. Galle, De coöperatie 
in eigentijds perspectief, inaugurele rede KUB 1994, blz. 29. 
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worden getransponeerd naar de coöperatie zonder dat het wezen van de coöperatie 

wordt aangetast.21 

In de huidige juridische literatuur met betrekking tot de coöperatie bestaat 
tot dusverre weinig aandacht voor de wijze van financiering van de coöperatie. 
In de regel beperkt men zich tot een weergave van de wettelijke regeling van de 
ledenaansprakelijkheid,22 terwijl belangrijke (aanvullende) wijzen van financiering 
te vinden zijn in de statuten. Wel zijn er meer specifieke bijdragen in tijdschriften 
en overzichtsartikelen over de financiering van de coöperatie.23 Deze studie hoopt 
de lacune op dit punt op te vullen en tevens een beschrijving te geven van de door 
coöperaties in de praktijk gehanteerde financieringswijzen. 

Een en ander leidt tot de volgende onderzoeksvragen: 
1. Volgens welke beginselen is een coöperatie werkzaam? 
2. Op welke wijze heeft de wetgever de coöperatie juridisch vormgegeven? 
3. Waaruit bestaat het rechtskarakter van de coöperatie? 
4. Op welke wijze vindt de financiering van de coöperatie plaats en wat zijn 

de beperkingen die uit het rechtskarakter ervan voortvloeien? 
5. Welke ruimte biedt de wettelijke regeling aan een coöperatieve onderneming 

om risicodragend vermogen van beleggers aan te trekken door de uitgifte 
van vermogenstitels, al dan niet ter beurze? 

4 Opzet van het onderzoek 

Na dit inleidende hoofdstuk zal in hoofdstuk 2 een beschrijving worden gegeven 
van de ontstaansgeschiedenis van de coöperatie als ondernemingsvorm. Beschreven 
worden de coöperatieve beginselen zoals deze in de beginperiode tot ontwikkeling 
zijn gekomen. Vervolgens wordt ingegaan op de meer economische beginselen 
die aan de coöperatieve bedrijfsvoering ten grondslag liggen, zodat kan worden 
vastgesteld waarin een coöperatieve onderneming zich in economisch opzicht 
onderscheidt van niet-coöperatieve ondernemingen. 

21 Zo wenst men binnen de gelederen van de agrarische coöperatieve sector vast te houden aan 
de rechtsvorm coöperatie, nu deze gezien wordt als de meest geëigende voor economische 
samenwerking van boeren en tuinders. Zie het rapport van de Commissie 'Struktuur grote 
(centrale) landbouwkoöperatie' (1973), ingesteld vanwege de Nationale Raad voor de land- en 
tuinbouw, blz. 15. 

22 Een positieve uitzondering hierop vormt Slagter, Compendium van het ondernemingsrecht, 
zevende druk, Kluwer, 1996, blz. 334-337. Ook in Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997) 
wordt melding gemaakt van de ontwikkelingen rond van de financiering van de coöperatie met 
risicodragend vermogen afkomstig van niet-leden. Zie nr. 393 blz. 411-413. 

23 Zie noot 1 bij hoofdstuk 5. 
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In hoofdstuk 3 komt de wetsgeschiedenis van de rechtsvorm coöperatie aan 
de orde. Daarbij staat de vraag centraal op welke wijze de wetgever aan de 
coöperatieve onderneming vorm heeft gegeven. Tevens zullen de opeenvolgende 
wettelijke regelingen van de coöperatie inhoudelijk worden besproken. 

In hoofdstuk 4 worden de materiële kenmerken van de coöperatieve rechtsvorm 
aan een onderzoek onderworpen. Een analyse van de kenmerken geeft aan wat 
het rechtskarakter van de coöperatie is. Daarmee wordt het juridisch kader 
aangegeven waarbinnen de centrale probleemstelling tot een oplossing moet worden 
gebracht. Het rechtskarakter zoals dit uit het systeem van de wettelijke regeling 
van de coöperatie naar voren komt, wordt afgezet tegenover de verschijningsvorm 
van de coöperatie in de praktijk. Blijken zal dat bij sommige coöperatieve 
organisaties sprake is van deformatie- dan wel verzelfstandigingsverschijnselen. 

In hoofdstuk 5 staat de traditionele wijze van financiering van de coöperatie 
centraal zoals deze uit de wettelijke regeling van de coöperatie voortvloeit. 
Besproken worden de verschillende vormen van zelffinanciering op basis van een 
wettelijke cq. beperkte aansprakelijkheid. In dat verband wordt tevens aandacht 
geschonken aan de vorming van al dan niet op naam gestelde reserves, de 
ledenschuldrekening, de tussentijdse aansprakelijkheid van de leden voor balans
en/of exploitatietekorten en verschillende vormen van ledenbinding. 

In hoofdstuk 6 worden een aantal financieringsconstructies tegen het licht 
gehouden die het mogelijk zouden kunnen maken dat een coöperatie risicodragend 
vermogen van beleggers kan aantrekken. Tevens wordt daarbij de vraag onder ogen 
gezien of deze alternatieven al dan niet in strijd zijn met het in hoofdstuk 4 
omschreven rechtskarakter van de coöperatie. 

Het boek wordt in hoofdstuk 7 afgesloten met een samenvatting van het 
onderzoek, waarin tevens de meest belangrijke conclusies van het onderzoek worden 
weergegeven. 

5 Soorten coöperaties - een nadere afbakening 

De coöperatie als rechtsvorm komt in de praktijk in verschillende variëteiten voor. 
Bij het onderzoek is niet getracht alle verschijningsvormen van de rechtsvorm 
coöperatie te beschrijven. Coöperaties plegen naar hun verschijningsvorm aan de 
hand van verschillende criteria te worden onderscheiden. Het SER-advies 1985/7 
(Vervolgadvies betreffende de samenstelling van toezichthoudende organen van 
rechtspersonen die een onderneming drijven), blz. 7/8, gaat uit van een onderscheid 
van coöperaties in sociologische zin. Door de SER wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de bedrijfscoöperatie, de verbruikers- of consumentencoöperatie en de 
werknemersproductiecoöperatie. De eerste categorie, die van de bedrijfscoöperaties, 
kan weer onderscheiden worden naar hun economische functie. Zo spreekt men 
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van afzetcoöperaties die producten van de aangesloten leden al dan niet na be-
of verwerking verkopen, van inkoopcoöperaties die producten al dan niet na be-
of verwerking aan de leden verkopen, en van dienstverlenende coöperaties.24 

Kenmerkend voor deze economische onderscheiding is dat coöperaties ten 
behoeve van de leden een bedrijf uitoefenen dat in het verlengde ligt van de 
activiteiten van de bedrijfshuishoudingen van de leden. Verschil tussen de soorten 
coöperaties bestaat er in de mate van zelfstandigheid van het bedrijf, of anders 
gezegd in de mate, waarin de bedrijfsfuncties van de leden/bedrijfshuishoudingen 
in de coöperatie zijn geïntegreerd. Van een aantal coöperaties kan gezegd worden 
dat zij geen bedrijf uitoefenen ten behoeve van de bedrijfshuishoudingen van hun 
leden. Het betreft hier de werknemersproductiecoöperatie, de flatexploitatie-
coöperatie en bijvoorbeeld de coöperatie ter exploitatie van centrale antenne
inrichtingen. 

In hoofdstuk 2 staat de coöperatie als ondernemingsvorm centraal. Aan de 
hierboven genoemde onderscheidingen wordt voorbijgegaan. In de hoofdstukken 
3 en 4 staat de coöperatie als rechtsvorm centraal. Ook in deze hoofdstukken wordt 
geen principieel onderscheid gemaakt naar de verschillende coöperatievormen. 
Dit is wel het geval in de hoofdstukken 5 en 6 over de financiering van de 
coöperatie. De zogenaamde bedrijfscoöperatie, die voornamelijk voorkomt in de 
agrarische sector, wordt daarbij als uitgangspunt genomen. Het is deze coöperatie 
die voor de praktijk het meest van belang is en waar het financieringsvraagstuk 
in het bijzonder een rol speelt. 

In juridische zin kunnen coöperaties worden onderscheiden in primaire coöperaties 
enerzijds en secundaire coöperaties, ook wel topcoöperaties genoemd, anderzijds. 
Onder een primaire coöperatie wordt verstaan een coöperatie waarvan de leden 
een eigen bedrijfshuishouding voeren zonder zelf coöperatie te zijn. Van een 

24 In de juridische literatuur met betrekking tot de coöperatie wordt doorgaans geen onderscheid 
gemaakt in verschillende soorten coöperaties. Veelal volstaat men met een niet beargumenteerde 
opsomming. Zo spreekt Slagter. Compendium van het ondernemingsrecht 7e druk, blz. 331 -332, 
van productiecoöperaties waarmee hij werknemersproductiecoöperaties bedoeld, net als Van 
der Grinten in Asser-Van der Grinten 2-II (1991) nr. 381a blz. 303, van verbruikerscoöperaties 
(in- en verkoopverenigingen), waarschijnlijk bedoeld voor consumenten, van inkoopcoöperaties 
voor ondernemingen, van landbouwcoöperaties en van flatgebouwcoöperaties. Zie ook Asser-Van 
der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 381a blz. 399/400. De Groot/Stein, Grondtrekken van het 
handelsrecht, 7e druk, blz. 265 spreken van productiecoöperaties, werktuigcoöperaties, 
verkoopcoöperaties, kredietcoöperaties, woningcoöperaties en arbeidsproductiecoöperaties. Ook 
Meijers, Parlementaire Geschiedenis Boek 2, blz. 456/457, onderscheidt coöperaties naar de 
aard van de door hen ten behoeve van de leden te ondernemen bedrijfsactiviteiten; hij noemt 
kredietcoöperaties, afzetcoöperaties, inkoopcoöperaties en dienstverlenende coöperaties. Vgl. 
Gezelle Meerburg, Verloop en Weststrate, Praktische handleiding bij de wet op de coöperatieve 
vereenigingen, Samsom, Alphen a/d Rijn 1925, blz. 10-12. 
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topcoöperatie is sprake indien de coöperatie primaire coöperaties als leden heeft.25 

Een ander juridisch onderscheid is te maken naar de toepasselijkheid van het 
structuurregime en een daarmee verband houdend onderscheid naar de structuur 
van de onderneming. Ook aan deze onderscheidingen wordt bij het onderzoek in 
het algemeen gesproken voorbijgegaan. Zowel de topcoöperatie als de structuur
coöperatie zijn immers grondvormen van de primaire coöperatie van art. 2:53 lid 
1 BW. Een derde juridisch onderscheid volgt uit de eigen wettelijke regeling voor 
de onderlinge waarborgmaatschappij. De onderlinge waarborgmaatschappij is 
volgens Meijers 'in de grond der zaak niets anders dan een bijzondere vorm van 
coöperatie'.26 De onderlinge waarborgmaatschappij kan slechts verzekeringsover
eenkomsten met haar leden aangaan, terwijl de 'gewone' coöperatie vrij is in de 
keuze welke overeenkomsten zij met haar leden sluit in het bedrijf dat de coöperatie 
ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen. Gezien het specifieke 
karakter van de onderlinge waarborgmaatschappij dat verband houdt met de 
uitoefening van het verzekeringsbedrijf, laat ik deze 'vorm van coöperatie' buiten 
beschouwing.27 

Het manuscript is afgesloten op 1 oktober 1998. 

25 In soortgelijke zin wordt het begrip topcoöperatie gebruikt door Galle, diss. KUB, 1993 blz. 
73, Schreurs-Engelaar, diss. KUN 1995, blz. 70 en De Groot/Stein, Grondtrekken van het 
handelsrecht, 1996. blz. 267. Op deze plaats zij reeds opgemerkt dat de aanwezigheid van leden 
die hun eigen bedrijfsvoering hebben ondergebracht in een besloten vennootschap, de coöperatie 
mijns inziens niet maakt tot een topcoöperatie. In een dergelijk geval is er sprake van een primaire 
coöperatie met leden/rechtspersonen. 

26 Toelichting Meijers, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW, blz. 457. 
27 Zie over de onderlinge waarborgmaatschappij Asser-van der Grinten-Maeijer 2-II, nr. 417 blz. 

442 e.V., en Rechtspersonen (Stille), losbladige editie, Kluwer en de daar vermelde literatuur. 
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