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HOOFDSTUK 2 

Ontstaan en opkomst van de coöperatieve ondernemings-
vorm 

'Ware coöperatie is dan die coöperatie die in haar streven uitgaat van dezelfde beginselen 
waaraan eenmaal de Pioniers van Rochdale op zoo schitterende wijze uitvoering hebben 
gegeven. 

Valse coöperatie betreft dan eenvoudig die soort van vereeniging, die, gehuld in 
den vorm van coöperatieve vereenigingen door de wet als zodanig erkend, strekt tot 
bereiking van geheel zelfzuchtige doeleinden. ' 
J.H. Boudewijnse 

1 Maatschappelijke achtergronden 

Voor een beter begrip van de coöperatie en haar rechtskarakter is het nuttig na 
te gaan onder welke omstandigheden de coöperatieve ondernemingsvorm is 
ontstaan. Bij het hieronder volgende korte overzicht van de geschiedenis van de 
coöperatieve ondernemingsvorm zal ik mij echter beperken tot een aantal 
hoofdlijnen.' 

De coöperatieve ondernemingsvorm gaat terug tot het midden van de 19e 
eeuw. Zij vond haar voedingsbodem in de destijds heersende sociale misstanden. 
Als belangrijkste stimulansen voor het ontstaan van coöperaties noemt Abma de 
overschakeling van zelfvoorziening op productie voor de markt, de toenemende 
vraag naar groenten, fruit en veredelde producten, de invoering van kunstmest, 
de fabrieksmatige verwerking van agrarische producten en de stijgende behoefte 
aan krediet.2 Ook de stedelijke concentratie bevorderde de opkomst van coöperaties. 
Het ontstaan van de coöperatieve ondernemingsvorm heeft echter verschillende 
achtergronden in de diverse Europese landen. Achtereenvolgens bespreek ik 
summier de maatschappelijke achtergronden in Engeland, Duitsland, Frankrijk 
en tenslotte Nederland. Voorop staat hier de situatie in Engeland, omdat daar de 
coöperatieve gedachte is ontstaan. Vervolgens bespreek ik de situatie in Duitsland 
en Frankrijk, omdat deze landen als eerste een omvangrijke ontwikkeling in het 
coöperatieve denken hebben gekend op het continent. Tot slot zal ik een aantal 
woorden wijden aan de ontwikkeling van de coöperatie in Nederland. 

1 Zie voor een meer uitgebreidere behandeling van het ontstaan van de coöperatie Ter Woorst, 
De coöperatieve onderneming, SMO 1982 blz. 17 e.v. 

2 Zie Abma, Leiding en leden in landbouwcoöperaties, diss. Utrecht 1962 blz. 12 en voor een 
analyse van de ontstaansgronden in Nederland Stuijvenberg, De ontstaansgronden van de 
landbouwcoöperatie in her-overweging, 's-Gravenhage 1977 blz. 9. 
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Hoofdstuk 2 

1.1 Engeland 

In de eerste helft van de 19e eeuw leefden in Engeland, de bakermat van het 
coöperatisme, grote groepen van de arbeidende bevolking in armoede als gevolg 
van de werking van het vrije marktmechanisme en de industriële revolutie. Tegen 
deze achtergrond zijn daar de eerste coöperaties ontstaan.3 

De mechanisatie van het productieproces had tot gevolg dat de arbeiders 
afhankelijk werden van de producent. Daarmee kwam tevens een scheiding tot 
stand tussen kapitaal en arbeid. Kinderarbeid, extreem lage lonen en lange 
werktijden zijn de bekende mensonterende verschijnselen die hiermee gepaard 
gingen. In de meeste gevallen ging de producent tevens de functie van winkelier 
uitoefenen en de huisvesting ter hand nemen tegen een door hem vastgestelde 
korting op het toch al karige loon.4 Om te ontkomen aan deze vorm van gedwongen 
winkelnering met de daaraan inherente woekerprijzen bundelden industriële 
arbeiders hun krachten door zelf de inkoop van de primaire levensbehoeften ter 
hand te nemen. Met dit doel was ook de verbruikerscoöperatie 'Rochdale Equitable 
Pioneers' in 1844 te Rochdale opgericht. Aan deze coöperatie lag het gedachtegoed 
van de filosoof en wereldverbeteraar Robert Owen (1771-1858) ten grondslag. 
Op het ontstaan van de coöperatieve beweging in Engeland wordt nog uitvoerig 
teruggekomen in § 2. 

1.2 Duitsland 

De industriële ontwikkeling van Duitsland kwam later op gang dan die in Engeland. 
In 1850 was Duitsland nog overwegend agrarisch. De oorsprong van de coöperaties 
in Duitsland is dan ook een andere. Bovendien moet er een onderscheid worden 
gemaakt tussen de maatschappelijke ontwikkelingen op het platteland en in de 
steden. 

Op het platteland was er sprake van een boerenstand, die weliswaar niet meer 
horig was, maar die - nog onbekend met de verkregen vrijheid - geen ervaring 
had met productie voor de markt. Hoewel op grond van een sterke groei van de 
bevolking de afzetmogelijkheden toenamen, kon dit de positie van de boerenstand 
niet verbeteren. Door een gebrek aan marktkennis konden landbouwproducten 
door tussenhandelaren goedkoop worden opgekocht. In periodes van misoogsten 
was de situatie nog slechter. Misoogsten werden niet alleen veroorzaakt door slechte 
weersomstandigheden, maar ook door een nog niet efficiënte en rationele bebouwing 

Zie voor het ontstaan van de coöperatieve gedachte in Engeland Potter, The Cooperative 
Movement in Great Britain, London 1895. 
Zie Potter, a.w. biz. 10 t/m 12. 

14 
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van de grond.1 Deed zich deze situatie voor dan was het niet ongewoon dat de boer 
zich gedwongen zag krediet op te nemen bij de tussenhandelaar. Betaling van rente 
en aflossing vond dan plaats door verrekening met de prijs van de door de tussen
handelaar gekochte landbouwproducten.6 Om aan deze greep van de tussenhandel 
te ontkomen is de boerenstand overgegaan tot de oprichting van kredietcoöperaties. 
Met name Raiffeisen (1818-1883) heeft in deze een initiërende rol gespeeld.7 

De stedelijke ontwikkeling werd gekenmerkt door een sterke groei van haar 
bevolking die zijn oorzaak vond in de opkomende industrialisatie. Mensen van 
het platteland zochten hun heil als loonarbeider in de rond de steden gevestigde 
industrie, hetgeen leidde tot een overaanbod van arbeidskrachten.8 Dit plaatste 
het industriële bedrijf ten opzichte van de handarbeiders in een gunstige positie. 
Bovendien leidde de afschaffing van het gildewezen en de invoering van een 
wettelijk vastgelegde vrijheid van bedrijfsuitoefening tot een voor de handarbeiders 
tot dan toe ongekende concurrentie. De economische toestand van het kleinbedrijf 
en handwerkers verslechterde dan ook sterk ten gunste van het grootbedrijf dat 
zich had toegelegd op massaproductie. Deze kleinbedrijven trachtten hun positie 
te verbeteren door een gezamenlijke inkoop van producten ter hand te nemen en 
zelfzorg te dragen voor de financiering ervan.9 Hieruit zijn in de tweede helft van 
de 19e eeuw de stedelijke kredietcoöperaties ontstaan. Hieraan is de naam van 
Schulze-Delitzsch (1808-1883) verbonden. 

1.3 Frankrijk 

Hoewel zich in de tweede helft van de 19e eeuw ook in Frankrijk vergelijkbare 
economische ontwikkelingen hebben voltrokken, heeft het ontstaan van de coöpera
tieve ondernemingsvorm een andere achtergrond. Terwijl in Engeland het 
voornamelijk de verbruikerscoöperatie is geweest die toepassing heeft gevonden 
ter verbetering van de positie van de arbeidersklasse en in Duitsland de krediet
coöperatie een overwegende rol vervulde, vindt de coöperatieve beweging in 
Frankrijk zijn basis in het werkplaatscoöperatisme, waarbij arbeiders zich 
verenigden in 'syndicats professioneis'.10 Hierbij stond een politiek-maatschappelijk 
motief centraal. Toepassing van de werknemerproductiecoöperatie werd beschouwd 

5 Zie Maxeiner e.a., Raiffeisen; der Mann, die Idee und das Werk, Deutscher Genossen
schaftsverlag, 1988 Wiesbaden, biz. 32. 

6 Zie Maxeiner e.a., a.w. biz. 33. 
Zie over het leven en werk van W.F. Raiffeisen, Maxeiner e.a., Raiffeisen; der Mann, die Idee 
und das Werk, Deutscher Genossenschaftsverlag 1988 Wiesbaden. 

8 Maxeiner e.a., a.w. biz. 35. 
9 Zie Kuperus, De coöperatieve vereniging, diss. Rotterdam 1926 blz. 4. 
10 Zie over het gedachtegoed van het werkplaatscoöperatisme Van Diepenbeek, a.w. blz. 9 en de 

daar genoemde literatuur. 
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als een middel om arbeid en kapitaal te verzoenen.11 Naar het model van deze 
'syndicats professioneis' die een eigen wettelijke regeling kenden,12 zijn vervolgens 
belangenverenigingen voor de landbouw ontstaan, de 'syndicats agricoles'. Deze 
zijn op hun beurt aan het einde van de 19e eeuw met een stijging van de 
kapitaalbehoefte voor het ondernemen van meer commerciëlere activiteiten 
overgegaan tot de oprichting van landbouwcoöperaties die zowel naast als ook 
in de plaats van de 'syndicats agricoles' werkzaam waren.13 Het coöperatieve land
bouwkrediet werd evenwel vormgegeven naar het model van Raiffeisen.14 

1.4 Nederland 

De vorming van coöperaties in Nederland is in vergelijking met de hiervoor 
genoemde landen vrij laat op gang gekomen. Hoewel de eerste Nederlandse 
coöperatie dateert uit 1877 - het betreft hier de landbouwinkoopcoöperatie 
'Welbegrepen Eigenbelang' te Aardenburg - zijn de meeste coöperaties opgericht 
na 1895.'3 Het 'welbegrepen eigenbelang' van de Aardenburgse coöperatie geeft 
al aan dat economische motieven voor de oprichting van een coöperatie voor de 
coöperatoren als het belangrijkste werden ervaren. De oprichting van coöperaties 
heeft ook in Nederland tot doel gehad de slechte maatschappelijke positie van de 
boerenbevolking te verbeteren. Politieke, maatschappij hervormende motieven 
hebben in Nederland echter bij het onstaan van de coöperatieve beweging geen 
overwegende rol gespeeld in tegenstelling tot bijv. in Engeland, Duitsland en Frank
rijk.16 

Door Stuijvenberg werd aangetoond dat, in tegenstelling tot hetgeen wel werd 
aangenomen, het ontstaan van de Nederlandse agrarische coöperaties niet zijn 
directe oorzaak kan hebben gevonden in de van 1875 tot 1895 heersende landbouw
crisis en de daaruit voortvloeiende nood van de boerenbevolking. De landbouwcrisis 
in Nederland mag dan niet de oorzaak zijn van het ontstaan van coöperaties, zij 

11 Zie over de werknemerproduktiecoöperatie in Frankrijk Boissevain, Landbouwcoöperatie in 
Frankrijk, diss. UvA 1897, blz. 18-28 alsmede Van Diepenbeek, a.w. blz. 9. Zie verder Kuperus, 
a.w. blz. 3 en Boudewijnse, De coöperatieve vereniging naar Nederlands Recht, diss. RUL 1892, 
blz. 5. 

12 'Loi relative à la creation des syndicats professioneis' van 21 maart 1884. 
13 Zie over het ontstaan van landbouwcoöperaties in Frankrijk het reeds genoemde proefschrift 

van Boissevain uit 1897, in het bijzonder blz. 143 e.v. en blz. 162 e.V.. Deze coöperaties kozen 
daarbij doorgaans de rechtsvorm van de 'société à capital variable' uit de wet van 24 juli 1867 
handelende over 'les sociétés' in het algemeen. 

14 Aldus Boissevain, a.w. blz. 3-12. 
15 Stuijvenberg. De ontstaansgronden van de landbouwcoöperaties in heroverweging, 's-Gravenhage 

1977 blz. 9. spreekt van een concentratie van oprichtingsactiviteiten tegen en in 1900. 
16 Zie Kuperus. a.w. blz. 2, Abma, a.w. blz. 60, Ter Woorst, De grondslagen van de coöperatieve 

onderneming, een economische analyse, TVVS 1988 nr. 88/3 blz. 64, en Van Diepenbeek, De 
coöperatieve organisatie, diss. KUB blz. 60/61. 
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vormde wel een belangrijke aanleiding en stimulans.17 De crisis noopte immers 
tot een verregaande rationalisering van de bestaande wijzen van agrarische 
bewerking.18 

De noodzaak tot rationalisering van de akkerbouw vond zijn oorzaak in een 
sterke daling van de graanprijzen vanaf 1870. Deze daling was het gevolg van een 
overvloed aan goedkoop graan afkomstig uit landen als de Verenigde Staten van 
Amerika, Rusland, India en Canada, dat door een gemoderniseerd transportwezen 
betrekkelijk snel naai- het continent kon worden vervoerd. Bovendien was er sprake 
van een algehele daling van de conjunctuur. In de periode van 1870 tot 1894 daalde 
de graanprijs met meer dan de helft van die in de jaren 1860 tot 1870.19 In 1885 
verkeerde tevens de veehouderij in een crisis die eveneens vooral werd veroorzaakt 
door een sterke buitenlandse concurrentie. Nederland kende in tegenstelling tot 
landen als Duitsland en Frankrijk geen protectionisme, het ging nog steeds uit van 
het beginsel van de vrijhandelsstaat.20 

Hoewel in 1895 een herstel van de landbouw intrad, betekende dit geenszins 
een toename van de welvaart voor de boerenbevolking. Slechts door een overgang 
van een traditionele bedrijfsvoering naar een rationele meer kapitaal intensieve 
landbouw kon de Nederlandse boer op de wereldmarkt concurreren. Mede door 
de oprichting van coöperaties werd vorm gegeven aan rationalisering van de 
landbouw. De agrariërs waren door de landbouwcrisis tot het besef gekomen dat 
hun individuele krachten en middelen te kort schoten om de rationalisering te 
verwezenlijken. Met het oog hierop ontstonden verwerkingscoöperaties voor zuivel, 
suiker en aardappelen. Om de concurrentie op de (wereld-)markt het hoofd te 
kunnen bieden heeft men eigen aan- en afzetcoöperaties opgericht.21 

De rationalisering van de landbouw werd echter belemmerd door de ongunstige 
economische toestand waarin de boeren ten gevolge van de landbouwcrisis 
verkeerden. Met name de afhankelijkheid van handelaren en de daaruit voortvloeien
de gedwongen winkelnering verhinderden dat de agrariërs over konden gaan op 
een meer kapitaal-intensieve landbouw. Zo pleegde bijvoorbeeld de boer zijn boter 
te ruilen bij de winkelier voor winkelwaar en/of veevoer en kunstmest. Veelal 
bestond er tussen winkelier en boer een rekening-courantverhouding met als gevolg 
dat de boer in slechte tijden bij de winkelier in het krijt stond. Pas na de oprichting 
van inkoopcoöperaties kwam aan de gedwongen winkelnering een einde. Een andere 
belemmering voor de rationalisering van de landbouw vormde bovendien het gebrek 

17 Stuijvenberg, a.w. blz. 29 en 30. 
18 Zie Hollenberg, Gerlacus van den Eisen, diss. Nijmegen 1956 blz. 22 en 24. 
19 Zie Hollenberg, a.w. blz. 19/20. 
20 Zie Hollenberg. a.w. blz. 20 en 21. 
21 Zie Hollenberg, a.w. blz. 21/22. 
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aan bedrijfskapitaal bij de boerenbevolking. Hierin moest uiteindelijk het 
coöperatieve landbouwkrediet voorzien.22 

Hoewel economische motieven dus de belangrijkste redenen vormden voor de 
oprichting van coöperaties, hebben in Nederland ook maatschappelijke en zedelijke 
motieven met name in het begin van de coöperatieve beweging een rol van betekenis 
gespeeld. Deze kwamen tot uitdrukking in de actieve bemoeienis bij de vorming 
van coöperaties van de zijde van de adel en de katholieke kerk in Noord-Brabant 
en Limburg. De boerenstand in Nederland werd bij de vorming van coöperaties 
geholpen door 'christelijke sociale pioniers'. Het vormen van coöperaties was voor 
deze pioniers een antwoord op het socialisme dat vat dreigde te krijgen op de 
boerenstand. Bovendien waren zij van mening dat door de vorming van coöperaties 
de boerenstand een kans van bestaan had in een liberale vrijhandelsstaat als 
Nederland.23 Belangrijke namen in dit verband zijn Ariéns, Van den Eisen, Van 
Hoek en Claessen.24 Daarmee behoort Nederland wat het coöperatisme betreft tot 
de Solidaristische Coöperatieschool.21 

Van den Eisen heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van 
de boerenleenbanken, een benaming die door Van den Eisen werd bedacht. De 
eerste coöperatieve bank in Nederland volgens het Raiffeisenstelsel werd in 1896 
te Lonneker opgericht onder de naam Coöperatieve Landbouwbank.26 De acute 
geldnood onder de boerenstand die de aanleiding vormde voor de vorming van 
het coöperatieve bankwezen, vond zijn oorzaak enerzijds in de geringe inkomsten 
als gevolg van de crisis en anderzijds in een stijgende kapitaalbehoefte die 
voortkwam uit de noodzaak het traditionele landbouwbedrijf aan te passen aan 
de situatie van de wereldmarkt.27 Bij de vorming van het coöperatieve bankwezen 
verkoos Van den Eisen het Raiffeisensysteem boven het systeem van Schulze.28 

De grondslagen van het Raiffeisensysteem zijn: onbeperkte aansprakelijkheid 
van de leden, een beperkt werkgebied, kosteloos beheer en de vorming van een 
ondeelbaar fonds van de overwinst.29 Daarbij was Van den Eisen van mening dat 

22 Zie Hollenberg, a.w. blz. 25/26 en Stuijvenberg, a.w. blz. 18 e.v. 
23 Zie Hollenberg, a.w. blz. 29. 
24 Zie over het leven en werk van Van den Elsen. Hollenberg. Gerlacus van den Eisen, Emancipator 

van de Noordbrabantse boerenbevolking, diss. Nijmegen 1956, alsmede Van Diepenbeek, a.w. 
blz. 24 en 25. 

25 Zie over deze stroming § 2.2. Een reminiscentie van de invloed van de geestelijkheid is thans 
nog te vinden bij de 'Coöperatieve Handelsvereniging van de Noord Brabantse Christelijke 
Boerenbond U.A.', waarvan de statuten voorzien in een adviseurschap van de zijde van de NCB. 
Zie art. 17 Statuten CHV d.d. 22 november 1972. Hollenberg. a.w. blz. 52, meent zelfs dat Van 
den Eisen de ontwerper was van verschillende statuten van coöperaties in Noord-Brabant. 

26 Hollenberg, a.w. blz. 111. 
27 Hollenberg, a.w. blz. 112. 
28 Zie Hollenberg. a.w. blz. 113. 
29 Zie ook Van Diepenbeek, a.w. blz. 26. 
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het systeem van Raiffeisen een beter middel was tot de verheffing van de boerenbe
volking op godsdienstig-zedelijk gebied dan het systeem van Schulze.30 Het systeem 
van Schulze wees hij namelijk van de hand omdat het kapitalistische trekken 
vertoonde.31 Zo waren de leden bij het systeem van Schulze verplicht deel te nemen 
in het kapitaal. Anderzijds hadden zij in tegenstelling tot de leden van coöperatieve 
banken volgens het Raiffeisensysteem wel recht op een jaarlijkse uitkering van 
de winst. De gedachte van Van den Eisen was dat de vorming van coöperatieve 
banken volgens het Raiffeisensysteem zou leiden tot een onderlinge solidariteit 
die voor Van den Eisen gelijk stond met christelijke naastenliefde. Met name in 
het beginsel van de onbeperkte aansprakelijkheid kwam in de ogen van Van den 
Eisen het sociale element tot uitdrukking. Behalve Van den Eisen heeft ook de 
geestelijke Van der Marck een belangrijke rol gespeeld voor de ontwikkeling van 
de boerenleenbanken in Limburg.32 

De eerste zuivelcoöperatie werd opgericht in 1886 te Warga.33 In 1899 werd 
de eerste zuivelcoöperatie in Limburg te Tungelroy opgericht. Eenjaar later volgde 
Noord-Brabant. De aanleiding tot oprichting van zuivelcoöperaties was gelegen 
in de reeds vermelde gedwongen winkelnering. De oprichting van coöperatieve 
zuivelfabrieken zou - zo was de gedachte - de uitwassen daarvan kunnen tegengaan 
zoals blijkt uit het volgende citaat: 

'Tevens is hierdoor (de oprichting van een stoomzuivelcoóperatie;vdS) geheel 
en al opgeheven de verkeerde toestand, waartoe de vroegere botermijn 
aanleiding gaf, met het oog op de gedwongen winkelnering. Al had de fabriek 
momenteel 2 à 3 maal de hoeveelheid boter van nu beschikbaar, zij zou gereede 
koopers zoowel in het binnen- en buitenland vinden, daar in den korten tijd, 
dat zij bestaat, de qualiteit van haar product reeds bij degenen die er kennis 
mede maakten, een gevestigden naam heeft gekregen; ook particuliere afnemers 
nemen hand over hand toe, terwijl nog geen proefkistje werd afgezonden zonder 
gevolgd te zijn door nabestellingen.'34 

We kunnen meegaan met Ter Woorst, wanneer hij stelt dat het denken over de 
coöperatie is geëvolueerd van een politiek-maatschappelijke grootheid naar een 
richting waarbij de coöperatie wordt gezien als de rechtsvorm van een zuiver 

30 Hollenberg, a.w. blz. 113. 
31 Hollenberg, a.w. blz. 114. Zie ook Ebeling, Structuurwijziging binnen de Rabobankorganisatie, 

TVVS 1981 nr. 81/11 blz. 260. 
32 Hollenberg, a.w. op diverse plaatsen. 
33 Stuijvenberg, a.w. blz. 9. 
34 Zie het Verslag van de Noordbrabantse Maatschappij van Landbouw 1894 blz. 35, door 

Hollenberg geciteerd op blz. 27 en 28 van het reeds aangehaalde werk. Overigens was de 
gedwongen winkelnering voor de boeren daarmee niet meteen ten einde: ook een enkele 
coöperatieve botermijn bleef zich hieraan aanvankelijk schuldig maken, aldus Hollenberg, a.w. 
blz. 145 t/m 147. 
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economisch verschijnsel.35 Of, om met de woorden van Stuijvenberg te spreken, 
'de ratio had het idealisme vervangen'.36 Daaraan kan men toevoegen dat het 
politieke en maatschappij hervormende motief in Engeland sterker is geweest dan 
op het continent, wellicht met uitzondering van Frankrijk. Tegenwoordig zijn het 
de economische motieven die het bestaan van de coöperatieve onderneming bepalen. 
Maatschappij hervormende motieven voor de vorming van coöperaties komen wel 
nog tot uitdrukking in de beginselen die aan het socialistisch coöperatisme ten 
grondslag worden gelegd zoals bij de door de International Co-operative Alliance 
gepropageerde universele coöperatiebeginselen. Ook binnen de gelederen van de 
Europese Unie wordt nog steeds een groot belang gehecht aan de maatschappij 
hervormende kracht van de coöperatie.37 

2 Het gedachtegoed van het coöperatisme 

Wie de geschiedenis van het ontstaan van de coöperatie nagaat, komt tot de 
ontdekking dat er twee omstandigheden zijn die voor het ontstaan van alle 
coöperaties in West-Europa gelijkelijk gelden: ten eerste kennen zij min of meer 
een zelfde ontstaansperiode in het midden van de 19e eeuw; ten tweede vindt het 
ontstaan van de coöperatie zijn oorzaak in de maatschappelijke wantoestanden 
van die tijd. Het gedachtegoed dat ten grondslag lag aan het coöperatisme, was 
echter per land sterk verschillend. Binnen het gedachtegoed van het coöperatisme 
kan volgens Van Diepenbeek38 een onderscheid worden gemaakt tussen drie 
stromingen of coöperatiescholen. Hij onderscheidt daarbij de Socialistische School, 
de Solidaristische School en de Duitse School. Kenmerkend voor deze Scholen 
is dat zij de coöperatie niet beschouwen als een economisch verschijnsel maar als 
een politiek-maatschappelijk verschijnsel. Het denken over de coöperatie draagt 
bij deze scholen een normatief karakter. Daarbij worden aan de coöperatie allerlei 
deugdzame en maatschappelijk wenselijk geachte eigenschappen toegedicht, zoals 
het vermogen de coöperatoren aan te zetten tot zedelijk gedrag of tot spaarzaamheid. 
Deze drie politiek-maatschappelijke scholen staan tegenover de economisch 
analytische stroming, die de coöperatie als economisch verschijnsel beschouwt. 
Deze stroming komt in § 4.2. aan de orde. Hieronder zal ik achtereenvolgens ingaan 
op de Socialistische School, de Solidaristische School en de Duitse School. Gezien 
het belang van het coöperatisme van de Socialistische School en de denkbeelden 

35 Ter Woorst. De coöperatieve onderneming, SMO 1982 blz. 17. 
36 A.w. blz. 9. 
37 Zie Van Diepenbeek, a.w. blz. 62, die daarbij verwijst naar het Mihr-rapport (Doc. E.P. 74/500 

Def.) en het Trivelli-rapport (Doe. E.P. A2-205/88) als mede naar de instelling door de Europese 
Commissie van een directoraat-generaal 'Economie Sociale' (DG XXIII). 

38 Van Diepenbeek. De coöperatieve organisatie, diss. KUB 1990 blz. 7. 
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van Robert Owen voor het ontstaan van de coöperatie zal ik op deze stroming uitge
breider ingaan. 

2.1 De Socialistische School 

2.1.1 Robert Owen 

De Socialistische School vond zijn oorsprong in Engeland en heeft zich met name 
daar doen gelden. Belangrijkste vertegenwoordiger van de Socialistische School 
is Robert Owen (1771-1858). In het algemeen wordt hij als de grondlegger van 
de coöperatieve gedachte beschouwd. Begonnen als leerling bij een winkelier had 
hij op zijn 19e voldoende geld gespaard om een machinefabriek annex spinnerij 
in Manchester te beginnen. In korte tijd wist hij de leiding te krijgen over een grote 
spinnerij in New Lanark. In aanraking gekomen met de slechte positie van de 
arbeiders verhoogde hij de lonen, bracht de werktijd van 17 naar 10 uur terug en 
verbood kinderarbeid beneden de 10 jaar. Daarnaast zorgde hij voor gratis onderwijs 
en amusement. Uiteindelijk slaagde hij er ook nog in om in een periode van vier 
jaar een omzetgroei van 50% te realiseren en een winst van 160.000 pond te 
maken.39 In antwoord op de kritiek op zijn methode van de zijde van andere 
producenten wijst Robert Owen op de economische noodzaak van een goede 
behandeling van arbeidskrachten: 

'If, (...), due care as to the state of your inanimate machines can produce such 
beneficial results, what may not be expected if you devote equal attention to 
your vital machines, which are far more wonderfully constructed.'40 

Hierin zien we dan ook in de eerste plaats de vader van het Engelse socialisme; 
zijn coöperatieve ideeën zijn van latere datum. Nadat hij er niet in was geslaagd 
om zijn medeproducenten te winnen voor zijn ideeën, heeft hij er voor gepleit dat 
de Engelse overheid zou overgaan tot een arbeidswetgeving ten einde de werkende 
klassen een betere maatschappelijke positie te geven. Hoewel het optreden van 
Owen in 1818 leidde tot de totstandkoming van de 'Factory Act' - waardoor Owen 
ook te boek staat als de grondlegger van de sociale wetgeving in Engeland - , was 
de Engelse overheid niet bereid tot verdere regulering van het arbeidsproces. Op 
dat moment is bij hem de gedachte opgekomen om gemeenschappen van arbeiders 
te vormen die volgens zijn economische en sociale idealen zouden werken.41 Deze 
'coöperatieve gedachte' vormt de oorsprong van de Co-operative Movement in 
Engeland. 

39 Potter, The Co-operative Movement in Great-Britain, London 1895 biz. 13. 
40 Geciteerd door Potter, a.w. biz. 14. 
41 Potter, a.w. biz. 16. 
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Op deze plaats ga ik iets verder in op Robert Owen's 'principles of socialist 
faith', omdat zijn visie op de coöperatie primair hierdoor werd bepaald. Hij verwierp 
de gedachte dat een ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen daden. Overheid en 
werkgevers moeten zorgdragen voor een goede fysieke en geestelijke leefruimte 
voor de arbeidende klasse, een leefruimte die door de laisser faire-gedachte tot 
een minimum was beperkt. Bij de laisser faire-gedachte werd aangenomen dat de 
law of survival of the fittest als enige factor voor economische vooruitgang gold. 
Economische vooruitgang betekende echter niet dat daarmee ook de welvaart voor 
alle bevolkingsgroepen toenam. De law of survival of the fittest heeft zelfs tot 
gevolg gehad dat de arbeidende klasse gedegradeerd werd tot menselijke 
productiemiddelen. De law of survival of the fittest wees Owen dan ook af. 

Daar waar de laisser faire-gedachte economische vooruitgang als doel op 
zich beschouwde, vormde economische vooruitgang voor Owen slechts een middel 
om de welvaart te vergroten, een welvaart waarin alle burgers gelijkelijk zouden 
moeten kunnen delen. Hij ging daarbij uit van de law of functional adaption: 
voorzover mensen niet gelijk waren kon deze gelijkheid worden bereikt door 
aanpassing. Daarvoor was een actief optreden nodig van producenten en de overheid 
die zorgden voor betere leefomstandigheden en educatie. Hoewel destijds reeds 
werd getwijfeld aan de realiteitszin van deze ideeën, maakten deze Owen wel tot 
voorspreker van de arbeidersbeweging in Engeland.42 

Economische voorspoed was in de ogen van Owen slechts een middel om 
de burger te verheffen. De economische theorie die hierbij hoort, die door Owen 
'New System of Society' wordt genoemd, kan als volgt worden samengevat: 
welvaart vloeit voort uit menselijke inspanning. Het doel van welvaart is de 
bevrediging van behoeften. Deze behoeftes zouden moeten worden bevredigd met 
het oog op de verbetering of vergroting van de hoeveelheid menselijke inspanning. 
Hieruit leidt hij de theorie van equitable exchange af. Deze in de hierna volgende 
alinea besproken theorie werd overgenomen door de coöperatoren van de First 
en Second Movement.43 

Binnen deze socialistische maatschappijvisie past Robert Owen' s productiemo
del dat hij 'Co-operative System of Industry' noemt. Uitgangspunt van dit model 
is de uitschakeling van winst en het winststreven. Winst boven de kostprijs is in 
zijn ogen niet wenselijk. Hij ging daarbij uit van een 'scheme of equitable exchange 
of commodities according to the cost of production'. De productiekosten worden 
dan bepaald door 'wages of capital' (past human effort) plus 'wages of labour' 
(living human effort). Overproductie beschouwt hij als verkwisting van middelen 

42 Potter, a.w. biz. 18/19. 
43 Potter, a.w. biz. 41. De First Movement is de Union Shop Movement van 1828-1832. De Second 

Movement is het eigenlijke begin van de coöperatieve beweging in Engeland; zij ontstaat in 
1844. 
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die ook aan de mens besteed hadden kunnen worden.44 Binnen het Co-operative 
System of Industry is er geen plaats voor privé-eigendom; Owen ontkende de 
noodzaak ervan. Hij ging uit van gemeenschappelijk eigendom; de gemeenschap, 
wat dat ook moge zijn, heeft aanspraak op de resultaten. Tussen de verschillende 
gemeenschappen bestaat wat Owen noemt, een equitable exchange of 
commodities.45 

Hoewel Owen vrij algemeen als de vader van de coöperatiegedachte wordt 
gezien, moeten we echter bedenken dat datgene wat Owen voor ogen stond met 
zijn 'Co-operative System of Industry' niets van doen heeft met de coöperatie zoals 
die ontstaan is in het midden van de 19e eeuw. Er is eerder sprake van een soort 
leefcommunes, door Owen co-operative communities genoemd. Owen ging van 
de naïeve gedachte uit dat aristocratie en werkgevers uit zichzelf over zouden gaan 
tot de vorming van dergelijke co-operative communities.46 Volgens Potter kan een 
dergelijke maatschappijhervorming alleen van bovenaf opgelegd worden, bijv. 
langs parlementaire weg. Owen heeft evenwel onvoldoende aandacht gehad voor 
de praktische uitvoering van zijn ideeën.47 Gezien hun isolatie in een kapitalistisch 
systeem waren Owen's communes geen lang leven beschoren. 

2.1.2 The First Co-operative Movement 

In de periode 1767-1811 ontstaan in de hoogtijdagen van de Industriële Revolutie 
in Engeland de eerste organisaties met coöperatieve trekken. Veelal betrof het 
geïsoleerde korenmolen- en bakkerijverenigingen. Deze werden opgericht door 
verbruikers met als doel goedkoop brood te produceren. Voorheen waren zij 
uitgeleverd aan molenaars en bakkers die door hun monopoliepositie (te) hoge 
prijzen in rekening konden brengen. In 1767 ontstond de Wolverhampton Corn-mill, 
in 1796 de Barham Downs Mill, in 1801 The Hull Subscripton Mill, en in 1812 
The Whitby Union Mill.48 Potter49 spreekt van 'pre-Owenite associations'. Verkoop 
tegen kostprijs en betaling à contant zijn de gehanteerde beginselen, die ook thans 
nog worden onderschreven door consumentencoöperaties. 

De eerste serieuze pogingen tot de oprichting van een associatie naar de ideeën 
van Owen waren de organisaties van de Union Shop Movement van 1828-1832, 
die zijn aanhang had onder de arbeidende klasse. De eerste handelsvereniging voor 
arbeiders, The Sussex Co-operators, werd opgericht te Brighton in 1828 50 

44 Potter, a.w. blz. 21. 
45 Potter, a.w. blz. 26/27. 
46 Potter, a.w. blz. 30. Potter, a.w. blz. 35, noemt Owen dan ook een 'utopist'. Van Diepenbeek, 

De coöperatieve organisatie, diss. KUB 1990 blz. 8, spreekt van utopisch coöperatisme. 
47 Potter, a.w. blz. 35. 
48 Potter, a.w. blz. 41 t/m 43. 
49 A.w. blz. 44. 
50 Potter, a.w. blz. 44. 
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Uiteindelijk was het de bedoeling dat de leden te werk zouden worden gesteld 
binnen de productiebedrijven van deze organisatie. Potter51 spreekt van een eerste 
coöperatieve beweging. Een belangrijke reden voor het falen van deze coöperatieve 
beweging was gelegen in de omstandigheid dat een wettelijke regeling van deze 
vorm van samenwerking ontbrak. Voorts bleken niet alle leden gebruik te maken 
van de vereniging noch zich te bemoeien met het bestuur. Leden die dat wel deden, 
hadden er belang bij gangbare prijzen in rekening te brengen en de winst te laten 
uitkeren. In de praktijk gebeurde dit dan ook, nu er geen wettelijke regel was die 
zich hiertegen verzette. De animo bij minder kapitalistisch ingestelde leden om 
van een desbetreffende vereniging gebruik te maken verminderde dienovereenkom-
stig.52 

2.1.3 Rochdale Pioneers en The Second Movement 

De eerste coöperatie, het is reeds gezegd, werd in 1844 te Rochdale opgericht door 
achtentwintig flanelwevers. Hun doel was door het gezamenlijk opzetten van een 
winkel voor primaire levensbehoeften te ontkomen aan de gedwongen winkelnering. 
Dit type coöperatie, de consumentencoöperatie, heeft in Engeland een groot succes 
gekend.53 Zij vormde de basis van The Second Movement. Daarbij koppelden de 
aanhangers van deze beweging de ideeën van Robert Owen aan een democratische 
organisatie. De belangrijkste van de oprichters waren aanhangers van Robert 
Owen.54 Hoewel de Rochdale Pioneers als consumentenvereniging was begonnen, 
was haar doelstelling breder. In de woorden van de Rochdale Pioneers: 'Doel en 
taak van deze vereniging is voor het materiële nut en voor de verbetering der sociale 
en huiselijke toestanden maatregelen te treffen. Dit zal geschieden door het 
opbrengen van een voldoend kapitaal in gedeelten van £ 1, om het navolgende 
uit te voeren: Oprichting van een winkel tot de verkoop van levensmiddelen, 
kleding, enz..'55 Voorts gold als belangrijke andere doelstellingen het verzorgen 
van huisvesting voor leden, het zorgen voor werk voor leden in productie- en 
landbouwbedrijven en in meer algemene zin het vestigen van zelf voorzienende 
'home colonies', waarbij tevens aandacht werd geschonken aan de intellectuele 

51 A.w. blz. 51. 
52 Potter, a.w. blz. 53. 
53 Zie Ter Woorst, TVVS 1988 nr. 88/3 blz. 64. Zie voor de Nederlandse consumentencoöperatie 

Voskamp, Nieuw perspectief voor de consumentencoöperatie, onderzoeksrapport nr. 47, Instituut 
voor consumentenonderzoek SWOKA. Overigens spreken Potter, a.w. blz. 59 en De Boer, De 
coöperatieve gedachte en het Rochdalebeginsel, in verband met de praktische toepassing, 
Scheveningen 1936 blz. 5, van 28 oprichters in tegenstelling tot Ter Woorst die het op 12 houdt. 

54 Zie Potter, a.w. blz. 61, die zich daarbij beroept op Holyoake, The History of the Rochdale 
Pioneers. 

55 Geciteerd bij De Boer. De coöperatieve gedachte en het Rochdalebeginsel, in verband met de 
praktisch toepassing, Scheveningen 1936 blz. 6. 
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ontwikkeling van de leden.56 Zo was het gebruikelijk dat 2Vi % van de inkomsten 
werd afgescheiden ter bevordering van de kennis van de coöperatie en de verdere 
intellectuele ontwikkeling van de leden van Rochdale.57 

De Rochdale Equitable Pioneers gingen uit van de volgende regels. Zowel 
de inkoop als de verkoop geschiedde tegen contante betaling, terwijl een exploitatie
overschot onder de leden gelijkelijk werd verdeeld, hetgeen de Rochdale Pioneers 
tot een democratische organisatie maakte.58 Een belangrijke afwijking van het 
systeem van Robert Owen was dat de coöperatie niet tegen kostprijs verkocht, maar 
tegen de gangbare marktprijzen. Op deze wijze konden zij enerzijds het eigen 
vermogen voeden en anderzijds vermijden dat kwaad bloed werd gezet bij niet-
coöperatieve kruideniers. De leden werden aan de vereniging gebonden door het 
leveren van kwaliteit.59 Doordat de Rochdale Pioneers tegen marktprijzen aan hun 
leden verkochten, werd in eerste instantie een winst gemaakt. Dit riep de vraag 
op, hoe dit overschot moest worden aangewend. Zij besloten, en dat was nieuw, 
het exploitatie-overschot onder de leden te verdelen naar rato van hun aankopen. 
Op deze wijze werd via een omweg alsnog het ideaal van Owen - de uitschakeling 
van profit on price - bereikt.60 Het exploitatie-overschot werd verdeeld door de 
'tin ticket'-methode: 

'Every purchaser at a Store organized on the Rochdale method receives some 
form of check, usually a stamped tin token, recording the amount of his 
purchase. At the end of each quarter these tokens are handed in, and the so-
called profits of the quarter, termed "Dividend", are divided at a certain rate 
per £ expended. Usually this dividend varies form Is. to 3s. in the £.'61 

Opgericht onder de Friendly Society Act van 1836 waren de Rochdale Pioneers 
beperkt in hun mogelijkheden transacties aan te gaan met niet-leden. De Rochdale 
Pioneers stoorden zich hier echter niet aan. Zij gingen ertoe over om over het 
kapitaal dividend te gaan betalen in de hoop dat door de leden bijgedragen werd 
aan de vorming van eigen vermogen en in de hoop dat niet-leden geïnteresseerd 
raakten in de consumentenvereniging. Art. 22 van de statuten van Rochdale luidt: 
'Op iedere kwartaalvergadering zullen commissarissen in hun financieel verslag 
mededeling doen van het netto-overschot dat er behaald is in het afgelopen kwartaal. 
Nadat V/i % rente over de aandelen zal zijn betaald, wordt het overblijvende 

56 Boudewijnse, Welke zijn de beginselen die aan de toepassing der coöperatieve denkbeelden 
ten grondslag behooren gelegd te worden?, 's-Gravenhage 1899 blz. 1. 

57 Boudewijnse, a.w. blz. 7. 
58 Potter, a.w. blz. 63. Aan deze gelijke verdeling van de opbrengst onder de leden ontleenden 

de Pioniers hun naam "Rochdale Equitable Pioneers". Zie Boudewijnse, t.a.p. blz. 2. 
59 Potter, a.w. blz. 64. 
60 Potter, a.w. blz. 66/67 en 96. Overigens kenden sommige consumentenverenigingen van de First 

Movement deze mogelijkheid ook al. 
61 Potter, a.w. blz. 67. 
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uitgekeerd aan de leden naar rato van het bedrag, waarvoor ze gekocht hebben.' 
Daarbij gingen de Pioneers als volgt te werk: het netto-overschot werd berekend, 
nadat waren afgetrokken: 1 ) de kosten van het bestuur 2) de rente van geleend geld, 
3) de afschrijving, 4) de storting in het kapitaalfonds, en 5) en de rente van de 
aandelen, terwijl van het restant steeds 2 Vi % beschikbaar werd gesteld voor 
opvoedkundige doeleinden.62 Door de dividend on purchase kon een aandeel groeien 
tot wel 1 £, terwijl om toe te treden slechts 1 shilling intreegeld was verschuldigd.63 

Het stemrecht binnen de Rochdale-organisaties was verdeeld volgens het 
principe van 'one man, one vote'. Werknemers in dienst van de coöperatie konden 
niet in het bestuur gekozen worden en hadden ook geen stemrecht. Dit hield verband 
met de gedachte dat voorkomen moest worden dat werknemers er belang bij kregen 
producten via een hogere dan noodzakelijke prijs aan de consumenten verder te 
verkopen. Immers daarmee zou uiteindelijk een zelfstandig winststreven binnen 
de organisatie ontstaan.64 Deze tegenstelling tussen consument en producent heeft 
binnen de coöperatieve beweging in Engeland geleid tot twee coöperatiescholen: 
de federal school of Co-operators, waarmee de consumentencoöperaties worden 
bedoeld en de indivualist school of Co-operators, waaronderde werknemersproduc-
tiecoöperaties vallen. Uiteindelijk is de consumentencoöperatie de meest 
levensvatbare coöperatievorm gebleken.65 

Bekijken we nu in hoeverre The Second Co-operative Movement Robert 
Owen's Co-operative System of Industry heeft weten te realiseren. Volgens Potter66 

zijn de Rochdale-organisaties erin geslaagd om 'profit on price' en de 'profit-maker' 
te elimineren. Immers een coöperatie heeft er geen belang bij om aan de consument 
een hogere prijs in rekening te brengen dan noodzakelijk. Overigens verbond Potter 
hieraan de enigszins naïeve consequentie dat de handel in aandelen zou verdwijnen 
indien alle producenten gebruik zouden maken van de coöperatieve rechtsvorm. 
Immers de aandelen van de coöperatie zouden nooit boven pari uit kunnen komen, 
omdat de vergoeding op het ingebrachte kapitaal automatisch zou zijn beperkt tot 
de werkelijke waarde door toedoen van dividenduitkering naar rato van de 
aankopen. Het aandeel in een dergelijke coöperatie zou geen intrinsieke waarde 
kunnen ontwikkelen.67 Een dergelijke idealistische voorstelling veronderstelt dat 
er alleen leden zijn die ook daadwerkelijk gebruik maken van de coöperatie. Alleen 

62 Zie De Boer, a.w. blz. 14. Potter, a.w. blz. 68 en Boudewijnse, Welke zijn de beginselen die 
aan de toepassing der coöperatieve denkbeelden ten grondslag behooren te worden gelegd?. 
's-Gravenhage 1899 p. 2. 

63 Potter, a.w. blz. 69. 
64 Potter, a.w. blz. 74. 
65 Potter, a.w. blz. 116 en Van Diepenbeek a.w. blz. 11. Wel is het zo dat op grond van het beginsel 

van de coöperatieve aaneensluiting de consumentencoöperaties zoveel mogelijk hun produkten 
geacht werden van werknemerproduktiecoöperaties te betrekken. Zie in deze zin Boudewijnse, 
t.a.p. blz. 11. 

66 Potter, a.w. blz. 205 en 213. 
67 A.w. blz. 206. 

26 



Ontstaan en opkomst van de coöperatieve ondernemingsvorm. 

dan kan het streven naar winstmaximalisatie worden uitgeschakeld. Bovendien 
gaat Potter voorbij aan de mogelijkheid dat op een gegeven moment de coöperaties 
elkaar als concurrenten gaan ervaren. 

Een ander beginsel van Robert Owen kon niet geheel binnen de coöperaties 
volgens het Rochdalemodel worden gerealiseerd. Het betrof het beginsel van de 
waardering van arbeid naar gelang de behoefte aan arbeid. In de praktijk was 
namelijk geestelijke arbeid beter betaald dan lichamelijke.68 Binnen de Rochdale-
organisatie was hierin in zoverre verandering gebracht dat geestelijke arbeid werd 
betaald tegen een vast loon dat aanmerkelijk lager lag dan de lonen die voor 
dergelijke arbeid door niet-coöperatieve producenten werd betaald. Niet-
coöperatieve producenten waren dan ook sceptisch of bij een dergelijke wijze van 
beloning van geestelijke arbeid wel voldoende managemantkwaliteit in de 
organisatie kon worden gehaald. Het succes van de consumentencoöperaties heeft 
aangetoond dat de coöperaties hierin zeker geslaagd zijn. Ze zijn er echter niet 
in geslaagd de lonen voor de productiemedewerkers te verbeteren. Volgens Potter 
zijn daarvoor de vakbonden nodig.69 

Tot slot nog een opmerking over de betekenis van de Socialistische School 
in de tegenwoordige tijd. Deze kent thans nog een groot aantal aanhangers 
belichaamd in de International Co-operative Allience (I.C.A.) te Genève. Met name 
de denkbeelden van de Socialistische School liggen ten grondslag aan de 
'universele' coöperatiebeginselen van de I.C.A., waarover onder § 3.1. meer. We 
kunnen constateren dat de Socialistische Coöperatieschool ook thans nog toepassing 
vindt als we kijken naar het ontwerp voor een verordening inzake de Europese 
Coöperatieve Vennootschap (ECV).70 De ontwerper van deze verordening, het 
directoraat-generaal XXIII van de Europese Commissie, gaat namelijk uit van een 
'Economie Sociale'.71 

68 Potter, a.w. blz. 214. 
69 A.w. blz. 215. 
70 Zie het oorspronkelijke ontwerp van een verordening inzake de ECV d.d. 5 maart 1992, Pb EG 

1992/C99,blz. 17-35 en de wijziging van het ontwerp d.d. 23 augustus 1993, Pb EG 1993/C236, 
17-36. Zie over het ECV Galle, Naar een Europees coöperatierecht, in: Raaijmakers e.a. (red.), 
Ondernemingsrecht in internationaal perspectief, Kluwer Deventer 1995, blz. 43-54 en 
Luttermann, Die Europäische Genossenschaft, Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft 
93(1994), blz. 1-37. 

71 Zie Van Diepenbeek, a.w. blz. 18 en 62/63. Voorts Kellner, Die Genossenschaften der EG auf 
ihrem Weg in den Europäischen Binnenmarkt, voordracht gehouden tijdens de studiedag 
'Coöperatie' d.d. 22 november 1991 vanwege het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid. Zie 
over de inhoud van de 'Economie Sociale' Lunshof, S&V 1992 blz. 153. 
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2.2 De Solidaristische School 

Deze tweede politiek-maatschappelijke stroming in het coöperatieve denken vindt 
zijn oorsprong in Duitsland. In tegenstelling tot Engeland kende het Duitsland van 
het midden van de 19e eeuw geen grote socialistische beweging. Het coöperatisme 
van de Solidaristische School vindt zijn grondslag in de christelijke gedachte van 
de naastenliefde. Het gedachtegoed van de Solidaristische School werd in 
belangrijke mate bepaald door de pauselijke encycliek 'Rerum Novarum' van 
1891.72 De coöperatie werd beschouwd als een van de toepassingen van solidair 
en praktisch christendom. De maatschappij hervormende doelstelling was dan ook 
behoudend van aard: geen revolutie, maar evolutie. Het is met name het coöperatief 
landbouwkrediet geweest dat als middel moest dienen om een onderlinge solidariteit 
onder boeren cq. middenstanders tot stand te brengen.73 Voor Duitsland gelden 
W.F. Raiffeisen alsmede Hermann Schulze-Delitzsch en Wilhelm Haas als drijvende 
krachten achter het coöperatisme van de Solidaristische School. 

Een eerste ervaring van Raiffeisen met een kredietorganisatie met coöperatieve 
trekken was de oprichting van de 'Flammersfelder Hilfsverein zur Unterstützung 
unbemittelder Landwirte'. Deze organisatie verstrekte aan door hongersnood 
getroffen boeren krediet in natura (vee, bedrijfsbenodigdheden) en in een later 
stadium geldelijk krediet. Voor het bijeenbrengen van het benodigde kapitaal deed 
Raiffeisen aanvankelijk een beroep op het welgestelde deel van de bevolking. Deze 
waren niet bereid deel te nemen in het kapitaal dan na een schriftelijke borgstelling 
van gelijke waarde. Op dat moment nam Raiffeisen zijn toevlucht tot het 
uitgangspunt van de 'gegenseitige Selbsthilfe' in het algemeen en zelffinanciering 
in het bijzonder.74 

Daarbij ging Raiffeisen uit van de eigen kredietwaardigheid van de aspirant
kredietnemer en van een onbeperkte aansprakelijkheid. Nu op deze wijze de 
continuïteit van de kredietorganisatie gewaarborgd leek, waren ook de aanvankelijk 
weigerachtige meervermogenden genegen gelden in te leggen. Volgens Raiffeisen 
zouden deze laatsten, gezien hun financieel belang, het bestuur op zich nemen.75 

Raiffeisen koppelde aldus een selectief kredietbeleid aan een onbeperkte 
aansprakelijkheid. Anders dan Van Diepenbeek zou ik ten deze niet van een 
coöperatief beginsel willen spreken. De onbeperkte aansprakelijkheid is veeleer 
een instrument om de nodige geldelijke middelen te kunnen aantrekken.76 In 1864 

72 Van Diepenbeek, a.w. blz. 19. 
73 Van Diepenbeek, a.w. blz. 23. 
74 Maxeiner e.a., a.w. blz. 20. 
75 Van Diepenbeek, a.w. blz. 27. 
76 In gelijke zin Maxeiner e.a., a.w. blz. 48. Of zoals minister Van Lynden bij het ontwerp van 

1875 het stelde: de persoonlijke aansprakelijkheid komt niet in de definitie voor, omdat de 
definitie moet zeggen wat de coöperatie is, niet waardoor zij werkt. Zie bij Boudewijnse, a.w. 
blz. 86. 
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werd te Heddersdorf uiteindelijk de eerste coöperatieve kredietvereniging opgericht 
volgens het systeem van Raiffeisen: de 'Heddersdorfer Darlehnkassen-Verein'. 
Raiffeisen heeft zijn gedachten ten aanzien van de door hem voorgestelde 
kredietbanken neergelegd in het boek 'Die Darlehnkassen-Vereine als Mittel zur 
Abhilfe der Noth der ländlichen Bevölkerung sowie auch der Städtischen 
Handwerker und Arbeiter' (1866). 

Naast de Raiffeisen-banken kwamen in Duitsland aanvankelijk ook krediet
banken voor die waren opgezet naar de ideeën van Hermann Schulze-Delitzsch. 
Zijn uitgangspunten waren van andere aard. Schulze ging uit van kapitaaldeelname 
door de leden, van entreegelden en van een reservefonds. Hieruit volgde een 
principieel andere benaderingswijze van de coöperatie, hetgeen resulteerde in een 
strijd omtrent een keuze voor de meest geëigende organisatievorm van de coöpera
tie: onbeperkte aansprakelijkheid bij Raiffeisen versus kapitaaldeelname door de 
leden in de vorm van aandelen bij Schulze-Delitzsch.77 Een ander daarmee verband 
houdend verschil was, dat bij het systeem van Schulze-Delitzsch de winst werd 
uitgekeerd aan de leden, terwijl bij het Raiffeisensysteem de winst werd aangewend 
'ten algemene nutte', zoals Boudewijnse het zegt.78 Hoewel beiden uitgingen van 
het principe van de 'gegenseitige Selbsthilfe' waren hun motieven van andere aard: 
Raiffeisen had charitatieve en christelijke motieven, terwijl bij Schulze het accent 
meer lag op de verbetering van de maatschappelijke en economische positie van 
de bevolking. Raiffeisen en Schulze richtten zich voorts op een andere achterban: 
handarbeiders, middenstanders en loonarbeiders bij Schulze en boerenstand bij 
Raiffeisen. Waar het bij Schulze om ging was de leden zelf verantwoording te laten 
dragen, want in de toepassing van het beginsel van de 'Selbst-verwaltung' lag 
volgens hem de garantie voor de continuïteit van de organisatie.79 Tot slot moeten 
wij nog melding maken van Wilhelm Haas. Van hem afkomstig was het idee van 
de aaneensluiting van primaire coöperaties in overkoepelende topcoöperaties.80 

Het belang van de Solidaristische Coöperatie School, met als belangrijkste 
exponenten Raiffeisen voor Duitsland en Van den Eisen voor Nederland, is met 
name gelegen in de verspreiding van het coöperatieve landbouwkrediet volgens 
het systeem van Raiffeisen. Net als de Rochdale Pioneers voor de verbruikers
coöperatie hebben de ideeën van Raiffeisen in belangrijke mate de beginselen van 
het coöperatieve kredietwezen bepaald. Door deze beginselen, waarover in § 3.2. 
meer, doet de Solidaristische School zich ook in de tegenwoordige tijd nog gelden, 

77 Maxeiner e.a., a.w. blz. 43. 
78 A.w. blz. 87. 
79 Maxeiner, a.w. blz. 44. 
80 Maxeiner e.a., a.w. blz. 48. 
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alhoewel zij in de loop der tijden geleidelijk ontdaan is van haar ideële en stichtende 
elementen.81 

2.3 De Duitse Coöperatie School 

Als derde politiek-maatschappelijke stroming kan de Duitse Coöperatie School 
worden beschouwd.82 Binnen deze coöperatieschool moet echter een onderscheid 
worden gemaakt tussen de historisch-juridische benaderingswijze van het 
verschijnsel coöperatie en de economisch-historische benaderingswijze.83 

De historisch-juridische benaderingswijze komt voort uit een streven naar 
rechtszekerheid. Aan het einde van de 19e eeuw zagen diverse nationale wetgevers 
zich geconfronteerd met het bestaan van coöperatieve ondernemingen. Het was 
noodzakelijk geworden deze nieuwe ondernemingsvorm van een wettelijke regeling 
te voorzien. De diverse nationale wetgevers gingen daarbij uit van historische 
beschrijvingen van het ontstaan van coöperaties. Van een inhoudelijke analyse 
was geen sprake. 

Zowel Ter Woorst84 als ook Van Diepenbeek 85zijn van mening dat de wettelij
ke omschrijving van de coöperatie in het Burgerlijk Wetboek gebaseerd is op de 
Duitse School-opvatting, volgens Ter Woorst op de historisch-juridische 
benaderingswijze en volgens Van Diepenbeek op de economisch historische 
benaderingswijze. De stelligheid waarmee Van Diepenbeek de stelling verdedigt 
dat de wettelijke omschrijving van de coöperatieve organisatie in het Burgerlijk 
Wetboek is gebaseerd op de Duitse School-opvatting, vindt mijns inziens geen 
steun in de parlementaire geschiedenis met betrekking tot de totstandkoming van 
de opeenvolgende wettelijke regelingen van de coöperatie.86 

Vanaf, grof genomen, 1945 vindt er een meer economische bestudering van 
het verschijnsel coöperatie plaats. Binnen deze economische benaderingswijze 
onderscheidt Ter Woorst, t.a.p., een economisch-historische richting en economisch 
analytische richting. Het is de economisch-historisch richting waarop Van 
Diepenbeek doelt, wanneer hij de Duitse Coöperatie School beschrijft. Overigens 
zij erop gewezen dat Van Diepenbeek de Duitse School behandelt bij de politiek-
maatschappelijke stromingen gezien het normatieve karakter van deze school.87 

81 Zie ook Van Diepenbeek, a.w. blz. 34. 
82 Zie Van Diepenbeek, a.w. blz. 35. 
83 Zie Ter Woorst, De grondslagen van de coöperatieve onderneming (een economische analyse), 

TVVS 1988 nr. 88/3 blz. 64 en 65. Overigens gaat Van Diepenbeek in het reeds meermalen 
aangehaalde werk niet in op de historisch-juridische benaderingswijze. 

84 Ter Woorst, t.a.p. blz. 64. 
85 Van Diepenbeek, a.w. blz. 35. 
86 Zie met name de §§ 4.2.2. en 4.2.3. inzake de leer van de materiële kenmerken resp. de door 

E.M. Meijers bij de classificatie van rechtspersonen aangehangen theorie van de normaal-typen 
in hoofdstuk 4. 

87 Van Diepenbeek, a.w. blz. 39. 
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De Duitse Coöperatie School heeft met de Socialistische en Solidaristische 
Coöperatie School gemeen dat zij is te beschouwen als een politiek-maatschappe-
lijke stroming in het denken over de coöperatie. Zij kent een normatieve 
coöperatiebeschouwing. De coöperatie wordt een heilzame kracht toegedacht waar 
het er om gaat de positie van zwakkeren in de samenleving te verbeteren. Van 
Diepenbeek spreekt in dit verband van een 'sociale dimensie'.88 Zij verschilt echter 
van de andere twee scholen doordat zij een eigen wetenschappelijke benadering 
vertegenwoordigt. De verdienste van de Duitse School, die met name op het 
Europese vaste land zijn aanhang heeft, bestaat hierin dat zij als eerste de coöperatie 
als verschijnsel op wetenschappelijke wijze tracht te verklaren. Daarbij bestudeert 
zij de coöperatie niet alleen als economisch verschijnsel, zij hanteert ook een 
multidisciplinaire aanpak. Een louter economische analyse, zo is de gedachte, doet 
geen recht aan de veelzijdigheid van het verschijnsel coöperatie. In de Duitse School 
wordt niet alleen waarde gehecht aan het economische motief als verklarende factor 
voor de coöperatie maar ook aan de historische en sociale achtergronden. Ook 
wordt aandacht besteed aan de historische, sociologische en juridische aspecten 
van de coöperatie. Deze methode van wetenschapsbeoefening vindt haar grondslag 
in de economische wetenschap, in het bijzonder de Historische School.89 

Aanvankelijk lag de nadruk bij de Duitse School op een historische verklaring 
van het verschijnsel coöperatie. Zo werd de coöperatie wel verklaard door de 
zogenaamde 'Stufentheorie': de coöperatie werd beschouwd als een voortzetting 
van de gilden uit de Middeleeuwen. Bij deze theorie zou de drang naar ordening 
van de samenleving in elke periode van de geschiedenis zijn eigen verschijnings
vorm hebben.90 In een later stadium is meer de nadruk komen te liggen op een 
methodische aanpak uitmondend in de theorie die de coöperatie als een 'Doppelna
tur' voorstelt. Met de theorie van de Doppelnatur werd getracht het coöperatiebegrip 
schematisch voor te stellen en aldus een bepaalde mate van eenduidigheid te geven. 
Voordien leidde de multidisciplinaire aanpak tot een weinig omlijnd coöperatiebe
grip. 

De theorie van de Doppelnatur van de coöperatie is afkomstig van Draheim. 
Geheel in de traditie van de Duitse School beperkt Draheim zich niet alleen tot 

88 Van Diepenbeek, a.w. blz. 39. 
89 Deze sterk geëngageerde economische wetenschapsstroming wees de 'Ratio' in de zin van het 

positivisme af. Zij nam de 'Rede' als motief voor menselijk handelen. Slechts door inductie 
als wetenschappelijke methode zouden universele uitspraken mogelijk zijn. Daarmee stond zij 
tegenover de Klassieke School in de economische wetenschap die ervan uitging dat alleen via 
deductie algemeen geldende wetten konden worden opgesteld. Zie Van Diepenbeek, a.w. blz. 
36 en 37. 

90 Zie Van Diepenbeek, a.w. blz. 42 en 43. Door Aschhoff wordt zelfs een verband gelegd naar 
het germaanse stammen verband. Zie G. Aschhoff, Das deutsche Genossenschaftswesen, Frankfurt 
1985, blz. 15. Vgl. ook B. Grossfeld, in de TePas-bunde\, waar het begrip 'Genosse' etymologisch 
verklaard wordt vanuit het woord 'noz', hetgeen vee of veestapel betekent, die in Germaanse 
tijden 'gemeenschappelijk eigendom' was van de stam. 
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een economische bestudering van de coöperatie maar stelt hij tevens de coöperatie 
als groep van personen centraal. Ook sociologische factoren worden beschouwd 
als medebepalend voor de wezenskenmerken van de coöperatie. In zijn schematische 
voorstelling van de coöperatie onderscheidt Draheim dan ook een sociologisch 
aspect en een economisch aspect. De coöperatie is enerzijds een 'vereniging van 
personen', anderzijds een organisatie die een bedrijf exploiteert. Gezien de 
veronderstelde aanwezigheid van beide aspecten in de coöperatie wordt zij ook 
wel aangeduid als een dualistische ondernemingssoort. Naast Draheim is Henzier 
een belangrijke vertegenwoordiger van de historisch-economische richting binnen 
de Duitse School.91 

De erkenning dat de coöperatie niet alleen een vereniging van personen maar 
tevens een onderneming is, leidt binnen de Duitse School tot de conclusie dat deze 
onderneming een bepaalde mate van zelfstandigheid dient te hebben om 'als 
onderneming' in een marktsector te kunnen functioneren. Hieruit kan echter een 
bepaalde mate van spanning ontstaan tussen de leden en (het bestuur van) de 
coöperatieve onderneming. Zo kunnen de eisen van de markt er toe leiden dat deze 
zelfstandigheid zover gaat dat de invloed van de leden tot een minimum is beperkt. 
Binnen de theorie van de Doppelnatur wordt deze spanning opgelost doordat het 
als taak van de coöperatie wordt gezien de door de leden geformuleerde doelstelling 
uit te voeren.92 Of een lid nog gebruik wil maken van de coöperatie is afhankelijk 
van de mate waarin de coöperatie erin slaagt de door de vereniging van personen 
geformuleerde doelstellingen te realiseren. In de praktijk komt het erop neer dat 
een lid gebruik zal blijven maken van de coöperatie, indien en voorzover hij door 
toedoen van de coöperatie inkomsten of besparingen van kosten geniet.93 Is dit 
niet (meer) het geval dan zullen de leden zich van de coöperatie afwenden. Of, 
zoals Draheim het verwoordt, de leden zullen zich gaan gedragen als 'Kontra
hententyp'.94 In het uiterste geval zullen zij uit de coöperatie treden. 

De aanvaarding van een bepaalde mate van zelfstandigheid van de coöperatieve 
onderneming houdt het gevaar in dat tussen coöperatie en leden een verwijdering 
ontstaat. Zeker wanneer de markt hoge eisen stelt aan het optreden van (het bestuur 
van) de coöperatie, gaat het professionele management noodzakelijkerwijs een 
overheersende rol spelen. Een en ander leidt tot een economisering of commerciali-

91 Draheim, Die Genossenschaft als Unternehmungstyp, Göttingen 1955 en Henzier, Betriebswirt
schaftliche Probleme des Genossenschaftswesen, Wiesbaden 1962. 

92 Draheim spreekt in dit verband van het 'Gleichgewichtsziel', Henzler van de 'Grundauftrag'. 
93 Volgens Van Diepenbeek, a.w. blz. 46 t/m 49, wordt de oplossing van de spanning binnen de 

coöperatieve organisatie tussen enerzijds de leden als groep en anderzijds de aan de coöperatieve 
organisatie verbonden onderneming, onderbouwd met een beroep op de dialectische methode 
van Hegel. These (de belangen van de leden) en antithese (het belang van de onderneming) worden 
opgeheven en tot een synthese gebracht door middel van de Grundauftrag. 

94 Draheim, a.w. blz. 79. 
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sering van de coöperatie.95 Geheel in de lijn van de Duitse School is de zelfstan
digheid van de aan de coöperatie verbonden onderneming in de Duitse wetgeving 
verankerd, doordat bestuurders een groot aantal rechtstreeks aan de wet ontleende 
bevoegdheden hebben. Op haar beurt heeft dit tot gevolg dat er anders dan in 
Nederland geen onderscheid is gemaakt tussen coöperaties en kapitaalvennootschap
pen ten aanzien van de werknemersmedezeggenschap. Nederland kent voor coöpera
ties wel een 'verzwakt' structuurregime daar hier te lande wordt aanvaard dat de 
coöperatie een verlengstuk vormt van de bedrij f shuishoudingen van de aangesloten 
leden en daardoor in economisch opzicht een onzelfstandige onderneming is.96 

De theorie van de Doppelnatur werd en wordt ook thans nog aangehangen 
door de diverse Duitse Genossenschaftsinstituten. Op deze manier ontstaat er een 
ideaaltypische voorstelling van de coöperatie met het gevaar dat deze voorstelling 
de praktijk niet of niet geheel kan dekken.97 We zullen zien dat ook E.M. Meijers 
bij de classificatie van rechtspersonen en de daaruit voortvloeiende wettelijke 
omschrijvingen van de coöperatie is uitgegaan van een 'Idealtypus', waarbij 
overigens niet is gezegd dat de typologisering van Meijers gebaseerd is op de 
opvattingen van de Duitse Coöperatie School. 

3 De coöperatieve beginselen 

Wie op zoek gaat naar dé coöperatieve beginselen in de ontstaansperiode van de 
coöperatie zal ze niet vinden. Hij zal ontdekken dat van algemeen geldende 
coöperatieve beginselen in die tijd geen sprake was. De coöperatieve beginselen 
verschillen naar gelang de aard van de werkzaamheden, die de coöperatie ten 
behoeve van haar leden uitoefent en in deze periode ook nog naar gelang de politiek 
maatschappelijke motieven van de oprichters/leden. In de beginperiode van de 
coöperatieve beweging zijn met name de consumentencoöperatie, de inkoopcoöpera
tie en de kredietcoöperatie tot ontwikkeling gekomen. De productie- en afzetcoöpe-
ratie zijn in het algemeen van latere datum. Slechts bij de consumentencoöperatie 
en de kredietcoöperatie zijn coöperatieve beginselen opgesteld die ten grondslag 
werden gelegd aan de coöperatie. Wat waren de coöperatieve beginselen die ten 
grondslag lagen aan deze coöperatie vormen? 

3.1 De consumentencoöperatie 

De consumentencoöperatie, ook wel verbruikerscoöperatie genoemd, heeft als taak 
ten behoeve van haar leden levensmiddelen en andere dagelijkse gebruiksgoederen 

95 Aldus Van Diepenbeek, a.w. blz. 51. 
96 Zie voor het economisch onzelfstandige karakter van de coöperatie § 4.2. van dit hoofdstuk. 
97 Van Diepenbeek, a.w. blz. 49. 
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tegen een zo laag mogelijke prijs in te kopen om ze vervolgens tegen kostprijs 
vermeerderd met de bedrijfskosten aan de leden te verkopen. Zoals reeds vermeld, 
de 'Rochdale Equitable Pioneers' was zo'n consumentencoöperatie.98 Daarbij gingen 
de 'Rochdale Equitable Pioneers' volgens De Boer" van de volgende economische 
'leer' uit: 

'de waarde van een product wordt gevormd, niet door arbeid, niet door kosten, 
maar wel door de behoefte van de verbruikers, door de waardeschattingen van 
de verbruikers en aangezien de waardeschattingen van hun levensbehoeften 
in het algemeen hoger liggen dan de kosten, die de ondernemer heeft moeten 
besteden om het product te maken, is daarvan het gevolg, dat de ondernemer 
zich dat verschil in waardeschatting van de gebruikers en de kosten, die hij 
heeft besteed aan de fabricatie van het product kan toeëigenen, welke 
toeëigening in volkomen overeenstemming is met de op dat ogenblik gegeven 
juridische verhoudingen. Maar - en dat was het praktische oordeel, dat zij er 
aan toevoegden - het is niet nodig, dat het verschil in waardeschatting, waarvan 
de oorsprong bij de verbruikers ligt, aan den ondernemer blijft toevloeien, 
wanneer de verbruikers zelf de productie en distributie ter hand nemen en dus 
op de stoel van de ondernemer gaan zitten.' 

Binnen de consumentencoöperatie van de 'Rochdale Equitable Pioneers' hanteerde 
men het beginsel van de vrije toe- en uittreding. De Boer spreekt van 'open 
membership'."10 Iedereen kon lid worden ongeacht zijn politieke of godsdienstige 
voorkeur. Dit is het beginsel van de politieke en godsdienstige neutraliteit.101 Het 
bestuur van de coöperatie werd gekozen door de leden en uit de kring der leden. 
Hierin zien we het democratische beginsel van zelfbestuur,l02 een beginsel dat voor 
alle coöperaties blijkt te gelden evenals het beginsel van 'one man, one vote'. 
Ongeacht het gebruik dat een lid maakte van de coöperatie, hij had altijd één stem. '03 

Uit de doelstelling kostendekkend te werken vloeit het principe voort dat een 
eventueel exploitatie-overschot ten goede moet komen aan de leden. Dit 
uitgangspunt wordt bereikt door hantering van het beginsel dat de 'overwinst' aan 
de leden werd uitgekeerd naar rato van hun aankopen.104 Op welke wijze dit 
gebeurde hebben we gezien in § 2.1.3. 

98 In Nederland is de consumentencoöperatie nog slechts marginaal aanwezig. Ik noem hier de 
in Gelderland operende COOP '82 gevestigd te Arnhem. 

99 De Boer. De coöperatieve gedachte en het Rochdalebeginsel, in verband met de praktische 
toepassing, Scheveningen 1936. blz. 16. 

100 De Boer, t.a.p. blz. 8. Zie ook Boudewijnse, t.a.p. blz. 3. 
101 De Boer, t.a.p. blz. 19 en Boudewijnse. t.a.p. blz. 3. 
102 De Boer, t.a.p. blz. 11. 
103 De Boer. t.a.p. blz. 15. 
104 De Boer, t.a.p. blz. 14 en Boudewijnse, t.a.p. blz. 2. 
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Op deze wijze van uitkering van de 'overwinst' had Boudewijnse forse kritiek. 
Hij was van mening dat het uitkeren aan de leden van het exploitatie-overschot 
niet 'redelijk' was: de leden zouden het toch maar verteren. Hij wilde het 
spaargedrag van de leden stimuleren. Tot een bepaald maximum zou het exploitatie
overschot 'gespaard' worden door de coöperatie voor de leden door het in de kas 
van de coöperatie te houden. Het overige zou dan jaarlijks worden uitgekeerd.105 

Aan de zojuist genoemde beginselen, die - het moge duidelijk zijn - ook bij 
andere coöperatievormen aangetroffen kunnen worden, voegt Boudewijnse106 nog 
enige voor de consumentencoöperatie specifieke beginselen toe. Zo gaat hij uit 
van eerlijke handel en een gebod om kwaliteitsproducten te leveren. Verder neemt 
hij als leidraad het beginsel van contante betaling en een verbod van verkoop op 
krediet ten einde woeker tegen te gaan en tot slot het beginsel van kapitaalvorming 
door de leden in hun coöperatie, waarmee hij afwijkt van de Rochdalebeginselen.107 

Tegenwoordig worden de beginselen van de consumentencoöperatie uitgedragen 
door de International Co-operative Alliance (I.C.A.) te Génève. In de ogen van 
de I.C.A zijn deze beginselen niet alleen bruikbaar voor de consumentencoöperatie; 
elke coöperatie die de beginselen van de I.C.A. aanhangt, is een 'ware' coöperatie. 
Daarmee hoopt de I.C.A. aan deze beginselen een universele werking toe te 
kennen.108 De universele coöperatiebeginselen van de I.C.A. ademen nog steeds 
de sfeer uit van de Socialistische Coöperatie School aangezien zij haar grondslag 
vinden in het verbruikerscoöperatisme van de 'Rochdale Equitale Pioneers', de 
reden waarom de universele beginselen van de I.C.A. ook wel de 'Rochdale 
Principles' worden genoemd. 

In art. 8 van de I.C.A.-statuten109 staan de beginselen vermeld waaraan de 
'ware' coöperatie zou moeten voldoen. Ten eerste, voluntary membership: ongeacht 
geloofs- of politieke overtuiging is een ieder vrij om toe en uit te treden. Ten 
tweede, democratie control: een bestuur gekozen op basis van hoofdelijk stemrecht 
(één man, één stem). Ten derde, limited interest on invested capital: ingelegd 
kapitaal van de leden en/of buitenstaanders mag niet als (risicodragend) aandelen
kapitaal worden behandeld maar slechts als een lening tegen een vaste, beperkte 
rentevergoeding. Ten vierde, distribution of surplus to members in proportion to 
their transactions with the co-operative. Daarbij moeten de transacties met de leden 
plaats vinden tegen gangbare marktprijzen. Ten vijfde, promotion of education 
en ten zesde co-operation among co-operatives: het beginsel van onderlinge 
samenwerking tussen coöperaties. 

105 Boudewijnse, t.a.p. blz. 6. Hierin is een vorm van -vermogen in de dode hand' reeds te herkennen. 
106 T.a.p. blz. 4. 
107 Boudewijnse, t.a.p. blz. 4. 
108 Van Diepenbeek, a.w. blz. 13. 
109 Zie Watkins, Co-operative Principles Today and Tomorrow, Manchester 1986. blz. 6 e.v. 
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3.2 Het coöperatieve kredietwezen 

Volgens Van Diepenbeek110 gaat het systeem van Raiffeisen van de volgende 
beginselen van coöperatief krediet uit: a) een onbeperkte of solidaire aansprake
lijkheid van de leden, b) kostenloos beheer, c) volledige reservering van de winst 
d.m.v. een ondeelbaar reservefonds, d) een beperkt, plaatselijk werkgebied en e) 
plaatselijke zelfstandigheid met gelijktijdige aaneensluiting bij een centrale 
coöperatieve bank. 

De functie van de onbeperkte aansprakelijkheid moge bekend verondersteld 
worden. Voorde eerste kredietcoöperaties betekende deze onbeperkte aansprakelijk
heid dat het risico van het niet aflossen van een lening door één van de leden 
gedragen werd door de overige leden. Er ontstond op deze wijze een onderlinge 
solidariteit. Uiteindelijk heeft dit beginsel ook toepassing gevonden bij alle andere 
coöperatievormen."1 Haar functie is echter enigszins veranderd: de onbeperkte 
aansprakelijkheid dient als grondslag voor de kredietwaardigheid van de coöperatie 
ten einde het benodigde vreemde vermogen te kunnen aantrekken.112 Zoals Van 
Diepenbeek"3 terecht opmerkt is 'dit uitgangspunt van de onbeperkte aansprake
lijkheid, bij een selectief kredietbeleid, een deugdelijke basis gebleken voor de 
opbouw van de plaatselijke coöperatieve banken.' Hoewel de onbeperkte 
aansprakelijkheid voor de kredietcoöperaties als beginsel heeft te gelden, kan men 
dit voor de andere coöperatievormen niet volhouden. M.i. is hier eerder sprake 
van een door de wet tot regel verheven middel met als doel de coöperatie voldoende 
kredietwaardigheid te geven.114 

Van het beginsel van kostenloos beheer kan tegenwoordig niet meer worden 
gesproken. Weliswaar zullen de bestuursleden van de plaatselijke Rabobanken 
onbezoldigd hun functie vervullen, het beheer is toch meer en meer in handen van 
gesalarieerde professionele bankdirecteuren en hun medewerkers komen te liggen.I13 

Het bestuur zal daarbij een meer toezichthoudende functie vervullen. 

110 A.w. blz. 26. 
111 Vgl. art. 2:55 BW. Dit artikel gaat voor alle coöperatievormen uit van een onbeperkte 

aansprakelijkheid van de leden voor de tekorten van de coöperatie bij ontbinding. Ingevolge 
art. 2:56 BW kan de ledenaansprakelijkheid echter worden beperkt of uitgesloten. Zie hierover 
§ 3 van hoofdstuk 5. 

112 Dat de functie van de ledenaansprakelijkheid bestaat uit het bereiken van voldoende kredietwaar
digheid is ook de mening van de Hoge Raad gezien haar arrest van 27 maart 1976, NJ 1977, 
612(Sol/Cebeco). 

113 A.w. blz. 28. 
114 Zie ook Maxeiner e.a., Raiffeisen, Der Mann, die Idee und das Werk, Deutscher Genossenschafts

verlag Wiesbaden 1988 blz. 48. Zie omtrent het rechtskarakter en de financieringsfunctie van 
de ledenaansprakelijkheid § 3.1. van hoofdstuk 5. 

115 Zie Ebeling, Structuurwijziging binnen de Rabobankorganisatie, TVVS 1981 nr. 81/1 1 blz. 
261. 
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Het beginsel van volledige reservering van de winst hield verband met de 
doelstelling van de eerste kredietcoöperaties om ook de aller armsten, die geen 
leningen konden verkrijgen aangezien zij geen verhaal konden bieden, structureel 
te helpen om in hun kredietbehoeften te voorzien. Daartoe zou met de leden tegen 
markttarieven worden gehandeld; de daarmee behaalde winst werd in een - voor 
de leden - ondeelbaar reservefonds gestopt.116 Uiteindelijk is ook de functie van 
het reservefonds gewijzigd. Uit oogpunt van solvabiliteit en weerstandsvermogen 
kent de coöperatieve bank een ondeelbaar reservefonds. Dit is niet alleen 
aanbevelenswaardig, zoals Van Diepenbeek op de zojuist aangehaalde plaats stelt, 
maar daarmee voldoet de coöperatieve bank tevens aan haar verplichtingen aan 
haar opgelegd bij de Wet Toezicht Kredietwezen 1992."7 

Het beginsel van een beperkt, plaatselijk werkgebied hield sterk verband met 
de ledenaansprakelijkheid. Een verantwoord kredietbeleid op basis van onbeperkte 
aansprakelijkheid van de leden voor de tekorten van hun coöperatie kon alleen 
worden gevoerd, indien men bekend was met het bestedingspatroon en de 
gegoedheid van de aanvrager/kredietnemer. Hier kon men alleen zicht op hebben 
indien er sprake was van een beperkt lokaal gebied, veelal ter grootte van een 
parochie. Zoals Van Diepenbeek terecht opmerkt is het beginsel van een beperkt 
werkgebied ook thans nog van belang voor de beoordeling van de persoon van 
de kredietaanvrager."8 Uitgaande van een beperkt en plaatselijk werkgebied zal 
de zelfstandige coöperatieve bank behoefte hebben aan een centrale instelling. 
Deze centrale bank dient de nadelen van de kleinschaligheid van de plaatselijke 
banken te ondervangen."9 Zo zal zij zich bezighouden met productontwikkeling, 
reclamecampagnes, juridische en economische advisering aan plaatselijke banken. 
Typisch voor de Rabobanken is overigens, dat elke zelfstandige Rabobank een 
eigen rentebeleid kan voeren.120 

Bezien we de coöperatieve beginselen binnen het kredietwezen in de huidige tijd 
dan kunnen we constateren dat veel van de beginselen hun waarde hebben behou
den. Van een onbeperkte aansprakelijkheid van de leden is echter geen sprake meer. 
Reeds in 1980 was de aansprakelijkheidsregeling bij de plaatselijke Rabobanken 
gewijzigd in een beperkte aansprakelijkheid van ƒ 5.000,- per lid. Een onbeperkte 

116 Van Diepenbeek, a.w. blz. 29. 
117 Wet van 23 december 1992, Stb. 1992, 722; in werking getreden op 1 januari 1993 krachtens 

KB Stb. 1992, 723 en laatstelijk gewijzigd bij Wet van 6 november 1997, Stb. 510. Zie over 
de Wet Toezicht Kredietwezen 1992 Boele, TVVS 1993 nr. 93/11 blz. 286 e.v. 

118 Van Diepenbeek, a.w. blz. 31. Overigens is de persoon van de kredietaanvrager ook bij niet-
coöperatieve banken een omstandigheid waarmee rekening wordt gehouden bij de toekenning 
van een krediet. Hier zal het branchekantoor tot een beoordeling van de kredietnemer komen. 

119 Zie Van Diepenbeek, a.w. blz. 32 en Hollenberg, a.w. blz. 119. 
120 Zo kan bij een hoge liquiditeitspositie de rente voor verstrekte kredieten aan de leden lager worden 

gesteld dan het concurrerende rentetarief van de niet-coöperatieve banken. 
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aansprakelijkheid was niet meer noodzakelijk daar de Rabobanken door volledige 
reservering van exploitatie-overschotten erin geslaagd waren een voldoende 
solvabiliteit en weerstandsvermogen te vormen. Bovendien zijn ook coöperatieve 
banken onderworpen aan het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) in het 
kader van de Wet Toezicht Kredietwezen en moeten zij zich houden aan de door 
de DNB gestelde solvabiliteitsrichtlijnen. Bovendien speelde bij deze wijziging 
tevens een rol dat de verschillende bedrijfsonderdelen van de Rabobankorganisatie 
zich onderling aansprakelijk hebben gesteld voor eikaars verplichtingen.121 

Inmiddels voorzien de voor de plaatselijke Rabobanken voorgeschreven model
statuten van Rabobank Nederland in een algehele uitsluiting van de ledenaansprake-
lijkheid.122 

Voor wat betreft de vraag of de huidige Rabobankorganisatie nog wel een 
coöperatief karakter draagt, heeft men zich wel afgevraagd of de door de Rabobank 
gemaakte winsten na aftrek van de op grond van de solvabiliteitsrichtlijnen 
noodzakelijke reserveringen, niet zouden moeten terugvloeien naar de leden.123 

Een bevestigend antwoord zou betekenen dat afstand wordt genomen van het 
beginsel van volledige reservering van de winst en het daaraan verbonden 
reservefonds. Ook na de recente structuurwijziging bij de Rabobank geldt het 
beginsel van volledige reservering onverkort. Het coöperatieve karakter komt tot 
uitdrukking in het openstellen van het lidmaatschap voor haar cliënten en de daaraan 
verbonden zeggenschap. 

3.3 Algemeen geldende coöperatiebeginselen 

Zoals reeds gezegd gaan van de Rochdalebeginselen en de coöperatiebeginselen 
van het Raiffeisensysteem een normerende werking uit naar andere coöperatie-
vormen. In de ontstaansperiode van de productiecoöperatie, de aankoopcoöperatie, 
de verwerkings- en afzetcoöperatie is aansluiting gezocht bij de reeds beproefde 
Rochdalebeginselen en de beginselen van het Raiffeisensysteem. Daarbij zal de 
ene coöperatie meer oog hebben gehad voor het ene dan voor het andere beginsel 
al naar gelang de aard van haar economische functie die zij uitoefent en naar gelang 
de maatschappelijke achtergrond van haar leden. 'Algemene coöperatiebeginselen' 
bestaan dan ook niet. Er is eerder sprake van diversiteit. Voor zover de beginselen 
van de verschillende coöperatievormen in hun beginperiode al een gemeenschappe-

121 Zie Ebeling, Structuurwijzigingen binnen de Rabobankorganisatie, TVVS 1981 nr. 81/11 blz. 

260. 
122 Zie over de in 1998 doorgevoerde structuurwijziging bij de Rabobankorganisatie Stein, Het 

lidmaatschap van de Rabobank, S&V 1998 blz. 137-140, alsmede Bank- en Effectenbedrijf, 
januari/februari 1998, blz. 4-8. De structuurwijzing is op de algemene ledenvergadering van 
de topcoöperatie Rabobank Nederland d.d. 2 april 1998 geaccordeerd. Zie over de structuur 
van de Rabobank tevens § 5.4. van hoofdstuk 4. 

123 Zie Van Diepenbeek, a.w. blz. 33. 
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lijke noemer hadden, berustte dit niet op een gemeenschappelijke basis of analyse 
zodat aan het feit van gemeenschappelijkheid als zodanig geen geldingskracht kan 
worden ontleend. De Rochdalebeginselen noch de beginselen van het Raiffeisensys-
teem bleken volledig toepasbaar bij de afzet- en productiecoöperatie. Voor de 
verklaring van de beginselen die ten grondslag liggen aan deze coöperatievormen 
is een economische analyse van het fenomeen coöperatie noodzakelijk gebleken 
te meer daar de drie bestaande gangbare traditionele coöperatietheorieën niet 
voldoen. 

De kritiek van Van Diepenbeek op de gangbare coöperatietheorieën is 
drieledig. In de eerste plaats zijn deze politiek-maatschappelijke theorieën niet 
waardevrij.124 In de tweede plaats geven de drie traditionele Coöperatie Scholen 
een vertekend beeld van de historische en economische werkelijkheid in die zin, 
dat de coöperatie altruïstische eigenschappen wordt toegekend. De coöperatie als 
sociaal instrument voor zwakkeren in de samenleving wordt in deze theorieën zwaar 
overschat en is daardoor in strijd met de economische werkelijkheid.125 Coöperaties 
werden ook in de beginfase opgericht uit in hoofdzaak economische motieven cq. 
noodzaak. Als derde bezwaar noemt Van Diepenbeek126 het nationaal gekleurde 
karakter van de verschillende theorieën, die een gemeenschappelijke coöperatie
opvatting in het verband van de Europese Unie belemmeren. 

Nu de invloed van de maatschappelijke achtergronden sterk is verminderd 
kunnen algemene coöperatiebeginselen worden ontleend aan een economische 
analyse van de coöperatieve onderneming. Deze economische analyse zal van 
praktisch belang blijken te zijn voor de beantwoording van de vraag op welke wijze 
de coöperatie wordt gefinancierd in het algemeen en op welke wijze de coöperatie 
voorziet in de behoefte aan risicodragend kapitaal in het bijzonder. Voorts kan 
zij van belang zijn voor de harmonisatie van de nationale coöperatiewetgevingen 
ter voorbereiding van regelgeving ten aanzien van de ECV. 

124 Van Diepenbeek, a.w. blz. 58. 
125 Van Diepenbeek, a.w. blz. 61. Zie ook Stuijvenberg, a.w. blz. 22. 
126 A.w. blz. 64. 
127 Van Diepenbeek gaat in het reeds meermalen aangehaalde werk, blz. 62. uit van de veronder

stelling, dat de Coöperatie Scholen van invloed zijn geweest op de nationale wetgeving inzake 
de coöperatie. Daarbij geeft hij echter niet aan op welke wijze en in welke mate de drie gangbare 
Coöperatie Scholen van invloed zijn geweest op de diverse coöperatiewetgevingen. Vast staat 
wel dat de diversiteit en het nationale karakter van de verschillende nationele wetgevingen een 
voorspoedige harmonisatie van Europese wetgeving ten aanzien van de coöperatie in de weg 
staan. 
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4 Coöperatie als economisch begrip 

4.1 Economische coöperatietheorieën 

Binnen de economische coöperatietheorie kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen twee hoofdstromingen: de economisch-historische richting en de economisch 
analytische richting.128 In de economisch-historische richting wordt de coöperatie 
beschouwd als een vereniging van personen die een bedrijf exploiteert. Er is in 
deze visie sprake van een dualistische ondernemingsvorm (sociologische entiteit 
én exploitatiegedachte). Dit dualisme vormt een voortdurende bron van spanning 
binnen de coöperatie. Deze economisch-historische stroming kent wat haar 
wetenschappelijke methode betreft een normatief uitgangspunt. Aanhangers van 
deze stroming zijn van mening dat maatschappijwetenschappen niet waardevrij 
kunnen worden beoefend en tot normatieve uitspraken moeten leiden. Deze 
stroming, die al eerder ter sprake kwam, wordt ook wel de Duitse School 
genoemd.129 Ter Woorst is van mening dat de economisch-historische richting nog 
steeds wordt aangehangen door de Duitse Genossenschaftsinstitute.130 

De economisch-analytische richting, die ook wel de Amerikaanse School 
wordt genoemd131, keerde zich af van de economisch-historische met als argument 
dat deze laatste niet waardevrij was. Bovendien konden op basis van de conclusies 
van deze school geen algemene uitspraken worden gedaan over het economisch 
verschijnsel coöperatie. Met behulp van een inhoudelijke economische analyse 
tracht de wetenschapsbeoefenaar van de economisch-analytische richting tot een 
waardevrije fundamentele analyse te komen die het mogelijk maakt uitspraken 
te doen over de coöperatie die onafhankelijk zijn van tijd, plaats en omstandigheden. 
Daarmee verkrijgen de conclusies een algemene gelding.132 Aan de basis van deze 
richting staat Emelianoff met het standaardwerk 'Economie theory of cooperation', 
Washington 1948.1'3 Belangrijke exponenten van de economisch-analytische 
stroming in Nederland zijn Limperg, Ter Woorst en Van Diepenbeek.134 Afgezien 

128 Zie Ter Woorst, De grondslagen van de coöperatieve onderneming (een economische analyse), 
TVVS 1988 nr. 88/3 blz. 64 en 65. 

129 Aldus door Van Diepenbeek, a.w. blz. 35 e.v. Zie voor een beschrijving van de Duitse School 
§2 .3 . 

130 T.a.p. blz. 65. 
131 Zie Lunshof, De coöperatie; een onzelfstandige ondernemingssoort, Agrarisch Recht 1986 nr. 

12. blz. 593. 
132 Ter Woorst, t.a.p. blz. 65. 
133 Voor belangstellenden wil ik verder nog wijzen op het uiterst leesbare boek van H. Hansmann, 

The Ownership of Enterprise, Harvard University Press Cambridge Massachusetts, London 
England, 1996, die een uitvoerige economische verklaring geeft voor het ontstaan en bestaan 
van coöperatieve organisaties. 

134 Zie bijv. Limperg jr., Bedrijfseconomie. Verzameld werk Deel IV. Leer van de externe organisatie, 
Deventer 1965, Ter Woorst, Coöperatie als vorm ven economische organisatie, Arnhem 1966 
en Van Diepenbeek. De coöperatieve organisatie, 1990. 
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van het duitstalig gebied wordt de economisch-analytische richting vrij algemeen 
aangehangen binnen de economische coöperatieleer. In het hierna volgende zal 
de economisch-analytische richting het uitgangspunt vormen van een nadere 
beschouwing. 

4.2 Inhoud van de economisch-analytische coöperatietheorie 

Coöperaties worden doorgaans onderscheiden naar de aard van de door hen ten 
behoeve van de leden uit te oefenen economische activiteit. Zo kennen we 
inkoopcoöperaties, afzetcoöperaties, dienstverlenende coöperatie waarbij valt te 
denken aan veilingen en bedrijf'sverzorgende coöperaties, be- en verwerkings
coöperaties en coöperaties die het krediet- dan wel het verzekeringsbedrijf uitoefe
nen. Vaak zal een en dezelfde coöperatie meerdere economische activiteiten 
ontplooien ten behoeve van haar leden.135 Reeds in § 1.4. hebben we gezien dat 
in Nederland voor coöperatoren het economische motief de belangrijkste reden 
is om als lid toe te treden tot een coöperatie. De essentie van de coöperatieve 
onderneming komt er op neer dat de coöperatieve onderneming een bepaalde 
bedrijfsactiviteit van haar leden tegen kostprijs overneemt. Bepaalde functies, zoals 
de inkoop- of verkoopfunctie, kunnen binnen de bedrijfshuishoudingen van de 
leden niet gedifferentieerd genoeg plaats vinden. Een reden hiervoor kan gelegen 
zijn in de geringe omvang van het eigen bedrijf of het gebrek aan specifieke kennis. 
Deze functies kunnen worden overgenomen door een coöperatie maar niet door 
een zelfstandige onderneming. Immers deze zal niet bereid zijn tot een op kostprijs 
gebaseerde dienstverlening.136 De coöperatie heeft daarmee een kostprijs verlagende 
functie. Haar belangrijkste functie wordt echter doorgaans gezocht in haar optreden 
op de markt.1'7 Gegeven een zwakke marktpositie van individuele subjecten kan 
door middel van een coöperatie een sterke eenheid in de markt worden opgebouwd. 
Men spreekt ook wel van een 'countervailing power'. Door het optreden van de 
coöperatie op de markt kan verbetering worden gebracht in de marktpositie van 
de samenwerkende economische subjecten.138 Hierin ligt volgens Ter Woorst dan 
ook de belangrijkste oorzaak voor de oprichting van coöperatieve ondernemingen: 

'Samenvattend kan worden opgemerkt, dat de oorzaken voor het oprichten 
van coöperatieve ondernemingen moeten worden gezocht in de inschakeling 
van subjecten in het vrije ruilverkeer. In het bijzonder betreft het subjecten 
die zich ten opzichte van elkaar én gezamenlijk in een marktvorm van 

135 Draheim, Die Genossenschaft als Unternehmungstyp, Göttingen 1955 biz. 204, spreekt in dit 
verband van zogenaamde 'Mehrzweckgenossenschaften'. 

136 Zie Van Diepenbeek, a.w. biz. 72. 
137 Zie Van Diepenbeek, a.w. biz. 71. 
138 Zie Ter Woorst, De coöperatieve onderneming, SMO-boek 1982 blz. 30. 
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(praktisch) volledige concurrentie bevinden, doch anderzijds op de inkoop-
en verkoopmarkten worden geconfronteerd met monopolistische en monopsisti-
sche (machts-)situaties. De methode die daarbij door subjecten wordt toegepast 
is die van bundeling van de vraag of het aanbod enerzijds en het overnemen 
van voorafgaande of navolgende schakels in de bedrijfskolom anderzijds.'139 

Ook bij Van Diepenbeek vormt de imperfecte werking van de markten de voor
naamste reden voor het ontstaan van coöperaties.140 

Gegeven deze functie van de coöperatieve onderneming gelden de volgende 
randvoorwaarden voor een samenwerking in coöperatief verband. In eerste aanleg 
moet er sprake zijn van een onevenwichtige marktsituatie. In de tweede plaats moet 
er sprake zijn van een product met een bepaalde mate van 'homogeniteit' of 
'uniformiteit'. Zo zijn goederen of diensten met een zeldzaam of persoonlijk 
karakter of die aan mode, smaak en conjunctuur onderhevig zijn, niet geschikt voor 
verhandeling via een coöperatie. Zij ontlenen hun sterke marktpositie juist aan 
hun heterogeniteit. Bovendien moet de behoefte aan optreden van de coöperatie 
ten behoeve van haar leden ten aanzien van een bepaald product een duurzaam 
karakter dragen. Voorts moet het gaan om producten die voor de inkomensvorming 
van de leden van essentieel belang zijn. En als laatste geldt dat de coöperatie slechts 
geschikt is voor de exploitatie van een product indien op het moment van oprichting 
de marktrisico's en kapitaalinvesteringen te overzien zijn. Volgens Ter Woorst 
geldt als regel dat naarmate er meer kapitaal nodig is voor de oprichting de 
realiseringsmogelijkheden voor een coöperatieve ondernemingsvorm zullen 
afnemen.141 

Wat haar optreden op de markt betreft verschilt de coöperatie van de niet-
coöperatieve onderneming doordat er bij de coöperatie sprake is van onvolkomen 
integratie of onvolledige differentiatie. De niet-coöperatieve onderneming 
daarentegen kenmerkt zich door een volkomen integratie of volledige differentiatie. 
De term 'onvolkomen integratie' en 'onvolledige differentiatie' is afkomstig van 
Limperg. 

In de visie van Limperg is er sprake van een onvolledige differentiatie indien 
in het geval van bijvoorbeeld een afzetcoöperatie een bepaalde bedrijfsactiviteit 
in technische zin wordt afgesplitst van leden/bedrijfshuishoudingen, terwijl in 
economische zin deze activiteit verbonden blijft met de bedrijfshuishoudingen 
van de leden. Is er sprake van volledige differentiatie dan ontstaat er zowel een 
economische als een technische splitsing. Het gevolg is dat tussen de gescheiden 
economische eenheden een marktrelatie ontstaat, naast de marktrelatie die elk van 

139 Ter Woorst. a.w. blz. 32. 
140 A.w. blz. 74. In gelijke zin Stuijvenberg, t.a.p. blz. 22 en 25. 
141 Ter Woorst. a.w. blz. 36. 
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beide economische eenheden naar de andere kant heeft. De coöperatie kent als 
gevolg van de economische verbondenheid met de leden - vandaar de term 
onvolledige differentiatie - slechts een eenzijdige marktrelatie.142 Van een 
onvolkomen integratie is dan sprake, indien bepaalde functies van reeds gedifferen
tieerde ondernemingen in de bedrijfskolom door de coöperatie worden aangetrokken 
of geïntegreerd zonder dat de leden/bedrijfshuishoudingen hun zelfstandigheid 
verliezen. Voorbeelden van onvolkomen integratie zijn verbruikers- en inkoop
coöperaties als kredietcoöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.143 

Op deze karakterisering van de coöperatie als vorm van een onvolkomen 
integratie of onvolledige differentiatie zijn de volgende typische kenmerken voor 
de coöperatie terug te voeren.144 In de eerste plaats wordt de doelstelling van de 
coöperatie bepaald door de taak of de functie die de leden/bedrijfshuishoudingen 
niet zelf willen of kunnen vervullen en om die reden wensen onder te brengen bij 
een coöperatie. In zoverre is de coöperatie in haar doelstelling afhankelijk van 
de leden/bedrijfshuishoudingen. De niet-coöperatieve onderneming kan haar 
doelstelling zelfstandig wijzigen op het moment dat daartoe een economische 
noodzaak bestaat.14'"1 

In de tweede plaats vloeit uit de onvolkomen integratie of onvolledige 
differentiatie voort dat de activiteiten van de coöperatie tegen kostendekkende 
prijzen worden verricht. De coöperatie onderhoudt met haar leden immers geen 
marktrelatie. In tegenstelling tot de niet-coöperatieve onderneming kent de 
coöperatie geen tweezijdige marktrelatie. Als economisch afhankelijk van de 
leden/bedrijfshuishoudingen is zij niet gericht op het behalen van een economisch 
resultaat voor zichzelf. Van een eigen winststreven is dan ook geen sprake. 

In de derde plaats vloeit uit de onvolkomen integratie of onvolledige 
differentiatie voort dat de besturende en toezichthoudende organen van de coöpera
tie gekozen worden uit en door de leden, dit in tegenstelling tot de nv en in mindere 
mate de bv. 

Als vierde punt noemt Ter Woorst het kenmerk dat het 'vermogen' en de 
'reserves' behoudens het geval van ontbinding niet in aanmerking komen voor 
verdeling onder de leden.146 Uit de karakterisering van de coöperatie als een vorm 
van onvolkomen integratie of onvolledige differentiatie vloeit voort dat de 

142 Limberg, Verzameld werk. Deel IV, Leer van de externe organisatie. Hoofdstuk VIII, De 
coöperatie, blz. 361 e.v. geciteerd door Van Diepenbeek, a.w. blz. 69. 

143 Zie Lunshof, De coöperatie; een onzelfstandige ondernemingssoort, Agrarisch Recht 1986 nr. 
12, blz. 599. 

144 Zie Ter Woorst, a.w. blz. 54 e.v. 
145 Voorzover de niet-coöperatieve onderneming een kapitaalvennootschap betreft zal het bestuur 

daartoe een voorstel doen aan de aandeelhouders. Het optreden van de aandeelhouders in deze 
is wettelijk vereist indien de activiteiten van de onderneming dusdanig veranderen dat wijziging 
van het statutaire doel noodzakelijk is. Zie art. 2:66 lid 1 jo. 121 BW voor de naamloze 
vennootschap. 

146 A.w. blz. 56. 
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coöperatie geen eigen winststreven kent, maar met haar leden transacties aangaat 
op basis van het kostendekkingsbeginsel. Dit heeft als consequentie dat de leden 
zelf in het vermogen van hun coöperatie moeten voorzien. De coöperatie is ook 
voor haar financiering afhankelijk van de leden.147 Hierin ligt ook de reden dat 
zij een verregaande vorm van zeggenschap in hun coöperatie eisen. 

In de vijfde en laatste plaats vloeit uit de onvolkomen integratie of onvolledige 
differentiatie voort dat een staking van de bedrijfsactiviteiten van de leden direct 
leidt tot uitholling van de coöperatieve onderneming. De coöperatie is in haar 
continuïteit afhankelijk van de economische activiteit van haar leden. Of zoals 
Ter Woorst het zegt: zonder economische ledenrelaties bestaat er geen 'coöperatie
ve' onderneming meer.148 

Samenvattend, de coöperatieve onderneming kent dus een vijfledige afhankelijkheid 
ten opzichte van de leden/bedrijfshuishoudingen: afhankelijkheid in doelstelling 
en aard van de uit te oefenen bedrijfsactiviteiten, in winstbestemming, in de 
voorziening van de leiding van de onderneming, in de financiering van haar 
bedrijfsactiviteiten en in haar continuïteit. In de economisch-analytische literatuur 
wordt deze afhankelijkheid ook wel gekarakteriseerd als 'onzelfstandigheid', 
waarbij de coöperatie tegenover niet-coöperatieve ondernemingsvormen wordt 
gesteld. Van Diepenbeek149 spreekt dan ook van het wezenlijk onzelfstandige 
karakter van de coöperatieve organisatie. 

4.3 De definitie van het economisch verschijnsel coöperatie 

Het ligt niet in mijn bedoeling om in dit boek een volledig overzicht te geven van 
de verschillende stadia in het denken over de coöperatie binnen de economisch-
analytische coöperatietheorie. Ik moge volstaan met een verwijzing naar de reeds 
aangehaalde werken van Van Diepenbeek150 en van Ter Woorst.151 Toch is het 
van belang kennis te nemen van de typering van de coöperatie door de economisch 
analytische richting omdat zij, zoals in § 4.4. zal blijken, van invloed is geweest 
op diverse wetgevingsproducten met betrekking tot de coöperatie. Na in § 4.2. 
in het kort deze coöperatie-opvatting te hebben uiteengezet geef ik op deze plaats 
enkele economische definities van representanten van de economisch-analytische 
coöperatietheorie weer en wel voorzover zij van invloed zijn geweest op de in § 4.4. 
te behandelen wetgevingsproducten. 

147 Zie over de 'zelffinanciering' § 2 van hoofdstuk 5. 
148 A.w. blz. 57. 
149 Van Diepenbeek, a.w. blz. 67. 
150 Van Diepenbeek, a.w., in bijzonder blz. 66 t/m 77. 
151 Ter Woorst, a.w. blz. 26. 
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Emelianoff heeft er in zijn 'Economie Theory of Cooperation' op gewezen dat 
de coöperatie als afhankelijke onderneming geen zelfstandig resultaat bereikt maar 
slechts een nominale of rekenkundige winst die afhankelijk is van de door de leden 
vast te stellen verrekenprijzen. Er bestaat aldus geen zelfstandige winst, geen 
'enterpreneurial residuum'.152 Het is geen onderneming maar een vereniging van 
economische huishoudingen al dan niet bedrijfsmatig opgezet. Emelianoff geeft 
de volgende omschrijving van de coöperatie: 

'Cooperative organisations represent the aggregates of economie units. The 
conception of an aggregate of economie units can be characterized as follows: 
a. An aggregate of economic units is a plurality or group of these units 

coordinating their activities but each fully retaining its economic 
individuality and independence. 

b. An aggregate of economic units find its perfect embodiment in the 
cooperative associations of member-active participants (of "member-
patrons") in their common work. 

c. An aggregate of economic units may be described as a center of their 
coordinated activities or as an agency of associated economic units owned 
en controlled by them, through which they conduct their business 
activities. 

d. The true economic nature of such an agency can be thoroughly understood 
only if we clearly keep in mind that the cooperative represents the 
associated economic units in their functioning and not their association 
as a separate economic identity; an association or aggregate is functioning 
only as a branch or part of associated economic units; in that respect it 
is perfectly indentical with the special departments of branches of single 
economic units.'153 

In deze omschrijving van de coöperatieve onderneming zien we het element van 
afhankelijkheid en onzelfstandigheid in volle omvang. Daarbij vergelijkt Emelianoff 
de coöperatieve onderneming met de bedrijfsonderdelen van een zelfstandige, niet-
coöperatieve onderneming. 

Limperg beschouwt de coöperatie als een vorm van onvolkomen integratie 
dan wel van onvolledige differentiatie. De inhoud van deze opvatting werd reeds 
in § 4.2. weergegeven. Zijn analyse leidt tot de volgende omschrijving van de 
coöperatie: 

'Onder coöperatie wordt verstaan de samenvoeging van een deel van het 
productieproces - in de ruime zin van het woord, dus alle handelingen in de 
voortbrenging omvattende - van een groep bedrijfshuishoudingen die voor 

152 Emelianoff, a.w. blz. 72. 
153 Emelianoff. a.w. blz. 248 en 249. 
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het overige deel van haar productieproces technisch en economisch zelfstandig 
blijven.'154 

Ter Woorst omschrijft de coöperatieve onderneming als 

'die vorm van ondernemen, waarbij overigens zelfstandig blijvende economi
sche eenheden, welke elkaar niet als concurrenten ervaren, een of meer gelijk
gerichte economische functies of gedeelten daarvan, gezamenlijk blijvend 
uitvoeren, teneinde het economisch resultaat van de betreffende functie te 
verbeteren.'155 

Volgens Ter Woorst ontstaat uit de samenwerking geen zelfstandige economische 
eenheid maar een 'afhankelijke, die in haar bestaan direct afhankelijk is van de 
relatie met de zelfstandige ondernemingen.' Met dit laatste zijn dan de 
leden/bedrijfshuishoudingen bedoeld. Ter Woorst typeert de coöperatie gezien 
de hiervoor reeds aangeduide afhankelijkheid als een 'onzelfstandige onderne
ming'.156 Enig dualisme is de coöperatie dan ook niet vreemd, al betreft het hier 
een andere vorm dan het dualisme van de Duitse School. Het dualisme bestaat 
hierin dat de coöperatie enerzijds zelfstandig optreedt ten aanzien van de externe 
betrekkingen tot de markten, anderzijds in relatie met haar leden in meer dan een 
opzicht een afhankelijke positie inneemt.157 

Door Roeloffs wordt de coöperatie beschouwd als 'verlengstuk van de bedrijfs-
huishoudingen van de leden'.158 Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de op 
Emelianoff terug te voeren 'agency' theorie.159 De coöperatie handelt weliswaar 
in opdracht en voor rekening van haar leden, maar bezit daartoe een bepaalde mate 
van zelfstandigheid. Voorzover er lasten en baten uit de activiteiten met de leden 
voortvloeien worden deze doorberekend aan de leden. Bij hen ligt voor deze 
activiteiten het ondernemersrisico.160 

Concluderend kunnen we zeggen dat binnen de economisch-analytische coöpe
ratietheorie de coöperatie wordt beschouwd als een onzelfstandige en van de leden/ 
bedrijfshuishoudingen afhankelijke ondernemingsvorm. Zij kent geen eigen 

154 Limperg, t.a.p., Deel IV, pag. 361 geciteerd bij Van Diepenbeek, a.w. blz. 72. 
155 Ter Woorst, De coöperatieve onderneming, SMO-boek 1982 blz. 39. 
156 T.a.p. blz. 65. 
157 Ter Woorst, a.w. blz. 41 en Van Diepenbeek, a.w. blz. 67. Zie voor de wijzen waarop de 

coöperatie afhankelijk is van de leden/bedrijfshuishoudingen § 4.2.. 
158 De term 'verlengstuk' wordt reeds in 1926 door Kuperus gebezigd, die als fundament voor een 

inhoudelijke juridische beschouwing het economische wezen van de coöperatie als uitgangspunt 
neemt. Zie Kuperus, a.w. blz. 10 en 12. 

159 Van Diepenbeek, a.w. blz. 69. 
160 Zie Roeloffs, De coöperatie maatschappelijk en fiscaal beschouwd, Alphen aan den Rijn 1971 

en Leep, De coöperatie. Enkele bedrij fseconomische aspecten van afzet- en verwerkingscoöpera
ties, diss. UvA 1985 blz. 168. 
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winststreven, maar dient slechts als verlengstuk van de bedrijfshuishoudingen van 
de leden bij de uitoefening van haar activiteiten. 

4.4 Invloed van de economische analyse op de wetgeving betreffende de 
coöperatie 

Zoals uit hoofdstuk 3 inzake de wetsgeschiedenis met betrekking tot de coöperatieve 
rechtsvorm zal blijken, ligt aan de thans geldende regeling inzake de coöperatie 
in titel 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, daterend uit 1976, geen principiële 
analyse van het economisch verschijnsel coöperatie ten grondslag. Ook kan niet 
gezegd worden dat vóór 1976 - de invoering van Boek 2 BW - door de respectieve
lijke coöperatiewetgevers, teneinde het juridische begrip coöperatie te definiëren, 
een keuze is gemaakt ten gunste van een van de in § 2 genoemde Coöperatie 
Scholen. De stelligheid waarmee wel wordt beweerd dat aan onze regeling inzake 
de coöperatie de opvattingen van de Duitse School ten grondslag liggen,161 vindt 
geen steun in de parlementaire geschiedenis. 

Natuurlijk, de wetgevingsjurist zal zich hebben laten leiden door buiten de 
juridische wetenschap gelegen opvattingen omtrent de coöperatie - ook hij is 
immers een product van zijn tijd - en met enige goede wil zal men elementen van 
een van de Coöperatie Scholen in de omschrijving van de coöperatie herkennen, 
van een duidelijke keuze is echter geen sprake geweest.162 Ten aanzien van een 
tweetal specifieke wetgevingsproducten heeft de wetgever echter wel een expliciete 
keuze gemaakt. Zowel in het ene als het andere geval gaat hij uit van het wezenlijk 
onzelfstandige karakter van de coöperatieve ondernemingsvorm zoals beschreven 
binnen de economisch-analytische coöperatietheorie. Deze wetten zijn de Wet op 
de vennootschapsbelasting (Wet Vpb 1969) en de Wet inzake de structuurregeling 
voor de grote coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij.163 

In de Wet Vpb 1969 zijn coöperaties als 'zelfstandige lichamen' onderworpen 
aan de heffing van vennootschapsbelasting.164 Belasting wordt geheven over de 
door de coöperatieve onderneming behaalde winst. Onder winst wordt bij 
coöperaties verstaan omzet minus de gemaakte bedrijfskosten. Onder winst wordt 
mede verstaan het besparen van kosten. Het bijzondere aan de coöperatie is dat 

161 Ter Woorst in: De coöperatieve onderneming, SMO-boek 1982 blz. 22, in: De coöperatie in 
fiscaal perspectief (red. Stevens), blz. 16 en in TVVS 1988 nr. 88/3 blz. 64 en zeer expliciet, 
naar mijn mening te expliciet, Van Diepenbeek in zijn aangehaalde proefschrift blz. 35 en 64. 

162 Zie in vergelijkbare zin Kuperus, a.w. blz. 21. 
163 Wet van 16 juni 1988, Stb. 305. 
164 Zie over belastingheffing bij coöperaties Lindeijer, Aspecten van de belastingheffing van 

coöperatieve verenigingen. FED - Deventer 1977, Stevens e.a., De coöperatie in fiscaal 
perspectief, Kluwer Bedrijfswijzers 1988, alsmede Rechtspersonen (Kemperink), losbladige 
editie, Coöperatieve Verenigingen Fiscaal en Jansen, Belastingheffing van coöperaties en haar 
leden, diss. EUR, Kluwer Deventer 1996. 
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zij geen eigen winststreven kent, maar een inkomensvormende functie heeft voor 
de aangesloten leden. Aan deze bijzonderheid komt de Wet Vpb 1969 in zoverre 
tegemoet dat aan de leden uitgekeerde winst als aftrekpost in mindering komt op 
de te belasten winst. Een coöperatie kan echter niet door een volledige uitkering 
van de winst aan de leden bereiken dat in het geheel geen vennootschapsbelasting 
verschuldigd is. Slechts die winst komt voor aftrek in aanmerking, die voortvloeit 
uit het zakelijk verkeer met de leden. Het gaat om de winst die tot stand komt door 
het ontplooien van activiteiten door de coöperatie voorzover zij inderdaad als 
'verlengstuk' optreedt van de aangesloten leden/bedrijfshuishoudingen.165 Winst 
die mocht voortvloeien uit verkeer met niet-leden wordt als zelfstandige, niet zijnde 
verlengstukwinst integraal belast.166 Op enige fiscale aspecten van de coöperatieve 
onderneming kom ik nog terug in § 4.1.4. van hoofdstuk 5 en §§ 2.6. en 3.5. van 
hoofdstuk 6. 

Zoals reeds gezegd is de wetgever bij de totstandkoming van de struc
tuurregeling voor de grote coöperatie167 uitgegaan van de uitkomsten van de 
economisch-analytische coöperatietheorie. Daarbij heeft de wetgever zich laten 
leiden door het SER-advies van 19 april 1985 (85/7), het Vervolgadvies betreffende 
de samenstelling van toezichthoudende organen van rechtspersonen die een 
onderneming drijven. Voor de coöperatie168 ging het om de vraag of de 'grote' 
coöperatie een verplichte raad van commissarissen moest hebben in het belang 
van de werknemers zoals het geval is bij de structuur-nv en bv, en zo ja, welke 
bevoegdheden aan de raad van commissarissen zouden moeten toekomen? Het 
advies van de SER in deze gaat uit van de instelling van een verplichte raad van 
commissarissen bij 'grote' coöperaties; de extra bevoegdheden van de raad van 
commissarissen bij de structuurcoöperatie zijn echter geringer dan het geval is 
bij de structuurvennootschap. De algemene ledenvergadering van de coöperatie 
heeft daarmee veel van haar zeggenschap behouden. Dit vindt zijn rechtvaardiging 
in het eigensoortige karakter van de coöperatie. Het advies gaat daarbij expliciet 
uit van de reeds bij de Wet Vpb 1969 genoemde verlengstukgedachte. We lezen 
op blz. 8 van het SER-advies: 

'De ondernemingen van deze coöperaties zijn in meer of mindere mate te 
beschouwen als verlengstukken van de bedrijfshuishoudingen der leden. Hieruit 
vloeit voort dat de ondernemingen van de coöperaties in economisch opzicht 
onzelfstandige ondernemingen zijn: hun onzelfstandigheid is het gevolg van 
hun nauwe verbondenheid met en aan de bedrijfshuishoudingen van de leden.' 

165 Zie art. 9 lid 1 sub h Wet Vpb 1969 inzake de aftrekmogelijkheid van de verlengstukwinst. Een 
andere aftrekmogelijkheid voor coöperaties is te vinden in art. 9 lid 1 sub c Wet Vpb 1969. 

166 De mogelijkheid van derdenverkeer wordt geopend in art. 2:53 lid 3 BW. 
167 Zie Wet 16 juni 1988, Stb. 305, Kamerstukken 19 775 in werking getreden op 1 januari 1989. 

Zie hierover tevens Schreurs-Engelaar, Organen van de coöperatie, diss. KUN 1995, blz. 172-177. 
168 Hetzelfde geldt voor de onderlinge waarborgmaatschappij. 
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Een belangrijke consequentie die uit deze verlengstukgedachte voortvloeit, is het 
aanvaarden van de ledendominantie: de zeggenschap in de coöperatie is in handen 
van de leden gezamenlijk, al dan niet rechtstreeks vertegenwoordigd in de algemene 
ledenvergadering. De gedachte van de SER is dat de economische verbondenheid 
van de leden met hun coöperatieve onderneming een afwijking rechtvaardigt van 
de structuurregeling zoals deze geldt voor de 'grote' nv en bv. De verregaande 
afslanking van de zeggenschapsbevoegdheden van de algemene vergadering van 
aandeelhouders ten faveure van de raad van commissarissen wordt bij coöperaties 
niet op zijn plaats geacht. De bijzondere relatie van de leden met hun coöperatie, 
die het gevolg is van de verlengstukgedachte, vergt een behoud van zeggenschapsbe
voegdheden.169 Gezien het onzelfstandige karakter van de coöperatie en de daaraan 
inherente bijzondere relatie met haar leden heeft de wetgever gekozen voor een 
'verzwakt' structuurregime. De algemene ledenvergadering heeft onder dit regime 
een aantal belangrijke bevoegdheden behouden, bevoegdheden die bij de 'grote' 
nv en bv krachtens art. 2:158 resp. 268 BW toekomen aan de raad van commissaris
sen. Het gaat om de bevoegdheid tot benoeming en ontslag van het bestuur (art. 
2:37 BW) en het vaststellen van de jaarrekening (art. 2:58 BW). Formeel is zelfs 
de bevoegdheid tot benoeming van de leden van de raad van commissarissen 
voorbehouden aan de algemene ledenvergadering ondanks de gebondenheid aan 
de voordracht van de bestaande raad van commissarissen (art. 2:63f lid 2 BW). 
Bovendien blijkt de ledendominantie nog eens expliciet uit art. 2:63h lid 2: de leden 
van de raad van commissarissen mogen voor ten hoogste 2/3 afkomstig zijn uit 
de kring van de leden van de coöperatie. De structuurcoöperatie komt verder ter 
sprake in § 6.3. van hoofdstuk 4 in verband met de vraag of een coöperatie als een 
zuivere holding functioneren. 

Een opmerking moet in het kader van deze paragraaf nog worden gemaakt met 
betrekking tot het ontwerp van de Europese Commissie voor een Europese 
Coöperatieve Vennootschap (ECV) zoals laatstelijk voorgesteld in de ontwerp
verordening d.d. 31 augustus 1993.17ü De inwerkingtreding was gepland op 1 januari 
1994. Zoals reeds gezegd in § 2.1.3. en § 3.3. ademt de ontwerp-verordening inzake 
de ECV nog steeds de sfeer uit van de politiek-maatschappelijke coöperatiescholen 
en met name van de Socialistische Coöperatie School. De verordening laat dan 
ook een coöperatievorm zien die elementen bevat van de verschillende nationale 
coöperatievormen. Van een sluitend coöperatiemodel is geen sprake. Evenmin 
ligt aan de totstandkoming van de verordening een inhoudelijke analyse van de 

169 Zie Stevens in: De coöperatie in fiscaal perspectief, blz. 35. 
170 Zie het Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het statuut van de 

Europese Coöperatieve Vennootschap, Pb EG 1993/C 236 van 23 augustus 1993, blz. 17-36. 
De oorspronkelijke ontwerp-verordening inzake de Europese Coöperatieve Vennootschap is 
van 5 maart 1992, Pb EG 1992/C 99. 
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coöperatie ten grondslag. Dit kan men als een gemis ervaren.171 Een en ander geldt 
des te meer daar van een harmoniserende werking van EG-richtlijnen zoals sinds 
1968 bij de naamloze vennootschap het geval is geweest, nog geen sprake is.17' 
Het vinden van een voor alle lid-staten bevredigend Europees coöperatiemodel 
is bij gebrek aan harmonisatie en een inhoudelijke analyse dan ook een welhaast 
onmogelijke opgave gebleken. 

171 Zie hierover Lunshof, Europese Coöperatie, S&V 1992 blz. 154, die er op wijst, dat COCEGA 
(de overkoepelende belangenorganisatie van landbouwcoöperaties op EG-niveau) als deelnemer 
van de werkgroep die het concept van de verordening heeft gemaakt, de beschikking had over 
een economische analyse van de hand van Ter Woorst opgesteld met het oog op een Europese 
coöperatie, maar dit rapport verder ongebruikt heeft gelaten. Zie Ter Woorst, Een economische 
analyse van de coöperatie; in het bijzonder met betrekking tot de toepassing in de Europese 
landbouw en in de verschillende Europese landen. 
Op de noodzaak van harmonisatie als noodzakelijk voorbode van Europese regelgeving op het 
gebied van de coöperatie is gewezen door Bouwes, De weg naar een Euro-coöperatie is nog 
lang. Coöperatie Magazine december 1991 blz. 4/5. 
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