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HOOFDSTUK 3 

De wetsgeschiedenis van de coöperatie 

'Een wetgever, die zijn dwingende bepalingen wenst te zien geëerbiedigd, moet materiële 
kenmerken voor de verschillende soorten van rechtspersonen opstellen, zodat iedere vorm 
beantwoordt aan een bijzondere door de wet erkende behoefte. ' 
E.M. Meijer s 

1 Inleiding 

In hoofdstuk 2 zijn een aantal onderwerpen behandeld, zoals de ontstaansge
schiedenis van de coöperatie en haar maatschappelijke achtergronden, het 
gedachtegoed van het coöperatisme en de daaruit voortvloeiende coöperatieve 
beginselen, het economische begrip coöperatie en de invloed van de economisch 
analytische coöperatietheorie op de wetgeving. In dit hoofdstuk komt de 
Nederlandse wetsgeschiedenis ten aanzien van de rechtsvorm van de coöperatie 
aan bod. De wetsgeschiedenis met betrekking tot de coöperatie beslaat een tijdvak 
van bijna 135 jaar, beginnend in 1855 tot de laatste wijziging in 1989. Als startpunt 
voor een bespreking van de wettelijke regelingen van de coöperatie wordt doorgaans 
de Wet van 1876 genomen en als eerste coöperatie die werd opgericht conform 
de wet van 1876, wordt daarbij de in 1877 te Aardenburg opgerichte 
landbouwaankoopcoöperatie 'Welbegrepen Eigenbelang' vermeld. De wet van 
1876 bevatte de eerste wettelijke regeling voor de coöperatie als zodanig. Men 
moet er echter op bedacht zijn dat ook vóór 1876 de samenwerking in coöperatief 
verband toepassing vond, maar daarbij maakte men gebruik van de op dat moment 
bestaande rechtsvormen, zoals de vereniging conform de Wet van 1855 of van 
de naamloze vennootschap conform de bepalingen van het Wetboek van 
Koophandel van 1838. De wet van 1855 inzake de vereniging is door mij als start
punt van de wetsgeschiedenis van de coöperatie genomen. De periode vóór 1855 
kan gevoeglijk buiten beschouwing worden gelaten omdat coöperatieve samen
werkingsverbanden in Nederland toen nog onbekend waren. 

De wetsgeschiedenis van de coöperatie in vogelvlucht overziend kunnen de 
volgende periodes worden onderscheiden: de periode van 1855 tot 1876, beginnend 
met de Wet van 22 april 1855, Stb. 32 en eindigend met de Wet van 12 november 
1876, Stb. 227, de periode van 1876 tot 1925 eindigend met de Wet van 28 mei 
1925, Stb. 204, de periode van 1925 tot 1976 eindigend met de invoering van Boek 

2 van het (Nieuw) Burgerlijk Wetboek, en tot slot de periode van 1976 tot 1989 
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met de inwerkingtreding van de Wet van 16 juni 1988, Stb. 305. In het onderstaande 
zal ik deze opeenvolgende perioden behandelen.' 

2 Periode van 1855 tot 1876 

2.1 Wet van 1855 

Op het moment dat de coöperatieve gedachte in navolging van de ontwikkelingen 
in Engeland in de tweede helft van de 19e eeuw vaste voet op Nederlandse bodem 
begon te krijgen bestond er natuurlijk nog geen wettelijke regeling voor de 
samenwerking in coöperatief verband. Voor de eerste coöperatieve organisaties 
in Nederland was dit gebrek aan een eigen regeling niet zo belemmerend dat zij 
zich niet konden ontwikkelen. Naarmate hun activiteiten in omvang groeiden werd 
de mogelijkheid als rechtspersoon erkend te worden voor coöperatieve organisaties 
meer en meer van belang. Vanaf 1855 bestonden er twee rechtsvormen in Nederland 
die rechtspersoonlijkheid bezaten: de vereniging conform de Wet van 22 april 1855, 
Stb. 32 en de naamloze vennootschap conform de bepalingen in het Wetboek van 
Koophandel van 1838.2 Door coöperatieve organisaties werd doorgaans de rechts
vorm van de vereniging gekozen hoewel een enkele keer ook de rechtsvorm van 
de naamloze vennootschap is toegepast.3 

'De Wet tot regeling en beperking der uitoefening van het regt van vereeniging 
en vergadering' van 1855 is tot standgekomen op basis van een aantal ontwerpen. 
Het eerste ontwerp is van 19 februari 1849 en kende drie categorieën verenigingen: 
1) de vereniging met minder dan 30 leden, 2) de vereniging met meer dan 30 leden 
en 3) het zedelijk lichaam. Voor de eerste en tweede categorie werd een goedkeuring 
vereist van overheidswege om te voorkomen dat dergelijke verenigingen 
verbintenissen aangingen 'voor de nakoming waarvan geene genoegzame zekerheid 
bestaat'.4 Deze goedkeuring van overheidswege hield in dat de Kroon aan de op 

1 Zie voor een korte weergave van de wetgeschiedenis van vereniging en coöperatie Galle, Van 
een lapidaire naar een volwaardige wettelijke regeling van de vereniging en de coöperatie, in: 
Na twintig jaar Boek 2 BW, uitgave vanwege het Schoordijk Instituut, Center for Company 
Law, W.E.J. Tjeenk Willink 1996, blz. 41-53, alsmede Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), 
nrs. 184-204. 

2 Zie F.M. Huussen-De Groot, Rechtspersonen in de negentiende eeuw, 1976, blz. 105 voor de 
vereniging en blz. 129 voor de naamloze vennootschap. 

3 Zo noemt Boudewijnse. De coöperatieve vereeniging, diss. Leiden 1892 blz. 28/29, de 
'Coöperatieve Handelsdrukkerij' te Leeuwarden van 1874, de 'Amsterdamse Verbruikersvereeni-
ging' van 1875 (eenjaar later gewijzigd in een coöperatie) en de Amsterdamse 'Coöperatieve 
Kleedersmakersvereeniging' van 1873, allen opgericht als naamloze vennootschap. Zie Gezelle 
Meerburg. a.w. blz. 9 en 10 alsmede K. Wiersma. Statutaire typen en varianten bij landbouwco
öperaties in de provincie Groningen, in: Pro Excolendo Iure Patrio 1791-1961, Wolters. Groningen 
1961. blz. 194 e.v. 

4 Huussen-De Groot, a.w. blz. 103. 
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te richten vereniging erkenning zou verlenen na toetsing van de statuten. De 
erkenning kon slechts worden geweigerd op gronden van het 'het behoud van orde, 
zedelijkheid, staatsbelang, of (...) bestaande wetten.5 Dit wetsontwerp is uiteindelijk 
verworpen door de Tweede Kamer, omdat het overheidstoezicht in strijd werd 
geacht met de vrijheid van vereniging zoals vastgelegd in art. 10 Grondwet 1948. 

Daarop volgde een tweede ontwerp van 2 december 1850. In dit ontwerp werd 
de oprichting van de vereniging en het ontstaan van rechtspersoonlijkheid geheel 
vrijgelaten. Wel bestond er een repressief toezicht door de overheid en de 
mogelijkheid van ontbinding door de rechter. Bovendien was in art. 6 van dit 
ontwerp voor de vereniging zelf de mogelijkheid opgenomen om erkenning door 
de Kroon te vragen, waardoor voor de vereniging in kwestie duidelijk zou komen 
vast te staan dat het een vereniging betrof met rechtspersoonlijkheid. Ook dit 
wetsontwerp is in de Tweede Kamer gestrand. De Kamer was van mening dat er 
sprake was van een te grote vrijheid terzake van het ontstaan van rechtspersoonlijk
heid.6 

Het derde ontwerp, van 25 september 1854, heeft uiteindelijk geleid tot de 
Wet van 1855.7 In dit ontwerp is men afgestapt van het systeem van het Burgerlijk 
Wetboek van 1838 dat voor het ontstaan van rechtspersoonlijkheid van een 
vereniging geen voorwaarden stelde. Men is overgegaan op het systeem dat voor 
het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid erkenning bij wet of door de Kroon vereist 
is, aldus bepaalde art. 5 Wet 1855. Ingevolge art. 7 Wet 1855 kon de erkenning 
alleen geweigerd worden op gronden van algemeen belang. De oprichting van de 
vereniging zelf is echter in principe vrijgelaten, aldus uitdrukkelijk art. 1 Wet 1855. 

2.2 Koerswijziging van 1874 (arrest Hoge Raad inzake 'De Adelaar') 

We zien dat coöperatieve organisaties in de periode vanaf 1855 rechtspersoon
lijkheid konden verkrijgen door de rechtsvorm van de vereniging conform de Wet 
van 1855 te kiezen en erkenning van de Kroon aan te vragen.8 Hieruit heeft zich 
een erkenningsbeleid gevormd bij het Departement van Justitie, een beleid dat in 
1874 een drastische wijziging zou ondergaan en de aanleiding vormde voor een 
eigen wettelijke regeling van de rechtsvorm van de coöperatie in 1876. Vóór 1876, 
het is reeds aangestipt, bestond ook de mogelijkheid dat de coöperatieve organisatie 
de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aannam conform de bepalingen 
van het Wetboek van Koophandel van 1838. De naamloze vennootschap kon 

5 Huussen-De Groot, a.vv. blz. 104. 
6 Huussen-De Groot. a.w. blz. 105. 

Wet tot regeling en beperking der uitoefening van het regt van vereeniging en vergadering van 
22 april 1855, Stb. 32. 

8 Dat de coöperatieve organisaties in die periode gebruik maakten van de rechtsvorm van de 
vereniging cf. de Wet van 1855 wordt o.a. bevestigd door Huussen-De Groot, a.w. blz. 106 en 
schema III. 

53 



Hoofdstuk 3 

rechtspersoonlijkheid verkrijgen door Koninklijke bewilliging verleend op notarieel 
verleden statuten. Weigeringsgronden waren strijd met de openbare orde, strijd 
met de wet en strijd met het belang der ingezetenen. Bovendien moest de 
oprichtingsakte en de Koninklijke bewilliging worden ingeschreven in de daartoe 
bestemde registers en worden gepubliceerd in een plaatselijk nieuwsblad.9 

Het hierboven genoemde goedkeuringsbeleid onderging in 1874 een 
opmerkelijke verandering. Tot 1874 werd aan coöperaties gewoonlijk de 
Koninklijke erkenning toegekend wanneer zij de rechtsvorm van een vereniging 
conform de Wet van 1855 wensten aan te nemen, totdat Minister van Justitie De 
Vries goedkeuring weigerde te verlenen aan de 'Amerongse Credietvereniging'.10 

Alvorens in te gaan op de gronden van deze beslissing, is het voor een beter begrip 
nuttig om na te gaan hoe door de Hoge Raad over de wet van 1855 werd gedacht 
en dan met name over art. 14." Voor het rechtskarakter van de coöperatie is het 
namelijk van belang kennis te nemen van de discussie naar aanleiding van de 
uitspraak van de Hoge Raad van 20 oktober 1865, W. 2736 ('De Adelaar')- Het 
betrof hier een onderlinge waarborgmaatschappij die zonder goedkeuring van de 
overheid was opgericht. 

De onderlinge waarborgmaatschappij was reeds bekend in de 17e eeuw, maar 
moest tot 1866 wachten op een eigen regeling. Voor 1866 moest de onderlinge 
zich bedienen van de rechtsvorm van het 'zedelijk lichaam' conform het Burgerlijk 
Wetboek van 1838. Later kwam hier de verenigingsvorm conform de Wet van 1855 
bij.12 In het Wetboek van Koophandel van 1838 werd de onderlinge waarborgmaat
schappij slechts genoemd in art. 286 WvK 1838. Tot 1855 werd de rechtspersoon
lijkheid van deze rechtsvorm gebaseerd op de art. 1691 van het Burgerlijk Wetboek 
van 1838. Na 1855 was er goedkeuring van de overheid vereist.13 

De vraag die de Hoge Raad moest beantwoorden, was of een onderlinge 
waarborgmaatschappij die zonder de Koninklijke Goedkeuring was opgericht, zoals 
'De Adelaar', rechtspersoonlijkheid kon bezitten. In art. 14 van de Wet van 1855 
was een uitzondering gemaakt voor 'vennootschappen'. Een vennootschap zou 
rechtspersoonlijkheid kunnen verkrijgen conform de bepalingen van het Burgerlijk 

9 Huussen-De Groot, a.w. blz. 124 en schema IV. 
10 Zie ook Gezelle Meerburg. a.w. blz. 13. Groen, Enkele opmerkingen aangaande de Wet op de 

Coöperatieve Vereenigingen 1925, RM Themis 1948, blz. 47-50, Asser-Van derGrinten-Maeijer 
2-II (1997), nr. 383 blz. 401. Valkhoff, Een eeuw rechtsontwikkeling, blz. 180 en Huussen-De 
Groot, a.w. blz. 106. 

1 1 Art. 14 Wet 1855 luidt: 'De bepalingen der voorafgaande artikelen zijn niet van toepassing op 
de burgerlijke maatschap of vennootschap, noch op vennootschappen van koophandel en 
scheepsreederijen. De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Koophandel 
blijven op deze onderwerpen van toepassing.' 
Met de bepalingen der voorafgaande artikelen wordt bedoeld de regeling van de Koninklijke 
erkenning ter verkrijging van rechtspersoonlijkheid in de artt. 5 t/m 13 van de wet van 1855. 

12 Huussen-De Groot, a.w. blz. 132/133. 
13 Aldus Valkhoff, a.w. blz. 187. 
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Wetboek 1838, dus zonder overheidsgoedkeuring. Volgens de Hoge Raad was 
de onderlinge waarborgmaatschappij echter niet te beschouwen als een 'vennoot
schap' omdat het een belangrijk kenmerk mist, nl.: 'het oogmerk der deeling van 
gemeenschappelijk verkregen winst.' Daarmee viel de onderlinge waarborgmaat
schappij niet onder de uitzonderingen genoemd in art. 14 Wet van 1855. Voor het 
verkrijgen van rechtspersoonlijkheid was dus Koninklijke goedkeuring vereist.14 

De praktijk was echter dat het Departement van Justitie goedkeuring weigerde, 
omdat deze niet nodig was. In de visie van het Departement was de onderlinge 
waarborgmaatschappij een vennootschap en viel daarmee onder de uitzonderingen 
van art. 14 Wet 1855. De Hoge Raad deelde deze visie dus niet. 

Uiteindelijk is men ertoe overgegaan om art. 14 Wet 1855 te wijzigen in die 
zin dat krachtens uitdrukkelijke wetsbepaling de onderlinge waarborgmaatschappij 
onder de uitzonderingen van art. 14 Wet 1855 viel. Zie de Wet van 14 september 
1866, houdende uitbreiding van art. 14 der Wet van 1855 (Stb. 32) tot weederkerige 
verzekerings- of waarborgmaatschappijen, Stb. 123. Bij de Memorie van Toelichting 
op het ontwerp van 25 november 1865 liet de minister namelijk weten dat alle 
verzoeken van onderlingen tot goedkeuring werden afgewezen omdat de 
goedkeuring niet is vereist. Naar aanleiding van de hierboven gemelde uitspraak 
van de Hoge Raad gaf de minister toe zich vergist te hebben maar hij was wel van 
mening dat 

'door deze beslissing de belangen van een groot aantal onderlinge verzekerings
maatschappijen, sedert 1855 opgerigt zonder door den Koning of de wet te 
zijn erkend, en van zeer vele deelnemers in die maatschappij, ernstig worden 
bedreigd.'" 

Immers daarmee zouden alle verzekeringen na 1855 nietig zijn. Om dit te 
voorkomen is in art. 2 Wet 1866 aan de wet van 1866 terugwerkende kracht 
toegekende. De minister achtte daarbij rechtspersoonlijkheid van de onderlinge 
waarborgmaatschappij vanzelfsprekend. Hij achtte alleen voor het zedelijke lichaam 
en de naamloze vennootschap overheidstoezicht noodzakelijk. 

Tegen de achtergrond van de behandeling van de onderlinge waarborgmaatschappij 
is het dan eigenaardig te moeten constateren dat de coöperatie niet onder de 
uitzonderingen van art. 14 Wet 1855 viel, terwijl juist een essentieel kenmerk van 
de coöperatie hierin bestond dat zij winst kon maken ten behoeve van en dus ter 
verdeling onder de leden, althans naar onze huidige inzichten en naar die van 

14 Zie Huussen-De Groot, a.w. blz. 134, Boudewijnse, a.w. blz. 16, Valkhoff, a.w. blz. 186 en 
Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997). nr. 417 blz. 443. 

15 Zie bij Huussen-De Groot, a.w. blz. 135. Eigenaardig is dat Huussen-De Groot alleen melding 
maakt van het ontwerp van 25 november 1865 zonder te vermelden dat dit ontwerp geleid heeft 
tot de Wet van 14 september 1866, Stb. 123. 
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minister De Vries in 1874. Immers dat gegeven was voor zijn opvolger, minister 
Van Lynden Van Sandenburg, reden genoeg om naar aanleiding van de aanvraag 
tot goedkeuring conform de Wet van 1855 van de Amerongse Credietvereniging 
voor de coöperatie een eigen regeling te maken. 

Volgens Valkhoffen Van der Grinten16 is de reden dat de minister goedkeuring 
weigerde hierin gelegen dat de vereniging en het zedelijk lichaam van de Wet van 
1855 alleen ideële doeleinden mochten nastreven. Deze Amerongse Credietvereni
ging had in haar statuten opgenomen dat de baten onder de leden zouden worden 
verdeeld, terwijl bovendien geen kredietovereenkomsten met niet-leden mochten 
worden aangegaan en voorts dat de leden hoofdelijk aansprakelijk waren voor de 
schulden van de vereniging. Een dergelijke inrichting van de vereniging achtte 
de minister in strijd met het karakter van een zedelijk lichaam.17 

Huussen-De Groot meent daarentegen dat hierin de weigeringsgrond niet 
gelegen kan hebben omdat minister Van Lynden Van Sandenburg bij gelegenheid 
van het ontwerp van 1875 inzake een eigen wettelijke regeling voor de coöperatie 
stelde, dat ook het zedelijk lichaam kan worden opgericht met de bedoeling winst 
te maken. Volgens Huussen-De Groot waren de bezwaren van minister Van Lynden 
Van Sandenburg hierin gelegen dat de winst die door een vereniging in de zin van 
de Wet van 1855 werd gemaakt, toekwam aan het 'zedelijk lichaam'.18 De coöpera
tie beoogt echter winst te maken voor de leden en niet ten behoeve van de rechts
persoon zelve en is daarom meer aan de maatschap dan aan een zedelijk lichaam 
verwant, aldus Huussen-De Groot.19 Daartoe beroept zij zich uit de volgende 
passage uit de Memorie van Toelichting bij het ontwerp van 1875: 

'Nu schijnt het niet twijfelachtig, dat bij de coöperatie de winst behaald wordt 
ten behoeve van de coöperators zelve, niet ten behoeve van de rechtspersoon, 
want juist daarin ligt hare reden van bestaan, en daarmede vervalt dat zelfstandig 
belang van het ligchaam, afgescheiden van de persoonlijke belangen der 
coöperators. dat vereischt wordt om het ligchaam te kunnen brengen onder 
de zedelijke ligchamen.' 

Volgens Huussen-De Groot blijkt uit de Memorie van Toelichting bij het ontwerp 
van 1875 dat er nog maar weinig ervaring bestond met coöperatieve organisaties.20 

16 Valkhoff, a.w. blz. 180 en Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 225 blz. 279. Galle 
noemt als redenen voor de weigering de omstandigheid dat de statuten kredietverlening aan niet-
leden uitsloten en het feit dat de leden krachtens de statuten hoofdelijk aansprakelijk waren. 
Galle, diss. KUB 1993, blz. 43. 

17 Galle, diss. KUB 1993, blz. 102. Vergelijk ook Wiersma in: Pro Excolendo Iure Patrio 1761-1961, 
blz. 194. 

18 A.w. blz. 106. 
19 A.w. blz. 107. 
20 Vgl. Boudewijnse. a.w. blz. 9, die nog in 1892 schrijft, dat 'de coöperatie, al is er vooruitgang, 

in onzen Nederlandschen bodem nog verre van diep wortel heeft geschoten.' 
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Daarom is ervoor gekozen om de regeling van de coöperatie zo veel mogelijk aan 
de statuten over te laten. De minister heeft dan ook geen uitvoerige regeling aan 
het parlement voorgelegd. 

2.3 Ontwerp van Van Lynden uit 1875 

De aanleiding voor de indiening van het ontwerp voor een eigen wettelijke regeling 
van de coöperatie lag in de weigering van minister De Vries de voor oprichting 
vereiste goedkeuring te verlenen aan de Amerongse Credietvereniging. Bij de 
Memorie van Toelichting op het ontwerp gaf de regering twee redenen voor 
indiening van het wetsvoorstel. In de eerste plaats legde volgens de regering de 
bestaande wetgeving aan de coöperatie bezwaren in de weg die alleen door een 
nieuwe wettelijke regeling waren op te heffen. In de tweede plaats was de regering 
van mening dat ook in het geval de wet van 1855 wel op coöperaties van toepassing 
zou zijn, een wettelijke regeling noodzakelijk was, omdat het niet aangaat de al 
of niet erkenning van een coöperatie afhankelijk te stellen van de subjectieve 
opvatting van de minister, die aan het bewind is op het moment dat de coöperatie 
in kwestie de goedkeuring aanvraagt.21 

Het ontwerp van 1875 spreekt van een 'vennootschap met veranderlijk 
kapitaal'. Deze term is ontleend aan de Franse wet van 24 juli 1867. Volgens de 
Commissie van Rapporteurs voor het wetsontwerp van 1875 is in Frankrijk voor 
de omschrijving 'société à capital variable' gekozen omdat men vreesde dat aan 
de aanduiding als 'société cooperative' een socialistische betekenis verbonden 
zou zijn.22 De term 'vennootschap met veranderlijk kapitaal' is hier te lande volgens 
Huussen-De Groot23 vervangen door de in de praktijk reeds gangbare term 'coöpera
tieve vereniging'. Waarom uiteindelijk in het ontwerp gekozen werd voor deze 
typering vermeldt Huussen-De Groot niet. Wel blijkt volgens haar uit het verslag 
van de Commissie van rapporteurs voor het ontwerp van regeling der vennootschap
pen van 17 november 1875 dat enkele commissieleden een voorkeur hadden voor 
een stringentere regeling zoals die ook zou zijn gegeven niet alleen in de Franse 
wet van 24 juli 1867 inzake o.a. de société à capital variable, de Belgische wet 
van 18 mei 1873 en de wet van de Noord-Duitse Bond van 4 juli 1868, die in 1870 
tot Rijkswet is verheven, maar ook in de Engelse wetten van 9 augustus 1862, 30 
augustus 1867, en 16 augustus 1871, de Beierse wet van 29 april 1869 en de 
Oostenrijkse wet van 9 april 1873. Waarom in al deze wetten een stringentere 
regeling voor de coöperatie werd voorgestaan, wordt niet geheel duidelijk. 
Belangrijk is echter dat aan de wijziging van de typering 'vennootschap met 
veranderlijk kapitaal' in 'coöperatieve vereniging' geen principiële stellingname 

21 Harderwijk, De wettelijke regeling van de coöperatieve vereniging, TVVS 1959 nr. 5 blz. 115. 
22 Zie bij Dortmond, S&V 1995 blz. 175, noot 4. 
23 A.w. blz. 107. 
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ten grondslag heeft gelegen. Een principiële keuze door de wetgever tussen enerzijds 
de grondvorm van de vereniging en anderzijds de grondvorm van de kapitaalven
nootschap is niet traceerbaar. 

2.4 Gebruik van de naamloze vennootschap 

Zoals eerder opgemerkt konden coöperatieve organisaties vanaf hun opkomst tevens 
gebruik maken van de rechtsvorm van de naamloze vennootschap conform de regels 
van het Wetboek van Koophandel van 1838. Voor de oprichting van een naamloze 
vennootschap waren vereist een notariële akte en Koninklijke bewilliging. De akte 
en de Koninklijke bewilliging moesten gepubliceerd worden in de daartoe bestemde 
openbare registers en in een nieuwsblad. Bestuurders waren hoofdelijk aansprakelijk 
zolang de inschrijving niet had plaatsgevonden. De Koninklijke bewilliging kon 
worden geweigerd indien de naamloze vennootschap in strijd zou zijn met de 
openbare orde of de wet. Het repressieve toezicht op de naleving van de statuten 
was in handen van de rechter. 

Deze naamloze vennootschap kende volgens art. 40 WvK een 'afgescheiden' 
vermogen verdeeld in aandelen, hetzij op naam hetzij aan toonder ('in blanco'). 
Toonderaandelen moesten worden volgestort (art. 41 WvK). Aandeelhouders waren 
slechts aansprakelijk voor hun aandeel in het kapitaal. Het bestuur werd gekozen 
door de 'vennoten'. Instelling van een raad van commissarissen behoorde tot de 
mogelijkheden.24 

3 Periode van 1876 tot 1925 

3.1 Wet van 1876 

Het ontwerp van 1875 heeft geleid tot de Wet tot regeling der coöperatieve 
verenigingen van 12 november 1876, Stb. 227.25 De coöperatie werd in art. 2 van 
deze wet omschreven als een 'vereniging van personen, waarbij de in- en uittreding 
van leden is toegelaten; het doel is de bevordering van de stoffelijke belangen der 
leden, zoals door middel van gemeenschappelijke uitoefening van hun nering of 
ambacht, door aanschaffing van hun benodigdheden of door het verstrekken van 
voorschotten of crediet.' Daaraan werd in hetzelfde artikel toegevoegd dat de 
coöperatie, die aan de definitie voldoet, haar karakter van coöperatie niet verliest, 
indien de statuten haar veroorloven de werkkring ook tot derden uit te strekken. 

24 Huussen-De Groot, a.w. blz. 124 en 125. 
25 Zij omtrent deze wet Bijlagen van het Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal 1874/75 143.1-2. blz. 1-9 en 1875/76 28.1. blz. 1-14. 
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Voor de oprichting van een coöperatie conform de Wet van 1876 was een 
notariële akte vereist (art. 4). Bovendien moest aan uigebreide publicatie
voorschriften worden voldaan (art. 5). Bij het ontbreken van publicatie had de akte 
geen werking ten opzichte van derden en waren de handelende bestuursleden 
hoofdelijk aansprakelijk (art. 6). Deze sanctie moest de Koninklijke goedkeuring, 
zoals die onder de Wet van 1855 vereist was, vervangen. Anders dan onder de 
Wet van 1855 was voor de verkrijging van rechtspersoonlijkheid geen rol voor 
de overheid meer weggelegd. Dat de coöperatie rechtspersoonlijkheid bezat was 
echter niet expliciet in het ontwerp 1875 bepaald. Hierin beoogde het amendement 
Bredius duidelijkheid te brengen. In art. 6 werd opgenomen dat de coöperatie een 
rechtspersoon is. Rechtspersoonlijkheid ontstond echter eerst na inschrijving en 
openbaarmaking der akte van oprichting. Rechtspersoonlijkheid ontstond niet meer 
door erkenning van overheidswege maar van rechtswege indien aan de in de wet 
gestelde voorwaarden werd voldaan.26 

De ledenaansprakelijkheid vond zijn regeling in art. 7 sub 4 en art. 19. Ingevol
ge art. 7 sub 4 moesten de statuten een bepaling bevatten waaruit bleek in welke 
mate de leden persoonlijk aansprakelijk waren voor de verbintenissen van de 
coöperatie. Hieruit bleek niet of daarmee een subsidiaire dan wel een rechtstreekse 
aansprakelijkheid werd bedoeld. Gezien het bepaalde in art. 19 moeten we echter 
concluderen dat de wet van 1876 in geval van vereffening uitging van een 
subsidiaire aansprakelijkheid. Art. 19 bepaalde onder meer dat, indien bij 
vereffening bleek dat de goederen van de coöperatie ontoereikend waren om haar 
verbintenissen te voldoen, de leden gehouden waren tot dekking van het tekort. 
De gedachte van de wetgever was dat eerst het vermogen van de coöperatie moest 
worden uitgewonnen om haar crediteuren te voldoen. Mocht het vermogen van 
de coöperatie ontoereikend zijn, dan waren de leden gehouden bij te dragen in het 
aldus ontstane tekort. Zij konden daartoe worden aangesproken door de vereffenaar, 
aldus art. 19 tweede volzin. Het aannemen van een rechtstreekse aansprakelijkheid 
waar de wet niet expliciet toestaat dat de statuten hierin kunnen voorzien, werd 
in strijd geacht met het karakter van de coöperatie als rechtspersoon.27 

Opmerkelijk is dat Huussen-De Groot28 uit gaat van een rechtstreekse aanspra
kelijkheid van de leden voor de verbintenissen van de coöperatie. Anders dan onder 
het Duitse recht in die periode, waar deze regel aan ontleend is, kon volgens haar 
hiervan niet bij de statuten worden afgeweken. De aansprakelijkheidsregeling is 
in de wet van 1876 dan weer in zoverre gematigd dat de leden slechts aansprakelijk 

26 Deze regeling komt overeen met de thans nog geldende regeling voor de Duitse Genossenschaften 
in § 13 GenG. De wetgever van 1876 heeft zich dan ook o.a. laten leiden door de Duitse Rijkswet 
van 1870. Zie Huussen-De Groot, a.w. blz. 107. 

27 Zie Boudewijnse, a.w. blz. 38/39 en 75, Kuperus, a.w. blz. 51 en HR 28 december 1923, W. 
11160, evenals Molengraaff in zijn noot onder het arrest, die echter op een ander punt de 
beslissing van de Hoge Raad onjuist acht. 

28 A.w. blz. 109. 
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waren voor hun aandeel (art. 20), aldus Huussen-De Groot. Deze zienswijze staat 
mijns inziens, zeker naar de toenmalige inzichten, op gespannen voet met het 
rechtspersoonkarakter van de coöperatie. Wel opende art. 7 sub 4 de mogelijkheid 
bij wijze van statutaire voorziening te bepalen dat de leden voor de verbintenissen 
van de coöperatie aansprakelijk waren buiten het geval van vereffening. Ook in 
dat geval was echter het uitgangspunt van de wetgever dat de leden niet aansprake
lijk waren voor de verbintenissen van de coöperatie. 

Het bestuur en indien aanwezig de raad van commissarissen werden gekozen 
door de leden. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie, (art. 9).29 Het 
lidmaatschap was persoonlijk tenzij de statuten een andere regeling gaven. (art. 
8 onder 2°). 

Geheel buiten het ontwerp van 1875 om was tijdens de behandeling art. 18 
in de Wet van 1876 opgenomen: de coöperatie nam een einde 'door het verstrijken 
van den tijd, voor welken zij is aangegaan, door hare ontbinding krachtens besluit 
der algemeene vergadering, door hare verklaring in staat van faillissement'. 

3.2 Ontwerp van 1890 ter herziening van het Wetboek van Koophandel 

Interessant voor het rechtskarakter van de coöperatie is het ontwerp van de 
Commissie tot herziening van het Wetboek van Koophandel ingesteld bij KB 22 
november 1879. Het ontwerp is van 1890. Hoewel niet blijkt dat daar een principiële 
keuze aan ten grondslag lag, werd de coöperatie in de Wet van 1876 als vereniging 
beschouwd. In het ontwerp van 1890 werd de coöperatie echter in een en hetzelfde 
hoofdstuk geplaatst samen met de vennootschap onder firma, de commanditaire 
vennootschap, de naamloze vennootschap en de onderlinge waarborgmaatschappij.30 

Volgens Huussen-De Groot blijkt uit de Memorie van Toelichting dat de commissie 
hiermee beoogde de Wet van 1876 te verduidelijken en de regeling in overeen
stemming te brengen met de regeling die zij voor de naamloze vennootschap had 
gemaakt. 

Bij dit ontwerp van 1890 zien we dat uitdrukkelijk aansluiting wordt gezocht 
bij de andere vennootschappelijke samenwerkingsvormen, iets dat gezien de 
doelstelling bij de coöperatie ook beter past, dan haar te bestempelen als vereniging. 
Zo sluiten de oprichtingsvereisten aan bij de regeling van de naamloze vennoot
schap. De coöperatie moet worden opgericht bij notariële akte bij gebreke waarvan 
de coöperatie niet ontstaat, in welk geval zij die namens de coöperatie handelen 
hoofdelijk aansprakelijk zijn (art. 138). Bovendien moest de coöperatie worden 
ingeschreven in het handelsregister. Bij verzuim van inschrijving zouden de 
bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn (art. 139 jo. 52). Deze andere benadering 

29 Onbegrijpelijk in dit verband is dat Huussen-De Groot, a.w. blz. 109, spreekt van 'vennoten' 
en 'vennootschap', terwijl dit niet de terminologie van de wettekst is. 

30 Zie Huussen-De Groot, a.w. blz. 109. 
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van de coöperatie in het ontwerp van 1890 heeft dan ook een andere definitie dan 
die van 1876 tot gevolg. In art. 135 van het ontwerp van 1890 wordt de coöperatie 
als volgt omschreven: 

'De coöperatieve vereeniging is de, op grondslag van vrije in- en uittreding 
van leden ingerichte, vennootschap die, tot voorziening in stoffelijke behoeften 
harer leden, een bedrijf uitoefent, en voor welker verbintenissen elk der leden 
persoonlijk als borg aansprakelijk is.' 

Toch komt ook hier het rechtskarakter van de coöperatie niet eenduidig tot 
uitdrukking. Enerzijds wordt gesproken van een 'vennootschap', anderzijds van 
'vrije in- en uittreding'. Ook van art. 135 kan niet gezegd worden dat er een 
prinicipiële keuze ten aanzien van het rechtskarakter van de coöperatie is gemaakt. 

In het ontwerp van 1890 is de aansprakelijkheid ten opzichte van de Wet 1876 
niet wezenlijk gewijzigd. Meer in overeenstemming met de rechtspersoonlijkheid 
van de coöperatie wordt in art. 142 de aansprakelijkheid van de leden voor de 
verbintenissen van de coöperatie geregeld als een subsidiaire aansprakelijkheid. 
Dit blijkt ook reeds uit de definitie in art. 135 waar gesproken wordt van 
persoonlijke aansprakelijkheid 'als borg'. In tegenstelling tot de Wet van 1876 
voorziet het ontwerp ook in de uitdrukkelijke mogelijkheid deze aansprakelijkheid 
bij de oprichtingsakte te beperken.31 

Het ontwerp van 1890 heeft uiteindelijk niet tot een wet geleid. Zoals gezegd 
is de coöperatie in dit ontwerp in het bredere verband van de vennootschappelijke 
samenwerkingsvormen geplaatst waaronder de naamloze vennootschap. Met name 
door een controverse terzake van de oprichting van de naamloze vennootschap 
is dit wetsontwerp gestrand en dan in het bijzonder op het preventieve overheidstoe
zicht bij de oprichting van de naamloze vennootschap. Ter gelegenheid van het 
ontwerp van 1890, 'Ontwerp van een wetsvoorstel betreffende vennootschap onder 
firma, de commanditaire vennootschap, de naamloze vennootschap, de onderlinge 
waarborgmaatschappij en de coöperatieve vereniging', werd een poging ondernomen 
om te komen tot afschaffing van de preventieve goedkeuring door de overheid bij 
de oprichting van een naamloze vennootschap.32 Door het stranden van het wetsont
werp van 1890 bleef ook de regeling van de coöperatie conform de Wet 1876 van 
kracht. 

In het ontwerp van 1890 werd bovendien een regeling gegeven met betrekking 
tot de onderlinge waarborgmaatschappij welke daarmee net als de coöperatie bij 

31 Huussen-De Groot, a.w. blz. 110. 
32 Een eerder ontwerp van wet 'tot regeling der naamloze vennootschappen' dateert van 4 november 

1871 van de hand van minister Jolles, maar is later ingetrokken. Zie Huussen-De Groot, a.w. 
blz. 125. 
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de vennootschappen werd ondergebracht. Bij de commissie bestond echter twijfel 
omtrent de vraag of de onderlinge wel opgericht was met het doel winst te behalen. 
Men was blijkbaar de uitspraak van de Hoge Raad ten aanzien van de onderlinge 
verzekeringsmaatschappij 'De Adelaar' nog niet vergeten.33 De gelijke wijze van 
bedrijfsuitoefening als bij de naamloze vennootschap en de coöperatie was in de 
ogen van de commissie een voldoende rechtvaardiging haar samen met de naamloze 
vennootschap en de coöperatie te regelen.34 Ook dit ontwerp is echter geen wet 
geworden. Behoudens een korte periode van onduidelijkheid van 1865 tot 1866 
werd de onderlinge waarborgmaatschappij van 1838 tot 1976 onder het Burgerlijk 
Wetboek van 1838 als 'zedelijk lichaam' in de zin van art. 1691 beschouwd en 
ontleende daaraan zijn rechtspersoonlijkheid. 

3.3 Ontwerp 1922 

3.3.1 Aanleiding tot wetswijziging 

De wet van 1876 had ten opzichte van de situatie onder de wet van 1855 voor de 
coöperatie tot een grotere rechtszekerheid geleid met name daar waar het ging om 
de toekenning van rechtspersoonlijkheid en de oprichting bij notariële akte. Op 
twee punten echter bleek ook de wet van 1876 gebrekkig. Ik doel daarbij op de 
de nietigheidssanctie bij het niet nakomen van de wettelijke voorschriften bij de 
oprichting en op de bescherming van derden door middel van het ledenregister. 
De gebrekkige regeling van deze materie vormde de aanleiding voor wetswijziging, 
die uiteindelijk heeft geleid tot de Wet op de Coöperatieve Verenigingen van 1925.^ 

3.3.2 Gebreken in de oprichtingsakte 

De coöperatie onder de Wet van 1876 werd opgericht bij notariële akte. Zie art. 
4 Wet 1876. Daarmee was zij echter nog geen rechtspersoon. Rechtspersoonlijkheid 
werd pas verkregen nadat publicatie van de oprichtingsakte had plaats gevonden 
op de voet van art. 5. De akte van oprichting moest worden ingeschreven ter griffie 
van het kantongerecht gevolgd door plaatsing in de Staatscourant en een plaatselijk 
nieuwsblad. Eerst na inschrijving en openbaarmaking van de akte van oprichting 
trad de coöperatie als rechtspersoon op, aldus uitdrukkelijk art. 6 Wet 1876. In 
de tussentijd was het vermogen van de coöperatie niet aansprakelijk maar waren 
de bestuurders 'persoonlijk en ieder voor het geheel verantwoordelijk voor de 
handelingen ten name van de vereeniging, door hen of op hun last verrigt', aldus 

33 Zie over dit arrest § 2.2. 
34 Huussen-De Groot, a.w. blz. 136. 
35 Zie Gezelle Meerburg, a.w. blz. 13, Kuperus, a.w. blz. 52 en Harderwijk, De wettelijke regeling 

van de coöperatieve vereniging. TVVS 1959 nr. 5, blz. 116. 
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art. 6 lid 1 Wet 1876. Volgde reeds hieruit een bepaalde mate van onzekerheid 
voor derden, de dwingendrechtelijk voorgeschreven inhoud van de akte van 
oprichting en de daaraan verbonden sanctie van nietigheid vormde een grotere 
bron van rechtsonzekerheid. Vrij algemeen was men van mening dat de wet van 
1876 op dit punt te ver ging.36 

De dwingendrechtelijke voorgeschreven inhoud van de oprichtingsakte werd 
geregeld in art. 7 Wet 1876: 

'De acte van oprichting bevat op straffe van nietigheid: 
1°. den naam der vereeniging in overeenstemming met art. 3 en der gemeente waar zij 

gevestigd is; 
2°. het voorwerp harer onderneming; 
3°. eene voldoende aanwijzing van naam en woonplaats der oprichters; 
4°. de bepaling in welke mate de leden persoonlijk aansprakelijk zijn voor de verbintenis

sen der vereeniging; 
5°. de regeling van het bestuur der vereeniging en van het toezigt op zijne handelingen; 
6°. de tijd waarvoor de vereeniging is aangegaan, welke echter in geen geval langer mag 

zijn dan dertig jaren, behoudens hare verlenging telken reize na verloop van dien 
tijd; 

7°. den dag van aanvang van het dienstjaar; 
8°. de voorwaarden van in- en uittreding der leden; 
9°. aanwijzing, voor elders wonende leden, van een gekozen domicilie binnen de 

gemeente, waar de vereeniging haren zetel vestigd.' 

Deze negen punten overziend kan men zich niet aan de indruk ontrekken dat de 
wetgever met de bedoeling de rechtszekerheid te dienen zijn toevlucht had genomen 
tot een wel zeer fijnmazige en formalistische regeling van de wettelijke inhoud 
van de oprichtingsakte van een coöperatie. Want wat was het gevolg? Bij het 
ontbreken van een dezer punten, vaak met een administratief karakter, was de akte 
van oprichting nietig en werd de rechtspersoon geacht nooit te hebben bestaan. 
Een dergelijke sanctie werd niet passend geacht voor een commerciële rechtsper
soon die reeds jaren kon bestaan voordat van de nietigheid bleek, en waarbij het 
terugdraaien van ontstane rechten en verplichtingen de facto onmogelijk zou zijn. 
Deze uitwerking pastte ook niet bij het doel waarmee art. 7 in de wet werd opgeno
men. De ratio van art. 7 Wet 1876 was dat de totstandkoming van coöperaties aan 
bepaalde voorwaarden verbonden moest zijn, opdat derden kennis konden nemen 
van de organisatie en bevoegdheidsverdeling binnen de coöperatie. Met andere 
woorden, de beoogde werking van art. 7 was preventief. Daarmee gaf de wetgever 
van 1876 aan dat men een vorm van preventief toezicht zoals onder de wet van 
1855 niet wilde missen. In de praktijk echter had art. 7 door de sanctie van 

36 Zie bijv. Kuperus, a.w. blz. 47. 
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nietigheid een repressieve werking. Een ingeschreven coöperatie, waarvan de akte 
van oprichting was openbaargemaakt op de wijze van art. 5 Wet 1876, kon achteraf 
blijken niet als rechtspersoon te hebben bestaan bij het ontbreken van een van de 
negen punten uit art. 7.37 

Hoe zwaar deze sanctie woog, blijkt uit het arrest van de Hoge Raad van 28 
december 1923, W. 11160. Daar ging het om een bepaling in de statuten van de 
R.-K. Coöperatieve inkoop- en verbruikersvereeniging, die de aansprakelijkheid 
van de leden beperkte tot het storten van de door hen verschuldigde inleggelden; 
een bepaling die volgens ons hoogste rechtscollege niet rechtsgeldig was. En 
daarmee voldeed de akte van oprichting volgens de Hoge Raad niet aan hetgeen 
art. 7 onder 4° eiste. Daarbij ging de Hoge Raad uit van een volstrekte nietigheid 
van de oprichtingsakte waarop niet alleen derden een beroep konden doen maar 
tevens ieder lid van de vereniging.38 In dergelijke gevallen leidde art. 7 Wet 1876 
mede door de uitleg die de Hoge Raad eraan gaf, tot rechtsonzekerheid. Molengraaff 
in de noot onder het zojuist genoemde arrest verzucht dan ook: 

'De bepaling der wet is onverstandig en uitermate onpraktisch. (...) Het 
onderwerpelijke arrest, dat weigert met de wet te transigeeren, maakt 
wetswijziging dringend noodzakelijk.' 

terwijl Kuperus in zijn proefschrift concludeert: 

'Het behoeft (...) wel geen nader betoog, dat de nietigheidsbedreiging geen 
gelukkig middel is gebleken ter waarborging van de uitvoering der wettelijke 
voorschriften met betrekking tot het verkrijgen der rechtspersoonlijkheid.'19 

3.3.3 Gebrekkige werking van het ledenregister 

De wet van 1876 bevatte in de artt. 11 e.v. en met name in de artt. 19 en 20 ter 
zake van de ledenaansprakelijkheid bepalingen die beoogden derden te beschermen 
die met de coöperatie handelden. Deze bepalingen werden nodig geacht omdat 
enerzijds bij oprichting anders dan bij de naamloze vennootschap geen aandelenka
pitaal vereist was, terwijl anderzijds de vrijheid tot uittreding in de wet gewaarborgd 

37 Dat het ontbreken van een van de punten van art. 7 leidde tot nietigheid van de coöperatie 'als 
rechtspersoon' kende geen tegenspraak. Wel bestond er verschil van mening over de vraag wat 
er in een dergelijk geval als organisatievorm overbleef. Sommigen waren van mening dat de 
coöperatie niet alleen als rechtspersoon nietig was maar ook de oprichtingsovereenkomst. Anderen 
waren echter van mening dat weliswaar de coöperatie geen rechtspersoon was maar dat de 
oprichtingsovereenkomst haar geldigheid behield zodat een vereniging conform de wet van 1855 
overbleef. Deze bezat echter geen rechtspersoonlijkheid daar de daartoe vereiste Koninklijke 
Goedkeuring ontbrak. Zie bij Kuperus, a.w. blz. 48 en 49. 

38 Zie bijv. ook Rb. Maastricht 27 januari 1921, NJ 1921 blz. 718. 
39 A.w. blz. 49. 
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was.40 Gegeven de veelvuldig voorkomende statutaire bepaling, dat een lid recht 
had op teruggave van inleggelden bij uittreding,41 was het kapitaal van de coöperatie 
aan voortdurende verandering onderhevig. De vorming van aandelenkapitaal stond 
dan ook niet op de voorgrond. Een financiële waarborg voor crediteuren moest 
derhalve op andere wijze gestalte krijgen. Daartoe kenden coöperaties de regeling 
van de ledenaansprakelijkheid. Art. 7 onder 4° Wet 1876 eiste dan ook dat de 
statuten een regeling van de ledenaansprakelijkheid bevatten. Zoals we hierboven 
hebben gezien was de sanctie op het ontbreken, ja zelfs op het niet rechtsgeldig 
zijn van een wel opgenomen regeling dat de akte van oprichting nietig was met 
alle gevolgen van dien. 

Vormde de ledenaansprakelijkheid voor derden een waarborg voor de 
kredietwaardigheid van de coöperatie, een juiste inschatting van de hoogte van 
die waarborg was voor derden alleen mogelijk als zij de inhoud van de statuten 
op dit punt konden raadplegen. Door de dwingende voorschriften ten aanzien van 
de inhoud van de statuten (zie art. 7 onder 4°) gekoppeld aan het vereiste van 
inschrijving en openbaarmaking (zie art. 5) konden derden kennis nemen van de 
exacte inhoud van de ledenaansprakelijkheid. Daarmee hadden zij echter nog geen 
inzicht in de werkelijke omvang van de ledenaansprakelijkheid. De werkelijke 
omvang van de ledenaansprakelijkheid werd immers bepaald door de solvabiliteit 
van de aangesloten leden. Wilden derden daarin inzicht kunnen krijgen dan was 
een gepubliceerde ledenlijst onontbeerlijk. De wet van 1855 bevatte op dit punt 
in het geheel geen regels. De wet van 1876 bepaalde in art. 11 dat er een door de 
kantonrechter vooraf gekanttekend en gewaarmerkt ledenregister werd bijgehouden 
met een voldoende aanwijzing van naam en woonplaats der leden. Art. 12 Wet 
1876 bepaalde verder dat de toetreding tot de coöperatie ten aanzien van leden 
en van derden alleen bewezen werd door de gedagtekende ondertekening van het 
in art. 11 bedoelde register van de coöperatie of door een aan het ledenregister 
gehecht afschrift van een notariële akte dienaangaande. Soortgelijke bepalingen 
golden eveneens ten aanzien van de opzegging van en de ontzetting uit het 
lidmaatschap (zie resp. art. 13 en 15 Wet 1876). Art. 11 Wet 1876 kende derhalve 
aan het ledenregister een uitsluitende en dwingende bewijskracht toe. 

Op het eerste gezicht lijkt dit een regeling die het in verband met de ledenaan
sprakelijkheid mogelijk maakt om zonder al te veel moeilijkheden of procedures 
vast te stellen welke leden uit hoofde van de ledenaansprakelijkheid tot betaling 
gehouden zijn. Toch bleek in de praktijk dat de ledenaansprakelijkheid kon worden 
ontgaan juist door de formele werking, lees de uitsluitende bewijskracht, van het 
ledenregister. Het ontbreken van de ondertekening van het ledenregister bij de 
toetreding betekende dat het betrokken lid niet in een tekort hoefde bij te dragen, 

40 Zie art. 2 Wet 1876 waar gespoken wordt van 'de vereeniging van personen, waarbij de toe-
en uittreding van leden is toegelaten'. 

41 Art. 11 onder 4° Wet 1876 lijkt van dit recht uit te gaan. 
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immers het bewijs van lidmaatschap kon alleen worden geleverd door een 
gedagtekende ondertekening van het ledenregister. Hoogstens konden bestuurders 
op grond van art. 22 Wet 1876 worden beboet wegens het niet bijhouden van het 
register. Het ledenregister zoals dat in de wet van 1876 zijn beslag heeft gekregen, 
heeft in de praktijk dan ook niet aan de daar aan gestelde verwachtingen voldaan. 
Dat het niet ondertekenen niet in de eerste plaats uit kwade wil geschiedde moge 
blijken uit het volgende citaat: 

'Dat zoowel bij toe- als uittreding de teekening van het ledenregister vereischt 
was, bracht voor veraf wonende leden bezwaren mede. In de practijk kwam 
het er veelal op neer dat het register niet klopte met den feitelijken toestand, 
vooral het niet teekenen bij toetreding had het nadeel, dat het eenig wettig 
bewijs van lidmaatschap ontbrak en daarmede verhaal op degenen, die als leden 
der vereeniging voordeelen hadden genoten. De voorschriften door de wet ter 
bescherming van derden opgesteld, openden door haar te formeel karakter, 
juist de mogelijkheid zich te onttrekken aan de met die voorschriften beoogde 
vastlegging der aansprakelijkheid.'42 

Niet alleen miste het ledenregister de beoogde werking, bovendien werd het 
bijhouden van het ledenregister door de leden ervaren als een nodeloze en vaak 
hinderlijke formaliteit. Bepleit werd dat de toe- en uittreding schriftelijk moest 
geschieden waarbij op de bestuurders de verplichting zou komen te rusten om een 
ledenregister bij te houden en de schriftelijke stukken terzake van de aanvragen 
van het lidmaatschap te bewaren.43 Het bewijs van lidmaatschap zou dan ook op 
andere wijze mogelijk moeten zijn. Een en ander is dan ook met de wet van 1925 
drastisch gewijzigd. 

3.3.4 Inhoud van het ontwerp van 1922 

Het ontwerp van 1922 is het resultaat van de bij KB 8 juli 1919 nr. 35 ingestelde 
Staatscommissie. Het ontwerp van de Staatscommissie heeft geleid tot het 
wetsontwerp met Memorie van Toelichting van 23 mei 1922.44 Over de punten 
waarop de wet van 1876 wijziging dan wel aanvulling behoefde bestond tijdens 
de parlementaire behandeling geen verschil van mening. Verschil van mening 
bestond er wel over de omvang van de taak van de commissie, de definitie van 
de coöperatie en het voorschrift van oprichting bij notariële akte. 

42 Aldus Kuperus, a.w. blz. 53. 
43 Zie vorige noot. 
44 Zie bij Gezelle Meerburg, a.w. blz. 14 en Kuperus, a.w. blz. 57. Zie over de samenstelling van 

de Staatscommissie en haar werkwijze Klomp, Opkomst en ondergang van het handelsrecht, 
Ars Aequi Libri. Nijmegen 1998, blz. 124-127. 
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Sommige commissieleden zagen het als hun taak het gehele 'verenigingsrecht' 
te herzien, waarmee werd bedoeld alle associatievormen met inbegrip van de 
vennootschappen. Men heeft zich echter beperkt tot een herziening van de regeling 
van de coöperatie. Als reden voerde de commissie aan dat een gehele herziening 
te veel tijd zou vergen, terwijl vooral een onmiddellijke herziening van de wet van 
1876 op zijn plaats werd geacht. Hoe tijdrovend een gehele herziening van het 
verenigingsrecht was, bleek uit de ervaringen met de in 1879 ingestelde commissie 
die pas in 1890 met een ontwerp tot herziening van het Wetboek van Koophandel 
kwam. Bovendien zou een algehele herziening vraagpunten uit de praktijk opleveren 
waaraan niet voorbij gegaan zou kunnen worden.45 

Ten aanzien van de definitie van de coöperatie bestond er verschil van mening 
over de vraag of de coöperatie naar materiële dan wel naar formele kenmerken 
moest worden omschreven. Zij die wilden dat de organisatie die zich formeel als 
coöperatie had opgericht, ook als zodanig moest bestaan, pleitten voor handhaving 
van de definitie uit de wet van 1876. Deze was volgens hen zo ruim dat vrijwel 
elke coöperatieve organisatie er onder zou vallen. De definitie uit de wet van 1876 
had in de praktijk dan ook geen bezwaren opgeleverd. Anderen daarentegen legden 
de nadruk op het materiële onderscheid tussen verenigingen (bedoeld zijn niet-
coöperatieve associatievormen met een commercieel karakter;vdS) en de coöperatie. 
Dit onderscheid zou dan tot uitdrukking moeten komen in de definitie, zodat 
voorkomen werd dat de bepalingen van de wet van 1925 toepasselijk zouden zijn 
op formeel als coöperatie opgerichte verenigingen die materieel met een coöperatie 
niets van doen zouden hebben. 'Dit zou te meer klemmen wanneer op fiscaal terrein 
onderscheid tussen coöperaties en andere verenigingen zou worden gemaakt', aldus 
Kuperus.46 

Over de hierboven genoemde geschilpunten alsmede over het voorschrift 
van oprichting bij notariële akte konden de leden van de commissie geen 
overeenstemming bereiken. In het Voorlopig Verslag van 27 mei 1924 laat de 
commissie het aan de minister over om op deze geschilpunten een beslissing te 
nemen. De minister antwoordde dat hij zich met de plannen van de commissie kon 
verenigen onder de voorwaarde dat de bestaande definitie gehandhaafd zou blijven, 
dat de oprichting bij notariële akte zou geschieden, tenzij kon worden aangetoond 
dat het weglaten van dit vereiste de rechtszekerheid niet zou aantasten en dat 
ongewenste praktijken niet in de hand zouden worden gewerkt, en tot slot, dat geen 
bepalingen over de 'samensmelting van verenigingen' zouden worden opgenomen. 
Met dit laatste gaf de minister te kennen geen algehele herziening van het 
'verenigingsrecht' voor te staan. Rekening houdend met dit antwoord van de 
minister is de commissie tot het ontwerp van 23 mei 1922 gekomen, dat vrijwel 

45 Zie Kuperus, a.w. blz. 55. 
46 A.w. blz. 56. 
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ongewijzigd door de beide Kamers is aangenomen en bekend staat als de Wet, 
houdende nieuwe wettelijke regeling van de coöperatieve vereenigingen, van 28 
mei 1925, Stb. 204.47 

4 Periode van 1925 tot 1976 

4.1 Wet van 1925 

4.1.1 Omschrijving en rechtskarakter 

Zoals de minister reeds antwoordde naar aanleiding van het Voorlopig Verslag 
van de commissie is de omschrijving van de coöperatie in de wet van 1925 gelijk 
gebleven aan die van de wet van 1876. 'Onder coöperatieve vereenigingen verstaat 
de wet vereenigingen waarbij de in- en uittreding van leden is toegelaten, en die 
de bevordering van de stoffelijke belangen der leden ten doel hebben, als door 
middel van gemeenschappelijke uitoefening van hunne nering of hun ambacht, 
door aanschaffing van hunne benoodigdheden of het hun verstrekken van 
voorschotten of crediet' (zie art. 1 lid l).48 Uit lid 2 volgt dat een coöperatie haar 
karakter niet verliest indien de statuten het toestaan dat haar werkkring zich uitstrekt 
tot derden. Bovendien verliest zij haar karakter niet - en dat is een novum ten 
opzichte van de wet van 1876 - , indien zij naast stoffelijke belangen ook andere 
belangen behartigt. 

Een van de centrale kenmerken in de wettelijke omschrijving van de coöperatie 
bestond uit het recht van in- en uittreding. Met behoud van de vrijheid van uittreding 
kunnen aan de uittreding wel voorwaarden worden gesteld. Deze moeten echter 
in overeenstemming zijn met doel en strekking van de coöperatie. Een voorwaarde 
die verder gaat dan geoorloofd is, wordt op grond van art. 12 lid 1 Wet 1925 in 
zoverre voor niet geschreven gehouden. Onder de wet van 1876 gold reeds hetzelfde 
naar aanleiding van de rechtspraak inzake art. 7 sub 8.49 De bepaling van art. 12 
staat in nauw verband met het economisch karakter van de coöperatie. Het stellen 
van uittreevoorwaarden is noodzakelijk om de continuïteit van de bedrijfsvoering 
te kunnen waarborgen. Bovendien vormt het stellen van uittreevoorwaarden een 
compensatie voor het feit dat de coöperatie het uittredende lid niet langer kan 
aanspreken op grond van de ledenaansprakelijkheid.50 

47 Zie Kuperus, a.w. blz. 57 en 58. 
48 Zie over de verschillende kenmerken in deze omschrijving Harderwijk, Handleiding voor 

bestuurders van coöperaties, Den Haag 1961 blz. 32 t/m 34. 
49 Kuperus, a.w. blz. 48. 
50 Zie over ledenbinding door het stellen van uittreevoorwaarden § 4.4.3. van hoofdstuk 4 en § 

6 van hoofdstuk 5. 
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Kuperus heeft in zijn proefschrift uit 1926 aan de hand van het kenmerk van 
de vrije in- en uittreding het verschil aangegeven tussen de coöperatie en de 
naamloze vennootschap. In nauw verband met de vrije in- en uittreding staat het 
persoonlijk karakter van het lidmaatschap zoals dit is neergelegd in art. 9 Wet 
1925.31 Zowel de vrijheid van in- en uittreding en het persoonlijke karakter van 
de coöperatie zijn terug te voeren, aldus Kuperus, op het economische karakter 
van de coöperatie. In tegenstelling tot de naamloze vennootschap waar de persoon 
van de aandeelhouder in principe niet van belang is en geen economische relatie 
met de onderneming onderhoudt, is de persoon van het lid voor de coöperatie wel 
van betekenis juist omdat zijn economisch verkeer met de coöperatie de reden van 
bestaan voor de coöperatie vormt. Of het lid voor de coöperatie wat betreft de 
uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten van belang kan zijn, staat ter beoordeling 
van de coöperatie. Daarin is dan ook de reden gelegen dat voor toetreding 
toestemming van de coöperatie vereist is. Een dergelijke toestemming van de 
naamloze vennootschap voor het verkrijgen van de positie van aandeelhouder is 
niet vereist.52 Om dezelfde reden heeft de coöperatie het recht om een lid uit het 
lidmaatschap te ontzetten, aldus Kuperus. Hetzelfde zou mijns inziens gelden voor 
de bevoegdheid van opzegging van het lidmaatschap van de zijde van de coöperatie. 
Na aangegeven te hebben waarin de coöperatie van de naamloze vennootschap 
verschilt, geeft Kuperus aan op welke wijze beide rechtsvormen naar elkaar toe 
kunnen groeien: 

'kan het bij de N.V. met volgestorte aandelen uit een zuiver finantiëel 
economisch oogpunt onverschillig heeten, wie aandeelhouder is, bij den C.V., 
waar de beteekenis van het lid door zijn economisch verkeer met de vereeniging 
en door de aansprakelijkheid, die het eventueel draagt voor hare verbintenissen, 
grooter is, staat het geval anders. Is daarentegen bij eene CV. de aansprakelijk
heid uitgesloten, vormen b.v. alleen volgestorte aandeden haar finantiëelen 
basis en heeft de persoon van de leden voor het bedrijf weinig beteekenis, dan 
wordt het vereischte van het persoonlijk lidmaatschap ook bij de C.V. minder 
klemmend.03 

Hierin ligt volgens Kuperus de reden dat de wet de mogelijkheid open laat van 
het algemene beginsel van een persoonlijk lidmaatschap af te wijken. Bij de statuten 

51 Zie hierover Gezelle Meerburg, a.w. blz. 26 en 27. 
52 Hieraan doet niet af dat ook bij de naamloze vennootschap goedkeurings- dan wel aanbiedingsre

gelingen moeten bestaan in het geval de naamloze vennootschap aandelen op naam heeft 
uitgegeven (art. 2:87 BW). Voor de besloten vennootschap liggen de verhoudingen genuanceerder. 
De wet eist dat bij overdracht van aandelen de statuten een goedkeurings- dan wel aanbiedingsre
geling bevatten (art. 2:195 BW). 

53 Kuperus, a.w. blz. 81. 
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kan worden bepaald dat het lidmaatschap van de coöperatie niet persoonlijk is en 
vatbaar voor overdracht. 

4.1.2 Oprichting en rechtspersoonlijkheid 

De oprichting van een coöperatie onder de wet van 1925 geschiedde bij notariële 
akte (art. 5 lid 1). De statuten moesten ingevolge het tweede lid van art. 5 in elk 
geval de volgende inhoud bevatten: 
1 °. de naam en de gemeente van vestiging van de coöperatie; 
2°. de aanduiding van het bedrijf dat door de coöperatie zal worden uitgeoefend; 
3°. de regeling van de aansprakelijkheid van de leden voor de verbintenissen van de 

coöperatie of de uitsluiting daarvan, dan wel een vermelding dat er sprake is van 
een wettelijke aansprakelijkheid zoals regeld in art. 17; 

4°. voorschriften omtrent wijziging van de statuten, waarbij in ieder geval moet blijken 
of en in hoeverre wijziging geoorloofd is en of het voorde leden mogelijk is en onder 
welke voorwaarde om door opzegging de toepasselijkheid een gewijzigde statutaire 
bepalingen voor hen opzij te zetten, indien de wijziging een verzwaring van de 
lidmaatschapsverplichtingen betekent.34 

Op het ontbreken van een dezer elementen in de statuten stond niet meer de sanctie 
van nietigheid van de oprichtingsakte. Immers dit was een van de redenen waarom 
de wet van 1925 tot stand was gekomen. Om zekerheid te krijgen dat de inhoud 
van de oprichtingsakte voldeed aan de wettelijke vereisten werd in art. 37 lid 1 
de strafbepaling opgenomen dat de notaris, die een oprichtingsakte verlijdt, terwijl 
de statuten niet voldoen aan de eisen van artikel 3 en artikel 5 lid 2, gestraft wordt 
met een geldboete van ten hoogste ƒ 200,-. Daarmee hoopte men een voldoende 
waarborg te hebben dat coöperaties werden opgericht die voldeden aan de wet. 
De sanctie van nietigheid zoals die onder de wet van 1876 gold was daarmee niet 
meer nodig. Bovendien zouden de praktische nadelen die aan nietigheid verbonden 
waren, zich niet meer voordoen.35 

Vreemd in dit verband is de bepaling van art. 5 lid 3 Wet 1925 met betrekking 
tot de verkrijging van rechtspersoonlijkheid. Werd onder de wet van 1876 rechtsper
soonlijkheid verkregen na publikatie van de notarieel verleden oprichtingsakte 
(art. 7 sub 3), onder de wet van 1925 verkreeg een bij notariële akte opgerichte 
coöperatie alleen dan rechtspersoonlijkheid indien de naam van de coöperatie het 
woord 'coöperatief bevatte en de statuten de naam, de vestigingsplaats en een 
aanduiding van het bedrijf bevatten. Ook dit is geen gelukkige oplossing. Beter 
ware het geweest meteen te kiezen voor een systeem waarbij met het notarieel 
verlijden van de oprichtingsakte de rechtspersoonlijkheid zou worden verkregen. 

54 Zie Gezelle Meerburg, a.w. blz. 22 en 23. 
55 Zie bij Kuperus, a.w. blz. 59. 
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Immers op de wijze van de wet van 1925 bestaat er weliswaar geen bedreiging 
met nietigheid - dat was ook beoogd uit te sluiten - , maar wel komt op deze manier 
de rechtpersoonlijkheid van de coöperatie op de tocht te staan.56 Daaraan doet mijns 
inziens niet af dat de kans dat deze gegevens ontbreken zeer klein is, zoals Kuperus 
stelt.57 

4.1.3 Le denre gister 

De tweede reden waarom de wet van 1876 wijziging behoefde was de uit oogpunt 
van rechtsbescherming gebrekkige werking van het ledenregister. Ingevolge art. 
19 was het bestuur verplicht bij oprichting of bij aanvang van elk boekjaar een 
ledenlijst op te stellen bevattende de naam en de woonplaats van het lid. Ten einde 
derden in de gelegenheid te stellen zich op de hoogte stellen van de financiële 
draagkracht van de coöperatie was in art. 19 lid 2 tevens de verplichting voor het 
bestuur opgenomen om een gewaarmerkt afschrift van de ledenlijst bij het 
handelsregister te deponeren. 

In tegenstelling tot de wet van 1876 kwam het ledenregister geen uitsluitende 
bewijskracht meer toe. De uitsluitende bewijskracht onder de wet van 1876 had 
er in sommige gevallen toe geleid dat leden zich aan de verplichtingen konden 
onttrekken doordat zij het ledenregister niet tekenden."'8 In art. 20 werd nu 
uitdrukkelijk bepaald dat het de rechter vrij staat ook waar het gaat om de 
verkrijging en het verlies van het lidmaatschap te oordelen welke bewijskracht 
aan de boeken en bescheiden van de coöperatie toekomt. Met andere woorden het 
bewijs van verkrijging en verlies van lidmaatschap kon met alle middelen geleverd 
worden.59 Het bestuur van een coöperatie werd door de wet in een gemakkelijke 
bewijspositie geplaats door de bepaling dat de aanvraag van het lidmaatschap als 
mede de beslissing daaromtrent schriftelijk moest geschieden (art. 11 lid 1). 
Ingevolge art. 13 gold de eis van schriftelijkheid tevens in het geval van opzegging. 
Deze schriftelijke bescheiden diende voor een periode van ten minste 30 jaren 
bewaard te worden (art. 11 lid 3 jo. 16). Met de schriftelijke aanvraag of opzegging 
stond gelijk een ondertekende en gedagtekende verklaring dienaangaande in de 

56 In soortgelijke zin Gezelle Meerburg, a.w. blz. 24. 
57 Kuperus, a.w. blz. 72. 
58 Zie Kuperus, a.w. blz. 73. In dit licht moeten ook de bepaling van art. 14 worden gezien. Het 

enkele verlies van de vereisten voor het verkrijgen van het lidmaatschap is geen reden voor verlies 
van het lidmaatschap. De bepaling is opgenomen om misstanden zoals onder de wet van 1876 
voorkwamen tegen te gaan. Een lid kon onder de wet van 1876 zijn verplichtingen uit het 
lidmaatschap uitkomen door zelf ervoor te zorgen dat hij niet meer aan de lidmaatschapsvereisten 
voldeed. Zie bij Kuperus, a.w. blz. 80. 

59 Gezelle Meerburg, a.w. blz. 28. 
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boeken van de vereniging. Dit had als voordeel dat de bescheiden voor de aanvraag 
niet hoefden te worden bewaard.60 

4.1.4 Ledenaansprakelijkheid 

Ingevolge art. 5 lid 2 sub 3 moest uit de statuten blijken of er sprake was van een 
subsidiaire of rechtstreekse aansprakelijkheid. Voorts moest uit de statuten blijken 
of er sprake was van aansprakelijkheid buiten het geval van vereffening. Art. 18 
lid 1 stond uitdrukkelijk toe dat leden van een coöperatie ook aansprakelijk waren 
voor de verbintenissen van de coöperatie buiten het geval van vereffening. Bevatten 
de statuten geen regeling dan gold de subsidiaire aansprakelijkheid van art. 17. 
Bij de wet van 1876 werd ook een subsidiaire aansprakelijkheid geëist. Discussie 
bestond er over de vraag of het toegestaan was de aansprakelijkheid tot het bedrag 
van de inleg te beperken. Art. 5 lid 2 onder 3 liet dit onder de wet van 1925 toe.61 

Is de ledenaansprakelijkheid een juridisch kenmerk van de coöperatie? Voor
standers van deze aansprakelijkheid als juridisch kenmerk beschouwden het zedelijk 
lichaam als een rechtsvorm met uitgesloten aansprakelijkheid, de nv als een met 
een beperkte aansprakelijkheid en de coöperatie als een met een wettelijke 
ledenaansprakelijkheid. Daarbij werd de coöperatie als uitbouw van een vennoot
schap onder firma gezien. Immers, er is bij de coöperatie sprake van een vereniging 
van personen. Waar de beherende vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn, zou dit 
ook voor de coöperatie moeten gelden. 'De fout in deze redenering schuilt in een, 
in een verkeerde richting geprojecteerde, opvatting van het persoonlijk karakter 
van het lidmaatschap eener C.V.', aldus Kuperus.62 Bij de coöperatie gaat het om 
het economisch verkeer met hun leden, bij de vennootschap onder firma om het 
gemeenschappelijk verrichten van beheersdaden. De persoonlijke kwaliteiten van 
de vennoten vormen de reden tot samenwerking. Kuperus63 was dan ook van mening 
dat de ledenaansprakelijkheid geen kenmerk van de coöperatie was. Zijns inziens 
hield de omvang van de ledenaansprakelijkheid verband met doel en organisatie 
en de wijze van financiering van de coöperatie. Gezien de diversiteit aan doeleinden 
waarmee de coöperatieve idee zou worden toegepast, zou dit ook tot een pluriforme 
regeling leiden van de ledenaansprakelijkheid. Zo zal een consumentencoöperatie 

60 Zie Kuperus, a.w. blz. 75 en 76, die van mening is dat dan ook het vereiste van een schriftelijke 
aanvraag niet meer nodig is. Art. 11 en met name lid 3 laat die conclusie echter niet toe. 

61 Zie in andere zin HR 28 december 1923, W. 11160, welke uitspraak door Molengraaff als onjuist 
wordt beschouwd; zie de noot onder het arrest en Leidraad bij de beoefening van het 
Nederlandsche Handelsrecht, zesde herziene druk, Eerste Deel, blz. 305. 

62 A.w. blz. 98. 
63 A.w. blz. 99. In gelijke zin Gezelle Meerburg, a.w. blz. 37 en Boudewijnse, a.w. blz. 88, die 

van mening is dat de aansprakelijkheid terecht niet in de definitie van de coöperatie in de wet 
van 1876 is opgenomen, want een definitie moet zeggen wat een coöperatie is niet waardoor 
zij werkt. Zie ook Hehemann, De definitie van de coöperatieve vereniging in het nieuwe B.W., 
TVVS 1971 nr. 1. blz. 24. 
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een geringere aansprakelijkheid eisen dan een productiecoöperatie gezien de 
verschillende eisen die aan kapitalisatie zullen moeten worden gesteld. 

Kenden de statuten geen regeling van de ledenaansprakelijkheid, dan gold de 
regeling van art. 17 Wet 1925 lid 1: 

'Blijkt bij gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening van eener coöperatie
ve vereeniging, dat hare bezittingen ontoereikend zijn om aan hare verbintenis
sen te voldoen, dan zijn zij, die bij hare ontbinding leden waren of minder dan 
eenjaar te voren hebben opgehouden leden te zijn, tegenover de vereffenaars 
voor gelijke deelen van het tekort aansprakelijk. (...)' 

Het is deze regel die thans te vinden is in art. 2:55 BW. Vgl. tevens art. 19 Wet 
1876. Bijzonder aan de wet van 1925 was dat krachtens uitdrukkelijke wetsbepaling 
in art. 18 Wet 1925 ook de mogelijkheid bestond in de statuten te bepalen dat de 
leden rechtstreeks jegens de schuldeisers aansprakelijk waren. De wet van 1876 
kende een dergelijke bepaling niet. Ingevolge art. 7 sub 4 moesten de statuten een 
bepaling bevatten omtrent de mate waarin de leden persoonlijk aansprakelijk waren 
voor de verbintenissen van de coöperatie. Zoals gezegd bleek hieruit niet of daarmee 
een subsidiaire dan wel een rechtstreekse aansprakelijkheid was bedoeld. Doorgaans 
werd aangenomen dat de wet van 1876 een subsidiaire ledenaansprakelijkheid 
als uitgangspunt had. 

De aansprakelijkheidsregeling moest gepubliceerd worden in het handels
register (art. 39 Wet 1925). Daarmee was het voor derden makkelijker geworden 
mede gezien de verplichting om een ledenlijst te publiceren, zich op de hoogte 
te stellen van de kredietwaardigheid van de coöperatie. De verplichting tot 
publikatie van de ledenlijst bestond op grond van art. 19 lid 2. In dit verband moeten 
we ook art. 3 lid 2 Wet 1925 zien: 

'De coöperatieve vereeniging wordt aangeduid met de letters W. A., indien hare 
statuten geene van het voorschrift van het eerste lid van artikel 17 afwijkende 
regeling der aansprakelijkheid bevatten; met de letters G. A., indien de statuten 
eene afwijkende regeling bevatten; en met de letters U.A., indien de aansprake
lijkheid bij de statuten is uitgesloten.' 

De gedachte achter deze bepaling was dat derden in een oogopslag uit de naam 
konden aflezen welke aansprakelijkheidsregeling gold. Voor de aanduiding W.A. 
en U.A. moge dit zo zijn geweest, voor de aanduiding G.A. echter niet. Immers, 
elke regeling die afweek van art. 17 werd aangemerkt als een gewijzigde 
aansprakelijkheid (GA). Nu art. 17 sprak van een aansprakelijkheid voor gelijke 
delen, was er ook sprake van een gewijzigde aansprakelijkheid indien de leden 
weliswaar gezamenlijk aansprakelijk waren voor het totale tekort, maar individueel 
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voor ongelijke delen. Voor derden bleef het in dat geval noodzakelijk de registers 
te raadplegen om inzicht te krijgen in de inhoud van de statutaire bepaling 
dienaangaande en inzicht in het ledenbestand.64 Ook de aanduidingen W.A. en 
U.A. gaven geen uitsluitsel over de kredietwaardigheid van de coöperatie. Bij een 
aanduiding W.A. bleef het noodzakelijk de ledenlijst te raadplegen; bij de 
aanduiding U.A. bracht alleen de winst- en verliesrekening uitkomst. Deze moest 
ingevolge art. 30 Wet 1925 worden gepubliceerd. De verplichting tot publikatie 
van de ledenlijst alsmede van de winst- en verliesrekening vormden dan ook een 
noodzakelijke aanvulling op de aansprakelijkheidsregeling van de leden. 

4.2 Ontwerp Boek 2 BW (Rechtspersonen) 

4.2.1 Rechtsvormkeuze bij coöperatieve organisaties 

Met de wet van 1876 en later de wet van 1925 had de coöperatie een eigen regeling 
gekregen. Een vraag die nog onbeantwoord was gebleven, was of coöperatieve 
organisaties dwingendrechtelijk gebruik moesten maken van de wet van 1876 en 
later van de wet van 1925, nu deze beide wettelijke regelingen voorzagen in een 
min of meer uitputtende regeling van de rechtsvorm coöperatie. Anders gesteld, 
ging van de wettelijke regelingen inzake de coöperatie van 1876 en 1925 een 
exclusieve werking uit? 

Het antwoord op deze vraag is simpelweg neen.63 Afgezien van een korte 
periode naar aanleiding van de weigering van minister De Vries goedkeuring te 
verlenen aan de Amerongse Credietvereniging in 1874 was het voor coöperatieve 
organisaties mogelijk de rechtsvorm aan te nemen van de vereniging conform de 
wet van 1855 en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap conform de 
bepalingen van het Wetboek van Koophandel, hoewel ook de rechtsvorm van de 
vennootschap onder firma wel eens gekozen werd.66 

In het Voorlopig Verslag van de commissie naar aanleiding van het ontwerp 
van 1922 werd erop gewezen dat de coöperatie de aangewezen associatie vorm 
zou zijn voor die verenigingen, welke met de in de voorgestelde definitie gegeven 
kenmerken de behartiging van de stoffelijke belangen van de leden beogen. De 
praktijk had echter laten zien dat dergelijke verenigingen ook gebruik maakten 
van de verenigingsvorm van de wet van 1855. Dit nu vond een aantal commissie-

64 Zie Gezelle Meerburg, a.w. blz. 20, Kuperus, a.w. blz. 104 en Brouwer, De regeling van de 
aansprakelijkheid bij coöperatieve verenigingen, preadvies 1956, uitgave vanwege de NCR Den 
Haag, blz. 16. 

65 Zie in vergelijkbare zin Harderwijk, De wettelijke regeling van de coöperatie vereniging. TVVS 
1959 nr. 5, blz. 116. 

66 Zie Molengraaf!', Leidraad bij de beoefening van het Nederlandsche Handelsrecht, zesde herziene 
druk, Eerste Deel, blz. 300. Zie ook Asser-Van der Grinten II (De rechtspersoon), zesde druk 
blz. 283. 
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leden ongewenst omdat er dan geen waarborg bestond voor de kredietwaardigheid 
en er geen behoorlijk toezicht op het bestuur geregeld was. Zij wensten de 
uitdrukkelijke wettelijke bepaling op te nemen dat alleen verenigingen met een 
ideëel doel de rechtsvorm van art. 1 Wet 1855 konden aannemen.67 

De regering was echter een andere visie toegedaan. In de Memorie van 
Antwoord wees de minister erop dat de coöperatieve vereniging zoals voorzien 
in het ontwerp niet de uitsluitende associatievorm was voor coöperatieve 
organisaties. De minister wees op de langdurige beleidslijn inzake goedkeuring 
van de coöperatie en voorts op het feit dat een door de betrokken commissieleden 
voorgesteld stelsel ook niet door de rechtspraak werd aanvaard. Bovendien zou 
de rechtszekerheid met een dergelijk stelsel niet gediend zijn omdat een scherp 
omlijnd objectief criterium ter onderscheiding van coöperaties en andere 
associatie vormen ontbrak. Welke rechtsvorm voor coöperaties werd gekozen wilde 
de regering aan de praktijk overlaten. Harderwijk concludeert dat onder de wet 
van 1876 en 1925 coöperaties gebruik konden maken van de verenigingsvorm con
form de wet van 1855 omdat deze niet alleen ideële maar ook stoffelijke doelen 
mocht behartigen, mits de winst niet onder de leden werd verdeeld. Omdat volgens 
Harderwijk coöperaties niet als doel hebben het verdelen van winst onder de leden 
mogen zij ook gebruik maken van de wet van 1855.68 

Met deze voorstelling van zaken kan ik het niet eens zijn. In de eerste plaats 
zou de visie van Harderwijk betekenen dat de goedkeuring van coöperaties die 
als vereniging conform de wet van 1855 worden opgericht, nog steeds afhankelijk 
zou zijn van de inhoud van de statuten in die zin dat zij niet zouden mogen bepalen 
dat de winst jaarlijks onder de leden zou worden verdeeld. Daarmee impliceerde 
Harderwijk dat nog steeds het beleid gold dat destijds door minister De Vries naar 
aanleiding van de Amerongse Credietvereniging werd voorgestaan, terwijl in een 
later stadium op dit beleid juist was teruggekomen.69 Het gaat niet aan om uit het 
gegeven, dat er in de praktijk coöperaties voorkomen waarvan de statuten wel 
voorzien in de mogelijkheid van jaarlijkse winstuitkering, af te leiden dat er als 
dan geen sprake kan zijn van een vereniging conform de wet van 1855. Weliswaar 
lag in de genoemde winstuitkering destijds de aanleiding voor de totstandkoming 
van de wet van 1876, maar later werd op het op dat onderscheid gebaseerde 
goedkeuringsbeleid teruggekomen.70 

Bij het coöperatieve bankwezen volgens het model van Raiffeisen heeft de 
mogelijkheid om ook de rechtsvorm van de vereniging conform de wet van 1855 
te kiezen tot een ware richtingenstrijd geleid. De NCB was eertijds van mening 

67 Zie Harderwijk, Handleiding voor bestuurders van coöperaties, Den Haag 1961 blz. 25 en t.a.p. 
blz. 116. 

68 Harderwijk, a.w. blz. 26. In vergelijkbare zin Hehemann, t.a.p. blz. 23. 
69 Harderwijk maakt overigens zelf hiervan melding op blz. 24. 
70 In soortgelijke zin Gezelle Meerburg, a.w. blz. 18. 
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dat de leenbanken als coöperatieve vereniging moesten worden opgericht en niet 
als zedelijk lichaam. Dit volgde uit de wet en de soliditeit, die door de wet van 
1876 gewaarborgd werd.71 De door de wet van 1876 vereiste ledenlijst maakte het 
voor derden namelijk mogelijk een inschatting te maken van de realiteit van de 
mogelijkheid tot verhaal op de leden op grond van de ledenaansprakelijkheid. Zoals 
reeds vermeld was het wel zo dat de goedkeuring door de regering ook verleend 
werd aan leenbanken die als zedelijk lichaam werden opgericht, zoals bij wijze 
van proef de leenbank te Heeswijk door Pater van den Eisen.72 Zo ontstonden in 
Nederland ten aanzien van de vraag welke rechtsvorm voor de coöperatieve banken 
gekozen moest worden, twee kampen. De Noord-Brabantse en Limburgse 
Raiffeissencommissie waren voorstander van het gebruik van de Wet van 1855 
en het dagelijks bestuur van de Nederlandse Boerenbond met de overige Raiffeisen-
commissies kozen voor toepassing van de Wet van 1876. Het verschil in opvatting 
over de geëigende rechtsvorm voor de coöperatie hield verband met de gewenste 
soliditeit, de al dan niet zedelijke doelstelling, de oprichtingskosten en de 
formaliteiten. Uit een rapport van Kolkeman en Veegens die op verzoek van de 
Nederlandse Boerenbond als scheidsrechters optraden, kwam de opvatting naar 
voren dat de oprichting krachtens de Wet van 1855 weliswaar wettig was, maar 
dat de coöperatieve vereniging meer solide was en daarom de voorkeur verdiende.73 

De strijd om de rechtsvorm eindigde uiteindelijk onbeslist. De Nederlandse 
Boerenbond besloot in 1898 tot oprichting van twee centrale banken, een voor 
banken opgericht volgens de wet van 1855 en een voor banken opgericht volgens 
de wet van 1876.74 

Resumerend, kunnen we stellen dat zowel onder de wet van 1876 als onder 
de wet van 1925 coöperatieve organisaties de mogelijkheid hadden te kiezen uit 
drie rechtsvormen waaraan de wet rechtspersoonlijkheid toekende: de coöperatie 
conform de wetten van 1876 cq. 1925, de vereniging conform de wet van 1855 
en de naamloze vennootschap. Dit laatste kwam overigens slechts incidenteel voor. 
Deze drie mogelijkheden zouden in elk geval blijven bestaan tot aan de invoering 
van Boek 2 van het (Nieuw) Burgerlijk Wetboek in 1976. Volgens Harderwijk 
was deze situatie het gevolg van tot aan 1976 geldende wettelijke regeling van 
het verenigingsrecht, waarin bij de onderlinge onderscheiding van de verschillende 

71 Hollenberg, a.w. blz. 89. 
72 Zie Hollenberg, a.w. blz. 90. Voor banken volgens het systeem van Raiffeisen heeft het voldoen 

aan de vereisten van het zedelijk lichaam en in het bijzonder aan het vereiste van het verbod 
op uitkering van de winst aan de leden, geen problemen opgeleverd nu dit uit oogpunt van reserve
vorming en solvabiliteit een van de beginselen is van het coöperatieve kredietwezen. 
Onduidelijkheid blijft bestaat of het andere soorten coöperaties die wel de statutaire bepaling 
kenden dat jaarlijks de winst aan de leden zou worden uitgekeerd, konden worden opgericht 
conform de wet van 1855. 

73 Zie Hollenberg, a.w. blz. 91/92. 
74 Hollenberg. a.w. blz. 1 17 en Harderwijk, a.w. blz. 26. 
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soorten verenigingen vooral nadruk wordt gelegd op formele kenmerken, zodat 
men ter bereiking van een bepaald doel niet verplicht was gebruik te maken van 
een bepaalde in de wet genoemde verenigingsvorm.75 Het is deze situatie waartegen 
Meijers zich keerde.76 

4.2.2 Ontwerp Meijers en de leer van de materiële kenmerken 

Aan de regeling van rechtspersonen in Boek 2 BW zoals Meijers die voor ogen 
stond, lag een systeem ten grondslag waarbij een onderscheid werd gemaakt tussen 
rechtspersonen aan de hand van materiële kenmerken. Daartoe heeft hij van alle 
rechtspersonen een omschrijving gegeven.77 Bij de omschrijvingen van de verschil
lende rechtsvormen hebben de materiële kenmerken betrekking op de organisatori
sche opbouw van de rechtspersoon, de doelstelling en het daarbij behorende 
werkterrein van de rechtspersoon.78 Meijers wilde dat op basis van deze materiële 
kenmerken een onderscheid kon worden gemaakt tussen de verschillende 
rechtspersonen. Meijers zag het als volgt: 

"Waar echter wel tegen gewaakt dient te worden, is, dat de verschillende typen 
van rechtspersonen zich enkel door formele kenmerken zouden onderscheiden, 
zodat alle vormen door elkaar voor een zelfde soort organisatie met een zelfde 
doel konden worden gebruikt. Helaas is het thans zo gesteld, dat een organisatie 
vrijelijk die vorm van rechtspersoon kan kiezen, die haar oprichters het meest 
aanstaat. Men vindt volkomen gelijk geaarde ondernemingen nu eens als 
naamloze vennootschap, dan weer als verenigingen volgens de wet van 1855, 
ook wel als coöperatieve verenigingen of tegenwoordig zelfs als stichting 
opgericht. Men kiest die vorm van rechtspersoon, die men het minst bezwarend 
acht. Maar waarom geeft men dan dwingende voorschriften omtrent de wijze 
van oprichting, publiciteit van balansen, bescherming van aandeelhouders en 
schuldeisers bij naamloze vennootschappen; evenzo bij coöperatieve verenigin
gen omtrent het bijhouden en het bekend maken der ledenlijst en het in de naam 

75 Harderwijk, a.w. blz. 26 en 27. 
76 Zie bij Harderwijk, a.w. blz. 28. Een bladzijde eerder spreekt Harderwijk van een principiële 

verandering. Echter mijns inziens bestaat onder Boek 2 BW nog steeds de keuze om de rechtsvorm 
te kiezen die het beste bij de doeleinden van de oprichters past. Wel moet men dan voldoen aan 
de materiële kenmerken zoals deze blijken uit de omschrijvingen van de diverse rechtspersonen. 
Op blz. 30 lijkt Harderwijk deze mening te delen als hij concludeert dat onder Boek 2 BW het 
mogelijk is voor één bepaald doel meerdere rechtsvormen te kiezen. Zie Harderwijk in TVVS 
1959 nr. 5, blz. 117. 

77 Zie bijv. art. 2:26 lid 1 BW voor de vereniging, art. 2:53 lid 2 BW voor de onderlinge 
waarborgmaatschappij, de artt. 2:64 en 175 BW voor resp. de naamloze vennootschap en de 
besloten vennootschap en art. 2:285 lid 1 BW voor de stichting. 

78 Rechtspersonen, losbladige editie, Alg. Inl. p. 3-1 (Van Schilfgaarde). In gelijke zin Dijk/Van 
der Ploeg, Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij, 3e druk 
1997, blz. 13, Van Hengstum/Van Steenderen, Het nieuwe verenigingsrecht, serie Recht en 
praktijk, 2e druk 1979, blz. 22 en Maeijer, NJB 1976 blz. 663. 
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der vereniging tot uitdrukking brengen van de mate van gebondenheid der leden, 
indien men dit alles kan omzeilen door zich als vereniging volgens de wet van 
1855 te constitueren; en waarom kan men zelfs de weinige eisen, die deze laatste 
wet voor rechtspersonen stelt, nog overbodig maken, door voor het beoogde 
doel een stichting in het leven te roepen? 
Een wetgever die zijn dwingende bepalingen wenst te zien geëerbiedigd moet 
materiële kenmerken voor de verschillende soorten van rechtspersonen opstellen 
zodat iedere vorm beantwoordt aan een bijzondere door de wet erkende behoef
te.'79 

Of er ten aanzien van een bepaalde rechtspersoon sprake was van een van de 
rechtspersoonvormen van Boek 2 BW, werd in de visie van Meijers niet bepaald 
door de wijze van oprichting maar door het voldoen aan de materiële kenmerken 
van de rechtspersoonvorm. 

Dat ook de rechtspraak reeds vóór 1976 niet ongevoelig was voor een onder
scheid van rechtspersonen aan de hand van materiële kenmerken moge blijken 
uiteen arrest uit 1953 van het Hof Amsterdam inzake 'Stichting BWT', een stichting 
die ten behoeve van haar 'deelnemers' het taxibedrijf uitoefende.80 Het hof achtte 
de uiterlijke stichtingshandeling, de afzondering van een bepaald vermogen voor 
een bepaald doel, niet beslissend voor het bestaan van de stichting. Het oordeelde 
dat er geen sprake was van een stichting nu uit de oprichtingsakte bleek dat deze 
organisatie een algemene vergadering van 'deelnemers' kende, die de hoogste 
zeggenschap binnen de organisatie uitoefende, en bovendien winst behaalde ten 
behoeve van deze 'deelnemers'. 

Vanuit de Tweede Kamer kwam kritiek op het uitgangspunt van Meijers. De vaste 
kamercommissie voor Justitie vreesde dat, wanneer men een kanalisering nastreeft 
van bepaalde menselijke activiteiten in bepaalde samenwerkingsvormen, de bewe
gingsvrijheid van de organisatiebehoevende mens te veel zou worden beperkt. Er 
werd gesproken van gevaar voor verstarring en een rem op de natuurlijke 
ontwikkeling van het organisatieleven. Van regeringszijde is getracht deze vrees 
weg te nemen. In de Memorie van Antwoord stelt de regering dat er ook voorheen 
geen algehele vrijheid van rechtsvormkeuze heeft bestaan.81 Daarbij werd een 
beroep gedaan op het goedkeuringsbeleid ten aanzien van de wet van 1855. Van 
een principiële wijziging van de opzet is dan ook geen sprake, aldus de regering.82 

79 Zie Toelichting Meijers, Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW, blz. 211 en in 
meer algemenere termen Meijers, De algemene begrippen van het burgerlijk recht, Leiden 1948. 
blz. 263 en 264. 

80 Hof Amsterdam 20 maart 1953, NJ 1953. 317. Zie ook HR 25 maart 1898, W. 7102, waarbij 
de 'Rotterdamse Coöperatieve Begrafenisvereeniging' in weerwil van haar naam werd aangemerkt 
als een onderlinge waarborgmaatschappij. 

81 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2, blz. 26. 
82 Zie bij Harderwijk, a.w. blz. 28 en t.a.p. blz. 117. Voorts Neleman in AA 1976 blz. 274. 
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Tijdens de openbare behandeling van het wetsvoorstel is door regerings
commissaris J. Drion het stelsel nog eens uiteengezet. In een reactie op de stelling 
dat het systeem van Meijers een gesloten systeem zou brengen tegenover een open 
systeem dat voorheen zou hebben gegolden, antwoordde Drion dat van een dergelijk 
verschil geen sprake was. In de ogen van Drion betekende een gesloten systeem 
slechts, dat er alleen een keuze kon worden gemaakt uit de bestaande door de wet 
erkende rechtsvormen; partijen kunnen niet bij overeenkomst nieuwe rechtspersonen 
in het leven roepen. Nu was het volgens Drion ook onder het oude recht zo dat 
slechts die rechtvormen rechtspersoonlijkheid kenden, waarvan de wet dat met 
zoveel woorden zei. Daarom kan er niet gesproken worden van een principiële 
wijziging.83 

Ook kan er volgens de regering geen sprake zijn van een strak keurslijf omdat 
'het stelsel geenszins uitsluit dat voor een bepaald doel meer dan één type 
rechtspersoon in aanmerking kan komen. De materiële kenmerken zijn immers 
ruim gesteld, zodat een grote mate van vrijheid blijft bestaan.'84 Bovendien wees 
de regering erop dat voor reeds bestaande organisaties nog altijd de mogelijkheid 
bestond tot omzetting in een andere rechtsvorm waarvan de regeling als minder 
knellend werd ervaren. 

Het uitgangspunt van Meijers, de afbakening van rechtspersonen aan de hand van 
materiële kenmerken, betekende echter geenszins dat formele kenmerken geen 
rol zouden spelen. Integendeel, voor de afbakening van de stichting, de naamloze 
vennootschap en later de besloten vennootschap ten opzichte van de vereniging 
waren de formele kenmerken wel degelijk van belang. Dit hield verband met de 
wijze van oprichting. De naamloze vennootschap, de besloten vennootschap en 
de stichting konden alleen worden opgericht bij notariële akte. De vereniging kon 
worden opgericht door de enkele wil van de oprichters om een rechtspersoon in 
het leven te roepen. Voldoende was dat de aldus in het leven geroepen organisatie 
voldeed aan de materiële kenmerken. Voor de gewone vereniging betekende dit 
dat zij moest voldoen aan de materiële kenmerken van art. 2:26 lid 1 BW oud. 
Aangezien de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij werden beschouwd 
als bijzondere vormen van de gewone vereniging, golden de materiële kenmerken 
van art. 2:26 lid 1 BW oud ook voor deze rechtsvormen. Om van een coöperatie 
dan wel een onderlinge waarborgmaatschappij te kunnen spreken moest bovendien 
voldaan zijn aan de materiële kenmerken van art. 2:53 lid 2 resp. lid 3 BW oud. 

De afbakening tussen de rechtsvorm van de gewone vereniging en haar 
subvormen, de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij, vond derhalve 

83 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2, blz. 44 en 46. Zie hierover ook Polak, Preadvies 
BCN 1965, De coöperatieve vereniging, blz. 8 en 9 alsmede Maeijer, Het nieuwe Boek 2 BW 
betreffende rechtspersonen. NJB 1976 blz. 660. 

84 Zie de MvA II, Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2, blz. 26. 
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plaats louter en alleen op basis van materiële kenmerken. Deze wijze van afbakening 
wordt ook wel aangeduid als de op Meijers terug te voeren leer van de materiële 
kenmerken. Bij de afbakening van de andere rechtsvormen ten opzichte van elkaar 
was in beginsel de wijze van oprichting beslissend. Hier waren de materiële 
kenmerken nog wel van belang voor de regeling van art. 19 BW oud: 'een rechtsper
soon die niet valt onder de wettelijke omschrijving van zijn soort als welke zij is 
opgericht, kan op vordering van het openbaar ministerie door de rechtbank worden 
ontbonden.' Het stelsel van rechtspersonen dat aan boek 2 BW ten grondslag lag 
bij de invoering van Boek 2 in 1976, droeg dan ook een 'gemengd karakter'.85 

Een reden voor het bestaan van een onderscheid op basis van materiële 
kenmerken tussen de gewone vereniging enerzijds en de coöperatie en de onderlinge 
waarborgmaatschappij anderzijds wordt wel gezocht in de afwezigheid van een 
preventief overheidstoezicht bij de oprichting van deze verenigingsvormen. 
Aanvankelijk kende de Vaststellingswet Boek 2 BW overigens wel een vorm van 
preventief toezicht. Er was weliswaar niet meer sprake van de 'beladen' Koninklijke 
goedkeuring maar wel van een ministeriële verklaring van geen bezwaar. Bij de 
Invoeringswet is de regeling op dit punt gezien de gewijzigde inzichten bij parlement 
en regering gewijzigd: het preventieve overheidstoezicht is uit het wetsvoorstel 
geschrapt. Hiervoor in de plaats gekomen is de afbakening van verenigingsvormen 
op basis van materiële kenmerken. Daarmee werd beoogd dat de vereniging zou 
voldoen aan de door de wet gestelde kenmerken, zonder welke een vereniging niet 
bestaanbaar was.86 Een ander punt dat wellicht heeft meegespeeld, is dat men de 
verenigingsvormen een bevoorrechte positie wilde geven in die zin dat voor oprich
ters daarvan zo weinig mogelijk drempels werden opgeworpen. 

Meijers gaf in art. 2.2.2.1. lid 2 O.M. de volgende materiële omschrijving van de 
coöperatie: 

'Onder coöperatieve verenigingen worden verstaan verenigingen, die zich ten 
doel stellen in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien door 
met hen overeenkomsten te sluiten in het bedrijf, dat de vereniging te dien einde 
ten behoeve van haar leden uitoefent.'87 

Uit lid 1 van art. 2.2.2.1. O.M. volgde dat de coöperatie onderworpen was aan de 
bijzondere bepalingen inzake de coöperatie maar bovendien aan de algemene 
voorschriften van de voorafgaande afdeling inzake de vereniging voor zover daarvan 
niet door de bijzondere bepalingen wordt afgeweken. Deze bepaling is zonder 

85 Aldus Dijk/Van der Ploeg, a.w. blz. 13. Zie over art. 2:19 BW oud M. Kop, Ars Aequi 1987 
nr. 7. blz. 378. 

86 Zie Memorie van Toelichting, Van Zeben. Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet Boek 2 
BW. blz. 1001 en 1 146/1 147. Voorts Van Hengstum/Van Steenderen, a.w. blz. 1. 

87 Van Zeben. Parlementaire Geschiedenis Boek 2, blz. 456. 
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wijziging opgenomen in de Vaststellingswet. Hieruit volgt dat de coöperatie door 
Meijers werd gezien als een bijzondere vorm van de vereniging; een subvorm als 
het ware.88 Hierbij moet overigens worden bedacht dat een groot aantal bepalingen 
in de titel inzake de vereniging door Meijers ontleend zijn aan de wettelijke 
bepalingen inzake de coöperatie van de Wet van 1925. 

Geheel in aansluiting op art. 1 lid 2 Wet 1925 bepaalde art. 2.2.2.8. onder 
b Ontwerp Meijers: 'De statuten kunnen de vereniging veroorloven naast stoffelijke 
ook andere met de coöperatie verband houdende belangen te behartigen, alsmede 
haar werkkring tot derden uit te strekken.'89 De bepaling dat door een dergelijk 
optreden het karakter van de coöperatie niet verloren zou gaan, ontbrak echter in 
het oorspronkelijke ontwerp van Meijers. Gegeven het door Meijers gekozen stelsel 
van een onderscheid van rechtspersonen naar materiële kenmerken pastte een 
dergelijke bepaling ook niet. 

4.2.3 Theorie van de normaal typen 

We hebben gezien dat Meijers voor elke rechtspersoon een eigen omschrijving 
opstelde aan de hand van materiële kenmerken ten einde een afbakening tussen 
de verschillende rechtspersonen tot stand te brengen. Bij het opstellen van materiële 
omschrijvingen gaat Meijers uit van een bepaalde rubricering of classificatie van 
rechtspersonen. Het is nuttig na te gaan op welke wijze hij bij de classificatie van 
rechtspersonen te werk is gegaan. 

Volgens Meijers kan een classificatie die een groep verschijnselen onder één 
begrip samenvoegt, op vier wijzen geschieden.90 In de eerste plaats kan zich de 
situatie voordoen dat verschillende verschijnselen meer dan één eigenschap gemeen 
hebben. In dat geval wordt een beperkt aantal van die eigenschappen als kenmerk 
van het begrip aangegeven, namelijk voorzover zij met de overige in een causaal 
of redegevend verband staan. Een tweede wijze van classificatie vindt op dezelfde 
wijze als de eerste plaats maar in dit geval is er geen sprake van een causaal of 
redengevend verband. Beslissend voor de classificatie onder een groep is dat door 
de aanwijzing van een van de eigenschappen tot kenmerk de meest doelmatige 
en logische aaneensluitende opeenvolging van de kenmerken van de verschillende 
groepen wordt verkregen. Bij de derde wijze van classificatie hebben de onder 
één begrip gebrachte verschijnselen geen andere eigenschappen gemeen dan die, 
die hen kenmerken. Andere eigenschappen zijn niet aanwezig. Ook op deze wijze 
ontstaat de meest doelmatige en logische aaneensluitende reeks van kenmerken. 
Als vierde en laatste wijze van classificatie onderscheidt Meijers de classificatie 
met behulp van 'normaal typen'. Meijers stelt: 

88 Toelichting Meijers, Van Zeben. Parlementaire Geschiedenis Boek 2, blz. 211. 
89 Van Zeben. Parlementaire Geschiedenis Boek 2. blz. 498. 
90 Meijers, De algemene begrippen van het burgerlijk recht, Leiden 1948, blz. 29. 
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'Een te ordenen stof kan zo vol van schakeringen en overgangsvormen zijn, 
dat het streng volhouden van de eis, dat ieder tot een groep gebracht bijzonder 
geval alle kenmerken van de groep in zich verenigen moet, praktisch niet vol 
te houden is; het zou tot zovele groepen en groepjes leiden, dat van een 
samenvatting en een overzichtelijkheid der stof niet gesproken kan worden. 
Men geeft dientengevolge de strenge eis prijs en voegt verschijnselen bijeen, 
die wellicht alle te zamen geen enkele eigenschap gemeen hebben, maar die 
hierom onder één groep met één benaming verenigd worden, omdat zij allen 
zeer weinig verschillen van een voor de ganse rubriek opgesteld normaal type. 
(...) 

In de grond der zaak is het werken met ficties hetzelfde als een gebruikmaking 
van een normaal type. Ook daarbij worden gevallen tot een groep gebracht, 
die niet alle kenmerken van de overige tot die groep gerekende gevallen bezitten. 
Men fingeert dan echter, dat het ontbrekende kenmerk bestaat om aldus tot 
uitdrukking te brengen, dat alle overige eigenschappen van het normale type 
wel aanwezig zijn.' 
(...) 

Op weinig gebieden van wetenschap bestaat een zo grote veelvuldigheid van 
verschijnselen, een zo langzame overgang van de ene figuur in de andere via 
allerlei tussenvormen en kleine verschuivingen als in het privaatrecht. Daardoor 
is de classificering met behulp van normale typen of van ficties van zelf 
aangewezen.'91 

Deze wijze van classificatie met behulp van normaal typen heeft Meijers gehanteerd 

bij het opstellen van de omschrijving van de verschillende rechtspersonen en van 

de coöperatie in het bijzonder. Over de classificatie van rechtspersonen met behulp 

van normale typen zegt Meijers het volgende: 

'Ook voor de stichting en de vereniging kan men dientengevolge slechts een 
normaal type opstellen. Voorde stichting: vaststelling van doel en organisatie 
door stichters; geen organisatie van leden; geen bevoegdheid van bestuurders 
om ingrijpende wijzigingen in doel en organisatie aan te brengen en verwezen
lijking van een doel hoofdzakelijk door een daarvoor bestemd kapitaal. Voor 
de vereniging: doel en organisatie bepaald door leden, die in de loop van de 
tijd door anderen vervangen kunnen worden; verwezenlijking van het doel door 
arbeid, die door de leden of de organen van de rechtspersoon verricht dienen 
te worden. 

De hier gegeven karakterisering van stichting en vereniging lijkt mij de 
voor een algemene rechtsleer meest bruikbare. Het is mogelijk, dat zij ook aldus 
in bepaalde rechtssystemen wordt aangetroffen en dat daarbij hetzij een 
preventief toezicht door bestuursambtenaren, hetzij een latere beoordeling door 
de rechterlijke macht zal beslissen of een bijzonder geval zich te ver van het 

91 Meijers, a.w. blz. 30 t/m 32. 

82 



De wetsgeschiedenis van de coöperatie 

normale type verwijdert dan dat het nog oirbaar is om dat geval tot een bepaalde 

rubriek te rekenen en de daarvoor geldende wetsbepalingen daarop toe te 

passen. 

Meijers geeft hiermee tevens aan dat de classificatie niet alleen van belang is voor 
de ordening van de rechtsstof maar tevens voor de vraag welk recht als zodanig 
op een bepaalde rechtsvorm van toepassing is. Bovendien is hij blijkbaar van 
mening dat de in de praktijk bestaande rechtspersonen zich niet al te ver mogen 
verwijderen van het in de wet vastgelegde normaal type. Daartoe zou dan een 
preventief toezicht door de overheid of een repressief toezicht door de rechterlijke 
macht nodig zijn. In dit licht is het begrijpelijk dat in de visie van Meijers formele 
kenmerken niet geschikt zijn om de rechtspersonen van elkaar te onderscheiden. 
Een onderscheid op basis van louter formele kenmerken is 'zeker dwaas en 
onlogisch'. Hij stelt: 

'De uiterlijke stichtingshandeling is aldus voor het zijn van een stichting 
beslissend: iedere organisatie kan men aldus tot stand brengen door de 
oprichtingshandeling als stichtingshandeling aan te dienen; en daar de 
Nederlandse wet wel voor de oprichting van andere rechtspersonen, 
maar niet voor die van stichtingen toestemming van de overheid eist, 
kan men de overheidsmedewerking steeds omzeilen door de rechtsper
soon tot een stichting te maken. Men kan hier van een misbruiken van 
de stichtingsvorm spreken, maar de oorzaak hiervan is het ontbreken 
van ieder materieel kenmerk in het Nederlandse recht, hetwelk de 
stichting van de vereniging onderscheidt.93 

Met dit in het achterhoofd is de eerder geciteerde mededeling uit de Toelichting 
Meijers bij het Ontwerp Boek 2 beter te begrijpen, een mededeling die inhield dat 
een wetgever die zijn dwingendrechtelijke bepalingen wenst te zien geëerbiedigd, 
voor de verschillende rechtsvormen materiële kenmerken moet opstellen. 

Deze visie van Meijers omtrent de classificatie van rechtspersonen aan de 
hand van 'normaal typen' en de daaruit voortvloeiende keuze voor een onderscheid 
op basis van materiële kenmerken is niet zonder kritiek gebleven.94 De kritiek van 

92 Meijers, a.w. blz. 262 en 263. 
93 Meijers, a.w. blz. 263. 
94 Zie Dijk/Van der Ploeg, a.w. blz. 14. Met name is hier Willemse te noemen met zijn bijdrage 

in TVVS 1978 nr. 12, blz. 378, 'Is de coöperatie in boek 2 Nieuw BW wel het normaal-type?' 
gematigder Kras, Heeft de coöperatieve vereniging een januskop, Agrarisch Recht mei 1989, 
blz. 229, De Groot, Zijn alle coöperatieve verenigingen wel te vatten onder een definitieve 
regeling?, TVVS 1985 nr.2, Stein, Boekbeschouwing PJ . Dortmond: De coöperatie; van 
vereniging naar houdstermaatschappij en beursrechtspersoon. RM Themis-1 (1993) januari, 
blz. 53 en Galle, diss. KUB 1993 blz. 154. 

83 



Hoofdstuk 3 

Willemse95 komt erop neer dat de coöperatie van art. 2:53 BW zoals Meijers die 
voor ogen stond, zelden of slechts in geringe mate beantwoordt aan de meest 
gangbare coöperatievormen uit de praktijk. Met name het door Meijers aangelegde 
onderscheid tussen een lidmaatschapsverhouding en een contractuele verhouding 
tussen coöperatie en lid is Willemse een doorn in het oog. Hij is van mening dat 
dit onderscheid niet in overeenstemming is met de praktijk en bovendien te 
kunstmatig.96 Met name ten aanzien van de coöperatie leidt deze wijze van 
classificatie tot een discrepantie tussen de wettelijke omschrijving en de coöperatie 
als juridisch verschijnsel in de praktijk. 

4.3 Vaststellingswet Boek 2 BW 

4.3.1 Materiële kenmerken in art. 2.2.2.1. lid 2 

Hoewel tijdens de parlementaire behandeling van het Ontwerp Boek 2 BW kritiek 
is geuit tegen de leer van de materiële kenmerken, heeft de regering gemeend het 
door Meijers geschetste stelsel van rechtspersonen te moeten handhaven. In art. 
2.2.2.1 lid 2 van de Vaststellingswet Boek 297 werd de coöperatie als volgt 
omschreven: 

'Onder coöperatieve verenigingen worden verstaan verenigingen, die zich 
anders dan bijkomstig (cursiefrvdS) ten doel stellen in bepaalde stoffelijke 
behoeften van haar leden te voorzien door met hen overeenkomsten te sluiten 
in het bedrijf, dat de vereniging te dien einde ten behoeve van haar leden 
uitoefent.' 9S 

Vergelijken we de omschrijving van de Vaststellingswet met die van het Ontwerp 
Meijers, dan valt op dat beide, op de woorden 'anders dan bijkomstig' na, exact 
gelijkluidend zijn. Op het hoe en waarom van deze uitbreiding kom ik in § 4.3.2. 
nog terug. Eerst zullen we de verschillende materiële kenmerken van de coöperatie 
in het kort bezien. 

Er zijn drie kenmerken te onderscheiden: de verenigingsstructuur, het doel om 
anders dan bijkomstig te voorzien in de stoffelijke behoeften van de leden en als 
middel het sluiten van overeenkomsten met de leden in het bedrijf dat de coöperatie 
te dien einde ten behoeve van de leden doet uitoefenen.99 

95 Zie vorige noot. 
96 Zie over dit onderscheid de § 2 en 5.1. van hoofdstuk 4. 
97 Wet van 12 mei 1960. Stb. 205, kamerstuk 3769. 
98 Van Zeben. Parlementaire Geschiedenis Boek 2, blz. 456. 
99 In vergelijkbare zin Wiersma, De materiële kenmerken van de coöperatieve vereniging in het 

gewijzigd ontwerp boek 2, WPNR 4542 blz. 277. 
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Het eerste kenmerk impliceert dat de coöperatie opgericht en ingericht wordt 
als vereniging. Dit bracht Harderwijk100 tot de stelling dat de coöperatie niet alleen 
moet voldoen aan de bepalingen van de bijzondere voor haar geschreven titel maar 
ook aan de bepalingen van de vereniging en in het bijzonder de bepaling dat de 
vereniging geen winst mocht uitkeren aan de leden. Hij beriep zich daarbij op de 
MvA bij art. 2.2.1.1. inzake de vereniging waar gesproken wordt van 'samenwerking 
anders dan in een vennootschap', d.w.z. zij mag niet het doel hebben winst te maken 
voor de leden.101 

Ik vraag mij af, of deze conclusie ook voor de coöperatie kan en mag worden 
getrokken.102 Natuurlijk geldt deze bepaling voor de gewone vereniging, maar op 
grond waarvan deze bepaling tevens voor de coöperatie zou moeten gelden, ontgaat 
mij. Immers of iets coöperatie is of niet, hangt in de visie van Harderwijk af van 
de wijze waarop de coöperatie haar resultaat aan de leden doet toekomen. Uit de 
door hem aangehaalde passage blijkt hier echter niets van. Bovendien eist een 
dergelijke stelling in ieder geval dat het begrip winst in de wet omschreven zou 
moeten zijn, hetgeen niet het geval was cq. is. Voor het huidige recht is dit probleem 
opgelost door uitdrukkelijk in de wet vast te leggen dat het uitkeringsverbod van 
art. 2:26 lid 3 BW voor de vereniging niet van toepassing is op de coöperatie (zie 
art. 2:53a BW). Daarmee is aansluiting gezocht bij het bestaande goedkeuringsbeleid 
met betrekking tot de Wet van 1855. Overigens hield, zoals reeds werd opgemerkt 
in § 4.4. van hoofdstuk 2, de Wet Vpb 1969 voor deze wijziging al rekening met 
het feit dat de coöperatie 'winst' verdeelde onder hun leden. 

Het tweede kenmerk - het doel om in de stoffelijke behoeften van de leden 
te voorzien - dient ter onderscheiding van de gewone vereniging. Ook hiervan 
kan thans gezegd worden dat dit kenmerk ter onderscheiding van de gewone 
vereniging niet meer kan voldoen nu algemeen aangenomen wordt dat een gewone 
vereniging behalve ideële doelen ook stoffelijke doelen mag nastreven onder de 
voorwaarde dat de winst - ik zou liever spreken van de opbrengst - niet aan de 
leden wordt uitgekeerd. Kent een vereniging als doel het voorzien in de stoffelijke 
behoeften van haar leden en doet zij dat door middel van het sluiten van 
overeenkomsten met diezelfde leden in een daarvoor door de vereniging uitgeoefend 
bedrijf, dan is dat volgens Harderwijk een coöperatie.103 Hoe weinig houvast het 
kenmerk van het doel heeft, heb ik zojuist uiteengezet. Daarmee komt op het derde 
materiële kenmerk van de coöperatie, de overeenkomsten tussen de coöperatie 
en haar leden, een welhaast alles bepalende rol toe ten aanzien van de afbakening 
tussen de vereniging en de coöperatie. 

100 A.w. blz. 35. 
101 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2, blz. 261. 
102 Zie ook Van Hengstum/Van Steenderen. Het nieuwe verenigingsrecht. Serie Recht & praktijk 

1979, blz. 26. 
103 A.w. blz. 36. 
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Het materiële kenmerk van de overeenkomsten tussen de coöperatie en haar 
leden is door Meijers als novum geïntroduceerd. In de overeenkomsten tussen de 
coöperatie en haar leden ziet Meijers het wezenlijke van de coöperatie: een 
coöperatie behartigt de stoffelijke belangen van haar leden langs de weg van het 
sluiten van overeenkomsten. In de wet van 1925 noch in de wet van 1876 werd 
dit verband gelegd. Door de aard van de overeenkomsten onderscheidde zich de 
ene vorm van coöperatie van de andere. Meijers ging uit van de veronderstelling 
dat tussen lid en coöperatie altijd een contractuele relatie bestond. Met deze korte 
beschrijving moge ik hier volstaan. In hoofdstuk 4 zal ik uitgebreid op dit materiële 
kenmerk van de coöperatie ingaan. Daar zal blijken dat het kenmerk van het 'sluiten 
van overeenkomsten met de leden' ongeschikt is om de coöperatie te typeren. 

Anders dan in art. 1 lid 2 Wet 1925 komt in de omschrijving van de coöperatie 
in het ontwerp Boek 2 BW niet meer expliciet tot uitdrukking dat de coöperatie 
ook andere niet stoffelijke belangen mag behartigen. Bovendien ontbreekt in de 
definitie de mogelijkheid dat de coöperatie een zelfde zakelijke relatie met derden 
kan onderhouden als met leden.104 Zie echter art. 2.2.2.8. sub b Ontwerp Meijers. 
Voorts bevat de omschrijving in het ontwerp niet meer de term 'toe- en uittreding'. 
Dit mag echter niet verbazen indien men bedenkt dat de vrije toe- en uittreding 
reeds een kenmerk is van de gewone vereniging en dus voor de afbakening van 
de coöperatie ten opzichte van de personenvennootschappen niet meer nodig is. 

4.3.2 Betekenis van de woorden 'anders dan bijkomstig' 

Zagen we hiervoor dat noch uit de omschrijving van de coöperatie in het ontwerp 
Meijers noch in het ontwerp Boek 2 BW de mogelijkheid bleek dat coöperaties 
naast stoffelijke doelen ook ideële doelen mogen nastreven en ook met niet-leden 
overeenkomsten mogen aangaan, uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat beide 
mogelijkheden voor een coöperatie onder Boek 2 BW zijn blijven bestaan. Dit 
werd afgeleid uit de woorden 'anders dan bijkomstig'. 

Zoals gezegd, het ontwerp Meijers kende deze woorden oorspronkelijk niet. 
Ze zijn op aandrang van de Nationale Raad voor de land- en tuinbouw (NCR) in 
de wettelijke omschrijving van de coöperatie opgenomen. Volgens de NCR kon 
uit de omschrijving van de coöperatie in het Ontwerp Meijers opgemaakt worden 
dat ook organisaties die primair een ander doel beogen maar die daarnaast 
bijkomstig op de omschreven wijze in stoffelijke belangen van leden voorzien, 
zich voortaan 'coöperatief' zouden moeten noemen. Hierbij dacht de NCR in de 
eerste plaats aan landbouworganisaties die bepaalde bedrijfsbenodigdheden voor 

104 Een andere vraag is of derdenverkeer bij het ontbreken van een uitdrukkelijke wetsbepaling 
wel of niet zou mogen. 
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hun leden kochten. Hetzelfde probleem kon zich echter voordoen bij sportvereni
gingen die bepaalde sportartikelen voor hun leden inkochten, of voor reis vereniging
en die met hun leden vervoersovereenkomsten afsloten. Om deze verenigingen 
buiten de toepassing van de bepalingen van de coöperatie te stellen, zijn in de 
omschrijving van de coöperatie in art. 2.2.2.1. lid 2 Ontwerp Meijers de woorden 
'anders dan bijkomstig' ingevoegd.105 

Volgens Harderwijk heeft deze toevoeging twee kanten: enerzijds wordt 
daarmee duidelijk dat gewone verenigingen die slechts zijdelings bijkomstig 'aan 
coöperatie' doen, niet gedwongen worden zich in te richten als coöperaties, 
anderzijds wordt duidelijk dat coöperaties verkeer met derden mogen onderhouden 
en tevens niet-stoffelijke belangen mogen behartigen, mits dit niet ertoe leidt dat 
de stoffelijke belangen van de leden nog slechts bijkomstig worden behartigd.106 

Dat Harderwijk uit de woorden 'anders dan bijkomstig' afleidt dat een coöperatie 
ook niet ideële doelen mag nastreven, komt mij juist voor. Immers het adres van 
de NCR ging over de vraag hoe een vereniging en een coöperatie van elkaar te 
onderscheiden zijn daar waar beide zowel ideële als ook stoffelijke doelen in de 
praktijk plegen na te streven. In het Voorlopig Verslag van Tweede Kamer heet 
het: 

'Met het oog op de verenigingen, die slechts als nevendoel activiteiten 
ontplooien ter bevrediging van stoffelijke behoeften hunner leden (de 
sportvereniging, die collectief sportartikelen aanschaft, e.d., vgl. de algemene 
beschouwingen over deze Titel, onder 2 (a)) stelt de Nationale Coöperatieve 
Raad voor, dat de hiervóór weergegeven definitie nog als volgt wordt aangevuld: 
"...die zich anders dan bijkomstig ten doel stellen..."107 

Over de mogelijkheid om het zakelijk verkeer uit te breiden tot derden sprak het 
adres van de NCR in het geheel niet. Nu de woorden 'anders dan bijkomstig' niet 
met oog op deze mogelijkheid in het ontwerp zijn opgenomen mag dan ook niet 
de conclusie worden getrokken dat derdenverkeer op die grond al dan niet is toege
staan. 

De onduidelijkheid van de woorden 'anders dan bijkomstig' wordt wat betreft 
de mogelijkheid van het derdenverkeer alleen nog maar groter indien men zich 
afvraagt wat nu precies de betekenis van deze woorden is? Men kan zich toch 
moeilijk aan de indruk ontrekken dat het hier gaat om een kwantitatief criterium.108 

Aldus opgevat zou dit het volgende betekenen. Wordt het zakelijk verkeer tussen 
de coöperatie en niet-leden tot hoofdzaak, dan wordt niet meer voldaan aan de 

105 Zie bij Wiersma, t.a.p. blz. 278. 
106 A.w. blz. 37. Zie ook zijn bijdrage in TVVS 1959 nr. 5, blz. 1 19. 
107 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2. blz. 462. 
108 Een vraag die ook door Wiersma, t.a.p. blz. 278, werd gesteld. Zie bovendien Dijk/Van der Ploeg, 

Van vereniging, coöperatie en stichting, 2e druk 1991. blz. 26. 
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materiële kenmerken van de coöperatie met als gevolg dat zij zich moet omzetten 
in een andere wél passende rechtsvorm of zich zal moeten ontbinden.109 

De woorden 'anders dan bijkomstig' zijn met name op het punt van het derden
verkeer aanleiding geweest voor een uitvoerige behandeling in de Tweede Kamer. 
Zo werd door het Tweede Kamerlid Van Rijckevorsel aan regeringscommissaris 
Drion opheldering gevraagd omtrent de rechtsonzekerheid die kan ontstaan, wanneer 
op een bepaald ogenblik een coöperatie in een bepaalde periode meer overeenkom
sten met derden heeft gesloten dan met haar eigen leden."0 De vraag van Van 
Rijckevorsel kan zo worden opgevat: wordt met de woorden 'anders dan bijkomstig' 
een kwantitatief criterium aangelegd en zo ja, wat is dan het rechtsgevolg indien 
inderdaad zou blijken dat de coöperatie meer overeenkomsten afsluit met derden 
dan met haar leden? Hieronder volgt een weergave van het antwoord dat Drion 
tijdens de parlementaire behandeling op de vraag van Van Rijckevorsel gaf.'11 

Ten eerste tracht Drion bij de beantwoording aan te geven waarom door de 
toevoeging van de woorden 'anders dan bijkomstig' in de omschrijving van de 
coöperatie een bepaling zoals die was vervat in art. 1 lid 2 BW Wet 1925, niet meer 
nodig was."2 In dat artikel was uitdrukkelijk vastgelegd dat het een coöperatie 
was toegestaan haar werkkring tot derden uit te breiden zonder haar coöperatieve 
karakter te verliezen. Drion wijst erop dat in de systematiek van het ontwerp Boek 
2 de vraag of een bepaalde organisatievorm een coöperatie is of niet, wordt 
beantwoord aan de hand van materiële kenmerken. Zo zal een organisatie die 
voldoet aan de omschrijving van art. 2.2.2.1. lid 2 Vaststellingswet Boek 2 BW 
een coöperatie zijn. Een organisatie die anders dan bijkomstig ten doel heeft in 
de stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien door met hen overeenkomsten 
te sluiten in een bedrijf, dat te dien einde ten behoeve van de leden wordt 
uitgeoefend, is een coöperatie. Daarnaast is het haar toegestaan, aldus Drion, alle 
andere belangen te behartigen en soortgelijke of andere overeenkomsten met derden 
aan te gaan. Zolang maar tevens wordt voldaan aan de materiële kenmerken van 
wettelijke omschrijving van de coöperatie, verliest zij haar coöperatieve karakter 
niet. Zo bezien is volgens Drion een expliciete bepaling zoals art. 1 lid 2 Wet 1925 
die kende, niet meer nodig. 

Drion erkent echter wel dat er problemen kunnen ontstaan voor coöperaties 
die alleen maar bijkomstig aan de behartiging van de stoffelijke belangen van de 
leden doen. Door Wiersma is in het WPNR (1958) 4542 erop gewezen wat het 

109 Harderwijk, a.w. blz. 37. Van der Grinten lijkt in de zesde druk van Asser-Van der Grinten II 
(De rechtspersoon), blz. 287 uit te gaan van een volstrekte nietigheid van de coöperatie. 

1 10 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2, blz. 468/469, Handelingen Tweede Kamer. 
1 1 1 Van Zeben, Parlemantaire Geschiedenis Boek 2, blz. 469 e.V., Handelingen Tweede Kamer. 
1 12 Art. 1 lid 2 Wet 1925 luidt: 'Eene vereeniging, welke aan deze vereischten voldoet, verliest haar 

karakter niet, indien de statuten haar veroorloven haren werkkring tot derden uit te strekken, 
noch indien zij naast de stoffelijke ook andere belangen behartigt.' 
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rechtsgevolg zou kunnen zijn. Stel, dat een coöperatie ten gevolge van de toename 
van het zakelijk verkeer met derden niet meer anders dan bijkomstig aan de 
stoffelijke belangenbehartiging van haar leden doet. Het rechtsgevolg is dat een 
dergelijke organisatie geen coöperatie meer is omdat zij niet meer aan de materiële 
kenmerken van de coöperatie voldoet.113 Deze consequentie werd binnen 
coöperatieve kring toegejuicht. Om deze reden is ook het huidige art. 2:63 BW 
opgenomen."4 Binnen coöperatieve kring wilde men namelijk voorkomen dat 
organisaties zich als coöperatie presenteerden aan het publiek, maar feitelijke niets 
van doen hebben met de stoffelijke behartiging ten behoeve van de leden. Terecht 
wijst Drion erop dat dit echter een andere situatie betreft. De vraag van Van 
Rijckevorsel doelde op de situatie dat een coöperatie naast het zakelijk verkeer 
met haar leden een zelfde zakelijk verkeer onderhoudt met niet-leden. Daarover 
zegt Drion: 

'(...), wanneer een vereniging, die coöperatieve vereniging is, doordat zij onder 
de omschrijving valt en dus inderdaad anders dan bijkomstig zich ten doel stelt, 
in de stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien door met hen overeenkom
sten af te sluiten in het bedrijf, dat zij ten behoeve van die leden uitoefent, op 
een bepaald moment blijkt in een zekere periode, bijv. in het laatste boekjaar, 
meer overeenkomsten met derden te hebben afgesloten dan met eigen leden, 
dan wil dit helemaal niet zeggen, dat enkel uit deze feitelijke situatie zou volgen, 
dat deze vereniging niet meer anders dan bijkomstig zich ten doel stelt, in de 
stoffelijke behoeften van de leden te voorzien, door overeenkomsten met de 
leden te sluiten in het bedrijf, ten behoeve van die leden uitgeoefend. Alleen 
wanneer inderdaad blijkt, dat naar de statutaire doelomschrijving of, gezien 
de feitelijke doeleinden van een associatie, het voorzien in de stoffelijke 
behoeften der deelnemers door met hen overeenkomsten te sluiten in het bedrijf, 
dat zij ten behoeve van de deelnemers uitoefent, slechts een bijkomstig doel 
is, dan zal het rechtsgevolg intreden, waarop prof. Wiersma wees, (...)'"5 

Blijkbaar is naar het zeggen van de regering bij monde van Drion de feitelijke 
constatering - hoe deze ook zou moeten plaatsvinden116 - dat een coöperatie meer 

113 Een andere vraag is wat in zo'n geval aan rechtsvorm overblijft. 
114 Art. 2:63 lid 1: 'Het is aan een persoon die geen coöperatie of een onderlinge waarborg

maatschappij is, verboden zaken te doen met gebruik van de aanduiding "coöperatief', "onderling" 
of "wederkerig".' 
Lid 2: 'Ingeval van overtreding van dit verbod kan iedere coöperatie of onderlinge waarborgmaat
schappij vorderen, dat de overtreder zich op straffe van een door de rechter te bepalen dwangsom 
onthoudt het gewraakte woord bij het doen van zaken te gebruiken.' 

115 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2, blz. 470, Handelingen Tweede Kamer. 
116 Zie Hehemann, t.a.p. blz. 27 en 28, die zich afvraagt wat voor de feitelijke constatering beslissend 

is: het aantal overeenkomsten of de omzet die de overeenkomsten vertegenwoordigen. Voor 
een werknemersproductiecoöperatie wil hij uitgaan van het aantal, voor een aan- en verkoopcoöpe
ratie van de omzet. Voor elk type coöperatie zal dit afzonderlijk moeten worden bezien, aldus 
Hehemann. 
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overeenkomsten aangaat met niet-leden dan met haar eigen leden, niet voldoende 
voor het verlies van het karakter van coöperatie. Daar moet nog iets bijkomen. 
Van een kwantitatief criterium als zodanig is dus geen sprake. Drion spreekt van 
de statutaire doelomschrijving of van feitelijke doeleinden van de zich als coöperatie 
presenterende organisatie. Natuurlijk met de statutaire doelomschrijving is een 
scherp criterium gesteld, maar in de praktijk zal het zelden of nooit voorkomen 
dat een organisatie zich als coöperatie presenteert zonder dat de statuten voldoen 
aan de omschrijving van de coöperatie."7 Een toetsing aan de feitelijke doeleinden 
van de zich als coöperatie presenterende organisatie als criterium biedt daarentegen 
net zo weinig houvast als de woorden 'anders dan bijkomstig' die daarmee zou 
moeten worden verduidelijkt."8 

Naar aanleiding van de behandeling van art. 2.2.2.8. Ontwerp Meijers is ook in 
de Eerste Kamer de betekenis van de woorden 'anders dan bijkomstig' aan de orde 
geweest. In het Ontwerp Meijers kende art. 2.2.2.8. onder b de mogelijkheid van 
derdenverkeer en van de behartiging van niet-stoffelijke belangen."9 De bepaling 
is ontleend aan art. 1 lid 2 Wet 1925 en luidt: 

'De statuten kunnen de vereniging veroorloven naast de stoffelijke ook andere 
met de coöperatie verband houdende belangen te behartigen, alsmede haar 
werkkring tot derden uit te breiden.' 

Anders dan onder de Wet van 1925 was niet opgenomen de bepaling dat een 
coöperatie door aldus te handelen haar karakter niet verloor. Gezien het gekozen 
stelsel van een onderscheid van rechtspersonen naar materiële kenmerken past 
een dergelijke toevoeging ook niet. 

Art. 2.2.2.8. sub b Ontwerp Meijers is na de toevoeging van de woorden 
'anders dan bijkomstig' in art. 2.2.2.1. lid 2 als overbodig en verwarring wekkend 
geschrapt.120 Zoals hierboven uiteengezet was de regering bij monde van 
regeringscommissaris Drion van mening dat door de toevoeging van de woorden 
'anders dan bijkomstig' in de omschrijving van de coöperatie de mogelijkheid was 
geboden dat een coöperatie zowel met derden overeenkomsten mag sluiten als ook 
niet-stoffelijke belangen van haarleden mag behartigen. De Nationale Coöperatieve 
Raad op haai- beurt was echter bevreesd dat door het verdwijnen van de uitdrukkelij-

117 In vergelijkbare zin Harderwijk in TVVS 1959 nr. 5, blz. 121. Denkbaar is wel dat een als 
vereniging opgerichte organisatie door haar feitelijke werkzaamheden aan de omschrijving van 
de coöperatie voldoet. 

1 18 Hehemann, t.a.p. blz. 27. lijkt uit het antwoord van de regering ook nog een criterium naar tijd 
te lezen. Van het verlies van het karakter van coöperatie is dan slechts sprake, indien er permanent 
in strijd wordt gehandeld met de doelstelling. 

1 19 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2, blz. 498. 
120 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2, blz. 517. 
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ke bepaling in art. 2.2.2.8. sub b het twijfelachtig was, of in de toekomst onder 
de vigeur van het nieuwe wetboek een coöperatie wel in haar statuten zou mogen 
bepalen dat zij haar werking tot derden uitstrekt, resp. dat zij naast stoffelijke 
belangen ook andere belangen wil behartigen. 

Art. 1 lid 2 Wet 1925, waaraan het bepaalde in art. 2.2.2.8. sub b Ontwerp 
Meijers is ontleend, hangt samen met art. 1 lid 1 Wet 1925. Art. 1 lid 1 Wet 1925 
luidt: 

'Onder een coöperatieve vereniging verstaat de wet een vereniging van personen 
- die bevordering van de stoffelijke belangen der leden tot doel heeft.' 

Men zou kunnen zeggen dat, als het tweede lid niet bestond, een coöperatie alleen 
ten doel zou kunnen hebben de bevordering van de stoffelijke belangen van haar 
leden en dus niet: a. andere dan stoffelijke belangen; b. belangen van derden. Om 
die redenering uit te sluiten is in 1925 het tweede lid van artikel zeer terecht 
opgenomen. Een coöperatieve vereniging kan mede belangen van derden behartigen 
en kan mede naast de stoffelijke belangen ook andere belangen behartigen, aldus 
Drion.121 

Het ontwerp Meijers gaat echter uit van een andere omschrijving van de 
coöperatie, een omschrijving die de materiële kenmerken van de coöperatie bevat. 
Wordt daaraan voldaan dan is er sprake van een coöperatie. Dat daarnaast ook 
met derden wordt gehandeld of niet-stoffelijke belangen worden behartigd doet 
aan het karakter van de coöperatie niet af. Een bepaling als art. 1 lid 2 Wet 1925 
is dan ook niet nodig volgens Drion. Hij stelt: 

'(...) de coöperatieve vereniging mag zich, als iedere vereniging, alles ten doel 
stellen, wat binnen de grenzen van openbare orde. goede zeden en dwingende 
wetsbepalingen valt; zij mag zich ten doel stellen alle stoffelijke belangen en 
alle geestelijke belangen en wel van leden of van derden. Mits zij maar anders 
dan bijkomstig de stoffelijke belangen van haar leden behartigt door met hen 
overeenkomsten af te sluiten in haar bedrijf, want anders is zij geen coöperatieve 
vereniging.'122 

Op dit punt van het betoog kan ik Drion niet volgen. In de eerste plaats spreekt 
Drion van de mogelijkheid dat de coöperatie de belangen van derden tot doel kan 
hebben. Hoe zich dat verhoudt tot het doel van de coöperatie, de behartiging van 
de stoffelijke belangen van haar leden, is niet duidelijk indien Drion van mening 
is dat met de woorden 'anders dan bijkomstig' geen kwantitatief kriterium is 
aangelegd.I2j Dit zou betekenen dat een coöperatie die op een gegeven moment 

121 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2, blz. 517. 
122 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2, blz. 517. 
123 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2, blz. 470. 
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geen enkel verkeer meer onderhoudt met haar leden, nog steeds een coöperatie 
is. Feitelijk lijkt een dergelijke onderneming meer op een kapitaalvennootschap. 
Dit nu, is volgens Drion toch niet de bedoeling. Zie hierboven. Waar precies het 
omslagpunt ligt is niet met duidelijkheid te zeggen. De woorden 'anders dan 
bijkomstig' zijn op dit punt zonder zin. 

In de tweede plaats worden derden door de coöperatie als contractspartij 
gekozen, omdat dit opportuun is uit bedrijfseconomisch oogpunt voor de 
coöperatieve onderneming en daarmee indirect voor de stoffelijke behartiging van 
de belangen van de leden. De overeenkomsten met derden moeten dan ook 
dienstbaar zijn aan de belangenbehartiging van de leden immers dat is het wettelijke 
doel van de coöperatie. In het Duitse coöperatierecht vindt de mogelijkheid van 
derdenverkeer zijn grens in het Förderzweck van § 1 GenG. Alleen overeenkomsten 
tussen de coöperatie en derden die een gelijk karakter dragen als de overeenkomsten 
met de leden en dienstbaar kunnen zijn om het Förderzweck te bereiken, zijn 
toegestaan. In de Duitse doctrine wordt doorgaans aangenomen dat overeenkomsten 
met derden dienstbaar zijn voor het bereiken van het Förderzweck indien daartoe 
een bedrijfseconomische noodzaak bestaat.124 

Desalniettemin stelt Drion de Nationale Coöperatieve Raad op dit punt gerust: 

'De reden derhalve, waarom artikel 1, lid 2, van de wet van 1925 in dit 
wetsontwerp is vervallen, is, dat de definitie van de coöperatieve vereniging 
uit artikel 1, lid 1. van deze niet is opgenomen in het regeringsontwerp. Daarom 
meent de regering, dat er geen enkele reden is voor de vrees van de Nationale 
Coöperatieve Raad, dat het in de toekomst zelfs maar twijfelachtig zou kunnen 
zijn, dat de coöperatieve vereniging zich zal mogen bezighouden met andere 
dan stoffelijke belangen en met derden.'125 

Harderwijk126 concludeerde vervolgens dat gelet op de uiteenzettingen van Drion 
er in coöperatieve kring niet langer de vrees behoeft te bestaan dat een coöperatieve 
vereniging in de toekomst niet met derden mag handelen. Daarmee heeft de regering 
aan de woorden 'anders dan bijkomstig', m.i. ten onrechte, een dubbele betekenis 
toegekend.ni Deze conclusie is onbegrijpelijk. Dat met derden mocht worden gehan
deld was geen punt. Geldend recht was dat coöperaties onbeperkt overeenkomsten 
met derden konden aangaan. Zie art. 1 lid 2 Wet 1925. Uit niets blijkt dat een 
zuivering van het coöperatiewezen in de bedoeling van het Gewijzigd Ontwerp 
heeft gelegen en dat men op het punt van het derdenverkeer heeft willen afwijken 

124 Zie over het derdenverkeer § 5.4. van hoofdstuk 4. 
125 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2, blz. 517. 
126 A.w. blz. 42. 
127 Hehemann, t.a.p. blz. 26. Zie ook Willemsen, De definitie van onderlinge en coöperatie taalkundig 

bezien, TVVS 1974 nr. 5. blz. 157. 
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van het op dat moment geldende recht.128 Daartegen richtte zich ook niet de kritiek 
van de Nationale Coöperatieve Raad. Door de woorden 'anders bijkomstig' is het 
onduidelijk geworden in hoeverre het verkeer met derden voor de coöperatie is 
toegestaan. Als de meest simpele oplossing heeft Hehemann129 voorgesteld om 
art. 2.2.2.8b van het Ontwerp Meijers in zijn oorspronkelijke redactie weer in te 
voegen. Daardoor zou aan veel moeilijkheden te ontkomen zijn en zou een juiste 
interpretatie van de woorden 'anders dan bijkomstig' mogelijk worden. Zijn oproep 
werd niet gehoord. 

4.4 Invoeringswet Boek 2 BW 

Met de Invoeringswet Boek 2 NBW is de wettelijke omschrijving van de coöperatie 
wederom op een tweetal punten gewijzigd. In de eerste plaats hadden de woorden 
'anders dan bijkomstig' geen verduidelijking gebracht maar eerder de vrees, in 
het bijzonder binnen de kring van de Nationale Coöperatieve Raad voor de land
en tuinbouw, dat het verkeer met derden niet meer was toegestaan. Vrees bestond 
er ook bij de in Nederland aanwezige werknemersproductiecoöperaties destijds 
verenigd in de Associatie van bedrijven op coöperatieve grondslag (ABC). Tijdens 
de behandeling in de Vaste Commissie Justitie werd de vraag gesteld of de definitie 
van de coöperatie, bevattende de woorden 'anders dan bijkomstig', ruim genoeg 
was om ook deze werknemersproductiecoöperaties te omvatten.130 Gebruikelijk 
bij dergelijke werknemersproductiecoöperaties is immers dat niet alleen arbeids
overeenkomsten worden gesloten met haar leden maar ook met niet-leden die op 
gelijke voet in het bedrijf meewerken. Bij de Memorie van Antwoord antwoordt 
de regering dat de wettelijke definitie hieraan evenwel geenszins in de weg staat.m 

De regering vervolgt: 

'Zij bepaalt niet anders dan dat de coöperatie zich, anders dan bijkomstig, ten 
doel moet stellen in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien 
door met hen overeenkomsten te sluiten in het bedrijf, dat zij te dien einde ten 
behoeve van haar leden uitoefent. Met andere woorden, het doel van coöperatie 
om in de stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien, daartoe een bedrijf 
uit te oefenen, en in de uitoefening van dat bedrijf met die leden overeenkom
sten te sluiten, mag niet bijkomstig, d.i. van ondergeschikte betekenis, voor 

128 Aldus Wiersma, t.a.p. blz. 278. 
129 T.a.p. blz. 28. Willemsen, t.a.p. blz. 160, is van mening dat de woorden 'anders dan bijkomstig' 

uit de definitie geschrapt zouden moeten worden. Zo niet, dan zou in ieder geval aangegeven 
moeten worden welke betekenis aan de woorden wordt gehecht en op welke elementen van de 
definitie ze betrekking hebben. 

130 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet Boek 2, blz. 1244. 
131 Zie voor een weergave van de parlementaire geschiedenis terzake van werknemerproduc-

tiecoöperatie tevens Dortmond, De werknemerproduktiecoöperatie versus de bv, S&V 1995 
blz. 175 en 176. 
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haar zijn. Met name betekent "anders dan bijkomstig" niet: in hoofdzaak 
overwegend. Voor een kwantitatieve weging of het aantal overeenkomsten met 
leden, of de waarde van de prestaties die daaruit voortvloeien, het aantal of 
de waarde van overeenkomsten met derden overtreft, is dan ook geen plaats. ' '32 

Schijnbaar is in de visie van de regering met de woorden 'anders dan bijkomstig' 
geen kwantitatief criterium gegeven daar waar het gaat om de mogelijkheid voor 
coöperaties ook met derden overeenkomsten aan te gaan die zij anders alleen met 
haar leden aangaat. Wat de woorden 'anders dan bijkomstig' voor het derdenverkeer 
dan wél betekenen, blijft onduidelijk. Met het zojuist gegeven antwoord heeft de 
regering de vrees dan ook niet weg kunnen nemen, zodat de NCR bij de behandeling 
van art. 53 via de Kamercommissie ervoor pleitte de woorden 'anders dan bijkom
stig' maar weer te schrappen. Hier wilde de regering in eerste instantie niet van 
weten. Na Van Dale te hebben geraadpleegd zijn de woorden 'anders dan 
bijkomstig' vervangen door 'anders dan van ondergeschikte betekenis'.133 

Uiteindelijk heeft de regering toch deze concessie gedaan dat de woorden 'anders 
dan bijkomstig' zijn geschrapt onder gelijktijdige toevoeging van een nieuwe tweede 
zin aan art. 53 lid 2 BW Invoeringswet: 'De statuten kunnen de vereniging 
veroorloven soortgelijke overeenkomsten met derden te sluiten, doch dit mag niet 
in zodanige mate geschieden dat de overeenkomsten met de leden voor het bedrijf 
slechts van ondergeschikte betekenis zijn.'134 Het is deze tekst die in 1976 wet is 
geworden. 

Het is eigenaardig dat bij de Invoeringswet weer uitdrukkelijk in de wet wordt 
vastgelegd dat de coöperatie ook met niet-leden overeenkomsten mag aangaan, 
terwijl art. 2.2.2.8. sub b Ontwerp Meijers bij de Vaststellingswet is geschrapt. 
Daaraan wordt echter toegevoegd dat de overeenkomsten met de leden niet van 
ondergeschikte betekenis mogen zijn. Hier wreekt zich het gemis van de 
uitdrukkelijke vermelding zoals art. 1 lid 2 Wet 1925 die kende, dat door het sluiten 
van overeenkomsten met derden het karakter van de coöperatie niet verloren gaat. 
Door de toevoeging van de woorden 'anders dan bijkomstig' - hetzelfde geldt voor 
de latere toevoeging 'slechts van ondergeschikte betekenis' - is, zoals Wiersma 
reeds in 1958 stelde, onmiskenbaar een nieuw materieel kenmerk geïntroduceerd.135 

Dit nu is eigenaardig, omdat Meijers een dergelijk kenmerk niet had opgenomen. 
Deze wilde immers door middel van art. 2.2.2.8. onder b Ontwerp Meijers 
aansluiten bij art. 1 lid 2 Wet 1925. Bovendien is het eigenaardig, omdat de woorden 
'anders dan bijkomstig' niet met het oog op de mogelijkheid van het derdenverkeer 
in de definitie van de coöperatie waren opgenomen maar met het oog op al die 

132 Zie vorige noot. 
133 Van Zeben, Parlementaire Geschiedis Invoeringswet Boek 2, blz. 1245. 
134 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet Boek 2, blz. 1245 en 1246. 
135 Wiersma. WPNR 4542, blz. 278. 
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verenigingen die primair een gewoon verenigingsdoel nastreefden en zich ook 
incidenteel bezighielden met de stoffelijke belangenbehartiging van hun leden.136 

Met het oog hierop had de NCR destijds immers de regering verzocht de woorden 
'anders dan bijkomstig' aan de wettelijke omschrijving toe te voegen. 

Een tweede wijziging van de wettelijke omschrijving van de coöperatie bij de 
Invoeringswet Boek 2 ten opzichte van de Vaststellingswet betrof de structuur 
waarop de bedrijfsuitoefening door de coöperatie plaatsvond. De vaststellingswet 
ging er, blijkens de zinsnede 'door met hen overeenkomsten te sluiten in het bedrijf, 
dat de vereniging te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent', van uit dat 
de rechtspersoon, de coöperatie zelf, het bedrijf uitoefende. In deze optiek valt 
het begrip 'coöperatie' als rechtsvorm samen met het begrip 'coöperatieve 
onderneming'. Beantwoordde deze voorstelling van zaken in het verleden lange 
tijd aan de coöperatieve praktijk, thans is zij eerder uitzondering dan regel. De 
praktijk is eerder dat de coöperatie het bedrijf doet uitoefenen door middel van 
een besloten vennootschap waarvan de coöperatie de aandelen houdt.137 Andere 
modaliteiten zijn mogelijk, bijv. die waarbij de coöperatie zelfde bedrijfsactiviteit 
uitoefent en een door haar opgerichte besloten vennootschap zich slechts bezighoudt 
met een of meer specifieke gedeelten van de bedrijfsuitoefening. In de eerste Nota 
van Wijziging van de Invoeringswet Boek 2 heet het: 

'In de eerste zin (van de omschrijving in art. 53 lid 2 Boek 2 Invoeringswet;vdS) 
wordt voorts niet alleen gesproken over het bedrijf dat de vereniging uitoefent, 
maar wordt ook de mogelijkheid opengelaten dat zij dat bedrijf doet uitoefenen. 
Dit is geschied om tegemoet te komen aan een praktijk, die vooral in de laatste 
jaren o.a. met het oog op fusies is ontstaan; in een aantal gevallen wordt het 
bedrijf dooreen besloten vennootschap geëxploiteerd, maar de aandelen daarvan 
zijn dan in handen van de vereniging en het bestuur van de vennootschap wordt 
vanwege de vereniging uitgeoefend; wel pleegt het ook de vereniging, en niet 
de vennootschap, te zijn die de overeenkomsten in het zakelijk verkeer met 
de leden sluit."38 

Tijdens de behandeling van de Invoeringswet in de Vaste Kamercommissie van 
de Tweede Kamer vestigt Kamerlid Geurtsen de aandacht op een schrijven van 

136 Vgl. Van Dijk/Van der Ploeg, a.w. blz. 27, die het voorbeeld geven van een sportclub welke 
tegen schappelijke prijs voor de leden ping-pongbatjes aanschaft. Zie ook Van Schilfgaarde 
in WPNR (1977) 5413, die het heeft over de exploitatie van een tennishal door een vereniging 
ten behoeve van haar leden. Ik zou menen dat voor de aankoop van shuttles door een vereniging 
ten behoeve van de beoefening van de badmintonsport hetzelfde geldt. 

137 Zie hierover Willemse, De coöperatie met dochterbedrijven in de vorm van een nv of bv, TVVS 
1981 nr. 5, blz. 110 e.V.; voorts Dortmond, De coöperatie; van vereniging naar houdstermaat
schappij en beursrechtspersoon. Inaugurele rede KUN 1991, blz. 3. 

138 Van Zeben. Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet Boek 2 BW, blz. 1247. 
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de NCR, waarbij opheldering wordt gevraag omtrent de wijziging van de definitie 
van de coöperatie door de toevoeging van de woorden 'doen uitoefenen'. De inhoud 
van dit schrijven laat ik hier integraal volgen: 

'In de herziene redactie van de definitie van de coöperatie in het nieuwe BW 
is ruimte gelaten voor coöperaties die hun bedrijf ondergebracht hebben in 
een rechtspersoon, tot op heden in de praktijk de nv of de bv. De figuur is aldus 
dat de coöperatieve vereniging de grondstof van haar leden ontvangt en deze 
doet verwerken in het in een naamloze/besloten vennootschap ondergebrachte 
bedrijf. Er zijn echter ook coöperaties die in het verleden hebben besloten hun 
gehele bedrijf onder te brengen in een nv/bv, waarvan de coöperatieve 
vereniging de enige aandeelhoudster is. De overeenkomsten komen zonder 
tussenkomst van de coöperatieve vereniging tot stand tussen de nv en de leden 
van de coöperatieve vereniging. De laatste voldoet dus niet aan de eis dat zij 
overeenkomsten sluit met de leden in het bedrijf dat zij uitoefent of doet 
uitoefenen. Behalve haar aandeelhouderschap heeft deze coöperatie geen 
zakelijke functie meer. Wel wordt haar organisatorische betekenis - zij 
overkoepelt een aantal primaire coöperaties - belangrijk geacht. Heeft de 
invoering van de nieuwe definitie rechtsgevolgen voor een dergelijke 
coöperatieve vereniging en zo ja welke?'139 

De toenmalige minister van Justitie Van Agt antwoordde hierop aanvankelijk dat 
de nieuwe definitie inderdaad rechtsgevolgen zal hebben in die zin, dat een 
coöperatie zoals omschreven in de brief van de NCR niet langer meer een coöperatie 
zal kunnen zijn. Het betrof hier echter een voorlopige conclusie. Na ruggespraak 
met het departement laat de regering bij monde van ambtelijk adviseur De Die 
weten dat de regering in art. 2.2.2.1. al een verruiming heeft gegeven van de 
definitie van de coöperatie door daarin ook op te nemen het doen uitoefenen van 
een bedrijf, waardoor de mogelijkheid wordt opengelaten dat deze verenigingen 
coöperatieve verenigingen blijven. Vervolgens geeft De Die ten aanzien van de 
vraag met wie de leden bij een dergelijke coöperatie overeenkomsten moeten 
aangaan, een onderscheid aan: 

'Er is een groep van coöperatieve verenigingen waarvan de leden de contracten 
sluiten met de vereniging zelf. Er is ook een groep van coöperatieve vereniging
en waarvan de leden rechtstreekse contracten sluiten met de dochtervennoot
schap die de contracten ook verder afwikkelt. 
Wij hebben de mogelijkheid overwogen, de verruiming zover te laten gaan 
dat ook in het geval van rechtstreekse contracten tussen de leden van de 
coöperatieve vereniging en de besloten vennootschap de vereniging een 
coöperatie zou blijven. Wij zouden dan echter zo dicht komen bij een 

139 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet Boek 2 BW, blz. 1247. 
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onbepaalde definitie van de coöperatieve vereniging dat wij het niet hebben 
gedaan. 
Ik geloof, dat het het eenvoudigst is om als een vereniging een coöperatieve 
vereniging wil blijven, haar leden contracten te laten sluiten met de vereniging 
zelf, zoals ook andere coöperatieve verenigingen doen.'140 

We moeten hieruit concluderen dat het op grond van de wettelijke omschrijving 
van de coöperatie in art. 53 lid 2 Invoeringswet Boek 2 weliswaar is toegestaan, 
dat een coöperatie het bedrijf niet zelf uitoefent,141 maar haar taak kan niet ook 
nog worden beperkt in die zin dat zij niet meer zelf de overeenkomsten zou sluiten 
met haar leden, die leveren aan of afnemen van de door de coöperatie gehouden 
dochtervennootschappen. Gegeven de omschrijving van de coöperatie en het stelsel 
van materiële kenmerken is een coöperatie die haar leden toestaat rechtstreeks 
overeenkomsten te sluiten met haar dochtermaatschappijen, geen coöperatie in 
de zin art. 53 lid 2 Invoeringswet Boek 2 BW, zoals dat toen luidde. 

5 Periode van 1976 tot 1989 

5.1 Werking van de leer van de materiële kenmerken 

De in de vorige paragraaf beschreven parlementaire behandeling heeft geleid tot 
de volgende omschrijving van de coöperatie in art. 53 lid 2 Invoeringswet Boek 
2 BW: 

'Onder coöperatieve vereniging wordt verstaan een vereniging die zich ten 
doel stelt in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien door 
(cursiefivdS) met hen overeenkomsten te sluiten in het bedrijf dat zij te dien 
einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen.' 

Voorts lezen we in hetzelfde lid: 

'De statuten kunnen de vereniging veroorloven soortgelijke overeenkomsten 
met derden te sluiten, doch dit mag niet in een zodanige mate geschieden dat 
de overeenkomsten met de leden voor het bedrijf slechts van ondergeschikte 
betekenis zijn.'142 

140 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet Boek 2 BW, blz. 1248. 
141 In gelijke zin SER, Vervolgadvies raden van commissarissen, nr. 7 -19 april 1985, blz. 20. 
142 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet Boek 2, blz. 1240/1241. 
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Met de invoering van Boek 2 BW in 1976143 is deze materiële omschrijving van 
de coöperatie van kracht geworden. De coöperatie van art. 2:53 BW oud was con
form de opvattingen van Meijers te beschouwen als een species van het genus 
vereniging van art. 2:26 BW oud. Zij onderscheidt zich van de gewone vereniging 
door haar doelstelling. Dit onderscheid in doelstelling wordt aangescherpt door 
het verbod van art. 2:26 lid 2 BW oud, dat de gewone vereniging die geen coöpera
tie of onderlinge waarborgmaatschappij is, verbiedt winst uit te keren aan haar 
leden. Het zijn van een bijzondere vorm van de vereniging betekent dat de 
bepalingen van de verenigingstitel op de coöperatie van toepassing zijn. Tevens 
is ten aanzien van de afbakening tussen de vereniging, coöperatie en onderlinge 
waarborgmaatschappij de op Meijers terug te voeren leer van de materiële 
kenmerken geïntroduceerd. 

Voor de oprichting van een coöperatie bracht dit stelsel met zich dat de 
coöperatie moest voldoen aan de materiële kenmerken van de vereniging in art. 
2:26 lid 1 BW oud naast die van art. 2:53 lid 2 BW oud. De coöperatie werd 
ingevolge art. 2:26 lid 1 jo 53 lid 1 BW oud opgericht bij een meerzijdige rechts
handeling, waarbij partijen - de leden/oprichters - een rechtspersoon tot stand 
brengen, waarin zij volgens regels en voor een doel door hen gesteld willen 
samenwerken. Weliswaar stelde art. 2:54 lid 1 BW oud als eis dat deze meerzijdige 
rechtshandeling werd vastgelegd in een notariële akte, van een constitutief vereiste 
was echter geen sprake. Was een coöperatie niet opgericht bij notariële akte, dan 
kon zij op vordering van het Openbaar Ministerie of op verzoek van een 
belanghebbende worden ontbonden. De rechtbank sprak de ontbinding slechts uit, 
nadat de coöperatie in de gelegenheid was gesteld de statuten binnen een door de 
rechtbank gestelde termijn in een notariële akte te doen opnemen, aldus lid 4 van 
art. 2:54 BW oud. 

Omdat onder het recht van 1976 een notariële akte geen constitutief vereiste 
was voor de oprichting van een coöperatie, is wel de vraag gesteld of een coöperatie 
ook bestaanbaar was in de rechtsvorm van een informele vereniging. Immers voor 
het bestaan van een informele vereniging was slechts noodzakelijk dat zij aan de 
materiële kenmerken van art. 2:26 lid 1 BW oud voldeed. Aan deze eisen kan 
doorgaans snel worden voldaan.144 Nodig is het bestaan van een ledensubstraat 
en een bepaald doel. Daar de coöperatie werd beschouwd als een subvorm van 
de gewone vereniging, omvatte het doel van de vereniging in art. 2:26 lid 1 BW 

143 Om precies te zijn op 26 juli 1976. Zie Invoeringswetten van 8 april 1976, Stb. 228 en 229. 
144 Zie Rb. Den Bosch 31 mei 1985, NJ 1986, 413 (Het Orgelfonds). Aan het zijn van een informele 

vereniging wordt als snel voldaan 'mede gezien de geringe eisen die voor het bestaan van een 
dergelijke vereniging worden gesteld'. In feite kan elke zich in het rechtsverkeer als eenheid 
presenterende groep van personen aangemerkt worden als informele vereniging, daar blijkens 
de parlementaire geschiedenis niet vereist is dat de rechtshandeling tot oprichting precies te 
traceren is. Aldus Maeijer, NJB 1976 blz. 662, Van Hengstum/Van Steenderen. a.w. blz. 25 
en Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997). nr. 240 blz. 291. 
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oud mede het doel van de coöperatie. Het doel van de coöperatie werd vervolgens 
geconcretiseerd in art. 2:53 lid 2 BW oud: de behartiging van de stoffelijke 
behoeften van haar leden. Daarmee was echter geen scherp criterium gegeven, 
nu aanvaard was dat ook de gewone vereniging stoffelijke doeleinden mocht 
nastreven. Anderzijds blijkt uit de parlementaire geschiedenis dat een coöperatie 
ook ideële doelen mocht behartigen; haar hoofdactiviteit was echter van materiële 
aard.I45 Een essentieel verschil tussen de vereniging en de coöperatie betrof slechts 
de uitkering van winst aan de leden. Zie art. 2:26 lid 2 BW oud. 

Een en ander betekende dat een 'opgerichte' coöperatie met op schrift gestelde 
statuten zonder dat er sprake was van een notariële akte, als rechtspersoon zou 
kunnen optreden. Er zou dan sprake zijn van een coöperatie met beperkte 
rechtsbevoegdheid.146 Deze consequentie vloeit voort uit het in de Invoeringswet 
Boek 2 BW gehandhaafde stelsel van onderscheid van rechtspersonen naar materiële 
kenmerken. Een dergelijke 'informele' coöperatie kan geen registergoederen 
verwerven noch erfgenaam zijn (art. 2:53 lid 1 jo. art. 30 BW oud). Bovendien 
zouden zij die namens de vereniging handelden hoofdelijk aansprakelijk zijn naast 
de coöperatie voor de schulden van de coöperatie (art. 2:53 lid 1 jo. art. 2:30 BW 
oud). Wel kon een dergelijke informele coöperatie op grond van art. 2:54 lid 4 
BW oud worden ontbonden. Opgemerkt moet worden dat een dergelijke informele 
coöperatie in de praktijk niet of nauwelijks voorkwam. Zij die een coöperatie 
wensten op te richten zullen gezien het bedrijfsmatig karakter van de organisatie 
dan wel het grote ledental zeker de gang naar de notaris hebben gemaakt. Onder 
het oude recht kon het zich eerder voordoen dat een informele coöperatie ontstond 
doordat een aanvankelijk als informele vereniging aan het rechtsverkeer deelne
mende organisatie na verloop van tijd haar activiteiten dusdanig wijzigde, dat zij 
daarmee voldeed aan de materiële kenmerken van de coöperatie in art. 2:53 lid 
2 BW oud met alle gevolgen van dien. 

De afbakening van de drie verenigingsvormen onderling op basis van materiële 
kenmerken had destijds tot gevolg dat de als a opgerichte organisatie die voldeed 
aan de kenmerken van rechtspersoon b, ook een rechtspersoon van het type b was.147 

De oprichtingshandeling en meer in het algemeen het voldoen aan bepaalde formele 
kenmerken was niet doorslaggevend noch de naam waaronder de opgerichte 
verenigingsvorm in het rechtsverkeer optrad.148 De als vereniging opgerichte 
organisatie die gezien haar feitelijke werkzaamheden voldeed aan de materiële 

145 Van Hengstum/Van Steenderen, a.w. blz. 32 en 173. 
146 Asser-Van der Grinten II (De rechtspersoon), zesde druk, nr. 386 blz. 287, Van der Velden, 

TVVS 1976 blz. 42, Dijk/Van der Ploeg, Van de vereniging en de stichting, eerste druk 1982, 
blz. 52, Van Hengstum/Van Steenderen, a.w. blz. 177 en Maeijer, NJB 1976 blz. 664. 

147 Zie Van Zeben. Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet Boek 2, blz. 1132. 
148 Asser-Van der Grinten II (De rechtspersoon), zesde druk, nr. 386 blz. 287. 
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kenmerken van de coöperatie in art. 2:53 lid 2 BW oud, was daarmee rechtens 
een coöperatie. Een dergelijke opvatting zien we ook terug in de rechtspraak. Het 
Hof Den Bosch overwoog bij zijn arrest van 15 december 1977, NJ 1978, 251: 

'dat in het systeem van Boek 2 B.W. een vereniging, die zich ten doel stelt 
in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien door met hen 
overeenkomsten te sluiten in het bedrijf, dat zij te dien einde ten behoeve van 
haar leden uitoefent, een Coöperatieve Vereniging is; 
dat de rechtspersoonlijkheid bezittende Vereniging "Rabobank Eindhoven-
Noord (...), haar naam wijzigende in "Coöperatieve Vereniging: Coöperatieve 
Rabobank Eindhoven-Noord W.A." (...), in feite niets anders gedaan heeft dan 
dat zij haar naam in overeenstemming heeft gebracht met de status van 
Coöperatieve Vereniging, die zij krachtens de wet bezat en bezit;' 

De omgekeerde situatie kon zich natuurlijk ook voordoen. Een als zodanig 
opgerichte coöperatie die in feite handelde als vereniging, had te gelden als 
vereniging. 

Deze wijze van afbakening heeft een aantal onzekerheden tot gevolg gehad die 
alle verband hielden met het feit dat door de werking van de leer van de materiële 
kenmerken een geruisloze overgang van de ene rechtsvorm in de andere kon 
plaatsvinden zonder dat de deelnemers zich zulks realiseerden. Een lid van een 
als gewone vereniging opgerichte organisatie kon uiteindelijk lid blijken te zijn 
van een coöperatie omdat deze vereniging feitelijk voldeed aan de omschrijving 
van art. 2:53 lid 2 BW oud. De leden zouden in een dergelijk geval aansprakelijk 
zijn op grond van art. 2:55 BW oud voor de tekorten van de coöperatie na ont
binding. Immers een dergelijke vereniging zal doorgaans een bepaling in haar 
statuten missen met als inhoud dat de leden niet aansprakelijk zullen zijn voor de 
tekorten van de vereniging. Dat zij dat niet zijn, volgt reeds uit de rechtsper
soonlijkheid van de vereniging. Op deze consequentie is gewezen door Van der 
Velden.149 

Oorspronkelijk was het onder de Vaststellingswet Boek 2 nog zo, dat een 
niet als coöperatie opgerichte vereniging die wel aan de omschrijving van de 
coöperatie voldeed, aan ontbinding bloot stond als vereniging krachtens art. 2.1. 10e. 
Bij de Invoeringswet is dit echter zo gewijzigd, dat een dergelijke rechtspersoon 
als coöperatie aan ontbinding bloot staat ingevolge art. 54 lid 4 BW oud. Immers, 
indien een dergelijke rechtspersoon voldeed aan de materiële kenmerken van art. 
2:53 lid 2 BW oud, dan was zij een coöperatie. Van der Velden zag hierin een 
volledig laten vervallen van formele kenmerken als grens tussen vereniging en 

149 Van der Velden, TVVS 1975/1 blz. 42 en 43. Zie bovendien Den Tonkelaar, WPNR 5449, Stille, 
WPNR 5406, Van Schilfgaarde, WPNR 5314 en Maeijer, NJB 1976. 
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coöperatie en een zover doortrekken van het systeem van de materiële afbakening 
tussen vereniging en coöperatie dat deze een onmiddellijk rechtsgevolg had. Hij 
gaf hiervan het volgende voorbeeld: een vereniging houdt zich bezig met de 
instandhouding van een ziekenhuis. De meeste inwoners van de plaats, waar het 
ziekenhuis is gevestigd, zijn lid. Bij opname wordt hen net als aan niet-leden de 
gangbare verpleegtarieven in rekening gebracht. Volgens Van der Velden is het 
niet irreëel te stellen dat deze verpleegovereenkomsten voorzien in de stoffelijke 
behoeften van de leden en dat de mogelijkheid deze overeenkomsten aan te gaan 
met haar leden het doel is van de ziekenhuisvereniging in kwestie. Aldus hebben 
we te maken met een coöperatie. Het gevaar kan dus bestaan dat de leden die 
dachten lid te zijn van een vereniging, opeens door de feitelijke aard van de 
werkzaamheden van de vereniging lid blijken te zijn van een coöperatie. De leden 
zullen bij gebrek aan een statutaire regeling onbeperkt aansprakelijk zijn voor de 
tekorten bij ontbinding.150 

Zo bezien kon inderdaad de onduidelijke situatie ontstaan dat een groep 
personen die als vereniging aan het rechtsverkeer deelnam, door een geruisloze 
overgang geconfronteerd werd met een wettelijke aansprakelijkheid, terwijl een 
organisatie die formeel als coöperatie was opgericht en als zodanig handelde, de 
mogelijkheid had om elke aansprakelijkheid voor haar leden uit te sluiten. Het 
zal dan ook niet verbazen dat Van der Velden pleit voor formele kenmerken. 

Om te voorkomen dat de leden van een vereniging aansprakelijk zijn voor 
de tekorten in het geval er sprake blijkt te zijn van een coöperatie, heeft Van 
Schilfgaarde151 de volgende volgens hem meest voor de hand liggende en eenvou
digste maatregel voorgesteld: neem in de statuten de bepaling op die persoonlijke 
aansprakelijkheid van de leden uitsluit. Hij verwees daarbij naar het motto 'baat 
het niet, dan schaadt het niet'. Van Schilfgaarde ging er overigens wel van uit dat 
de uitsluiting van de aansprakelijkheid kon geschieden zonder de aanduiding U.A. 
aan de naam van de coöperatie toe te voegen. Het ontbreken van de aanduiding 
van de aansprakelijkheid in de naam leidde niet tot nietigheid van de coöperatie 
maar tot de mogelijkheid van ontbinding. Zie art. 2:56 lid 1 jo. art. 54 lid 2 en 3 
BW oud.132 Geheel zeker is Van Schilfgaarde hier toch niet geweest, want meteen 

150 Van der Velden, De afbakening tussen vereniging aan de ene kant en coöperatie en onderlinge 
aan de andere kant in het nieuwe B.W., TVVS 1975 nr. 1, blz. 43 en 44. 

151 T.a.p. blz. 693. In gelijke zin Van Hengstum/Van Steenderen, a.w. blz. 33. 
152 Overigens verwijst Van Schilfgaarde naar art. 18 Wet 1925, waaraan art. 56 is ontleend. Volgens 

de parlementaire geschiedenis is daarbij geen wijziging beoogd. Dit moge zo zijn, voor het 
onderhavige vraagstuk brengt de verwijzing naar art. 18 Wet 1925 geen duidelijkheid, gezien 
het feit, dat dit artikel geen regels behelst inzake het rechtsgevolg van het niet in de naam van 
de coöperatie tot uitdrukking brengen van de ledenaansprakelijkheid. Dit is wel het geval met 
art. 5 lid 3 Wet 1925: wanneer de akte van oprichting notarieel is verleden, de naam van de 
coöperatie het woord "coöperatief' bevat en de statuten de naam en de gemeente van vestiging 
alsmede de aanduiding van het door haar uit te oefenen bedrijf bevat, dan verkrijgt deze coöperatie 
bij haar oprichting rechtspersoonlijkheid. 
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voegde hij eraan toe dat de zaken gecompliceerder zouden worden als voor de 
uitsluiting van de aansprakelijk nodig zou zijn, dat deze wel in de naam van de 
coöperatie tot uitdrukking kwam. Deze opvatting is meer in overeenstemming met 
de uitdrukkelijke bewoording van art. 56 lid 2 BW oud. Werd de naam niet volledig 
gevoerd, dan waren de 'betrokken' bestuurders verplicht aan derden daardoor 
geleden schade te vergoeden louter en alleen omdat de als zodanig opgerichte 
vereniging materieel een coöperatie bleek te zijn. 

Naast een mogelijke aansprakelijkheid voor de leden uit hoofde van art. 2:55 
BW oud was een tweede rechtsgevolg van een geruisloze overgang dat een 
dergelijke vereniging in het verkeerde register stond ingeschreven. Dachten zij 
een vereniging te hebben opgericht, nu er sprake was van een coöperatie moest 
in elk geval voldaan zijn aan de inschrijving in het handelsregister. Zie art. 9 Hrgw 
oud. Wellicht dat dit probleem in de praktijk niet zo vaak zal zijn voorgekomen. 
Immers een vereniging die als zodanig was opgericht en zich door de uitoefening 
van een onderneming trachtte haar doelstelling te verwezenlijken, moest ook in 
het verleden voldoen aan de inschrijving in het handelsregister. Zie art. 10 Hrgw 
oud. Toch kon het niet-ingeschreven zijn in het handelsregister vervelende 
consequenties hebben: de bestuurders waren zolang de inschrijving niet had 
plaatsgevonden hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de als vereniging 
opgerichte coöperatie, terwijl bestuursleden meenden 'hun vereniging' in het juiste 
register te hebben ingeschreven. Zie art. 2:54 lid 3 jo. 29 lid 4 BW."3 Voorts was 
het voor bestuursleden van belang te weten wanneer er sprake was van een vereni
ging dan wel van een coöperatie in verband met de verplichtingen van de coöperatie 
terzake van de inrichting en publikatie van de jaarrekening (zie art. 58 jo. 360 BW 
oud). Ook is nog te noemen de toepasselijkheid van het enquêterecht (art. 344 BW 
oud).154 

Tot slot blijken na een geruisloze overgang de statuten niet te kloppen. Immers 
de statuten zijn geschreven voor een gewone vereniging. Op vordering van het 
Openbaar Ministerie of op verzoek van een belanghebbende kon de coöperatie 
worden ontbonden. De coöperatie kreeg wel de mogelijkheid om haar statuten aan 
te passen (art. 54 lid 4 BW oud). 

153 Van Schilfgaarde. t.a.p. blz. 694, stelt voor bij twijfel de organisatie zowel in het verenigingsregis-
ter als in het handelsregister in te schrijven. Dit brengt wel aanzienlijk hogere kosten met zich 
mee. Dezelfde consequentie kon zich voordoen op het moment dat een als zodanig opgerichte 
coöperatie slechts blijkt te voldoen aan de eisen van art. 26 lid 1. Ook hier zal de 'vereniging' 
in het verkeerde register zijn ingeschreven hetgeen op grond van art. 29 lid 4 tot aansprakelijkheid 
van de bestuurders naast de vereniging kon leiden. Zie Maeijer, NJB 1976 blz. 664. 

154 Sedert 1 januari 1994 is het toepassingsgebied van het enquêterecht uitgebried tot formele 
verenigingen en stichtingen die een onderneming drijven, zodat het onderscheid vereniging of 
coöperatie op dit punt van minder belang wordt. Zie de Wet tot wijziging en aanvulling van 
de regeling van het recht van enquête van 8 november 1993, Stb. 597. 
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De gevolgen van het onderscheid van de vereniging, coöperatie en onderlinge 
waarborgmaatschappij naar materiële kenmerken hebben geleid tot rechtsonze
kerheid.155 Reeds eerder is in de literatuur voorgesteld om van het onderscheid 
van rechtspersonen door middel van materiële kenmerken af te stappen en slechts 
formele kenmerken bij de afbakening van vereniging en coöperatie doorslaggevend 
te achten.156 Met ingang van 1 januari 1989 vindt ook de afbakening tussen 
vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij in eerste instantie plaats 
op basis van formele kenmerken. 

5.2 Stelselwijziging van 1989 

Met ingang van 1 januari 1989 heeft het stelsel van rechtspersonen dat ten grondslag 
ligt aan Boek 2 BW een wijziging ondergaan die een principiële verandering heeft 
gebracht in de afbakening tussen de vereniging, de coöperatie en de onderlinge 
waarborgmaatschappij. De afbakening vindt niet meer plaats aan de hand van 
materiële kenmerken maar aan de hand van de wijze van oprichting. Bovendien 
worden de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij niet meer geregeld 
als bijzondere vorm van de vereniging maar als aparte rechtsvormen. Daartoe is 
na titel 2 inzake de gewone vereniging een nieuwe titel 3 inzake de coöperatie en 
de onderlinge waarborgmaatschappij ingevoegd. Omdat de coöperatie nu beschouwd 
werd als een zelfstandige rechtsvorm is de benaming 'coöperatieve vereniging' 
gewijzigd in 'coöperatie'. Aanvankelijke was deze stelselwijziging reeds voorgesteld 
bij de invoering van de Boeken 3, 5 en 6 BW - het algemene vermogensrecht - , 
waarbij tevens de gelegenheid werd aangegrepen om wijzigingen aan te brengen 
in de Boeken 1 en 2. Voor Boek 2 BW is dit gebeurt bij het zesde gedeelte Invoe
ringswet Boek 3, 5 en 6.157 Een laatste aanpassing van Boek 2 heeft plaatsgevonden 
bij het dertiende gedeelte Invoeringswet Boek 3, 5 en 6, de zogenaamde 'Bezem-
wet', ter afronding van de invoeringsoperatie met betrekking tot het algemene 
vermogensrecht.158 

De voorstellen tot wijziging van het recht met betrekking tot de coöperatie, 
waarvan de inwerkingtreding samen met de Boeken 3, 5 en 6 BW op 1 januari 1992 
gepland was, zijn overbodig geworden door het aannemen van de Wet van 16 juni 
1988, Stb. 305, tot invoering van de structuurregeling voor grote coöperaties en 
grote onderlinge waarborgmaatschappijen. De wetgever heeft ten aanzien van de 
stelselwijzing niet willen wachten tot 1 januari 1992, maar heeft deze stelselwij-

155 Asser-Van der Grinten II (De rechtspersoon), zesde druk, nr. 386 blz. 286 en Maeijer, NJB 1976 
blz. 662. 

156 Van der Velden, TVVS 1976 blz. 44 en Van Schilfgaarde, WPNR 5413 blz. 695. 
157 Wet van 15 november 1989, Stb. 541, Kamerstukken 17 725. In werking getreden op 1 januari 

1992. 
158 Wet van 2 april 1991, Stb. 199, Kamerstukken 17 725. In werking getreden op 1 januari 1992. 
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ziging bij wijze van 'voortrein' naar voren gehaald. Een en ander heeft er wel toe 
geleid dat de voorstellen tot wijziging zoals vastgesteld in het zesde gedeelte 
Invoeringswet Boek 3, 5 en 6 door middel van het dertiende gedeelte, de 'Bezem-
wet' zijn geschrapt.1"9 Daarmee zijn de wijzigingen van wetsontwerp 17 725 voor 
zover het de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij betreft beperkt 
tot een enkele aanpassing en/of verduidelijking. De stelselwijziging is in werking 
getreden op 1 januari 1989. De huidige omschrijving van coöperatie luidt: 

'De coöperatie is een bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging. 
Zij moet zich blijkens haar statuten ten doel stellen in bepaalde stoffelijke 
behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten, anders dan 
van verzekering, met hen gesloten in het bedrijf dat zij ten dien einde te hunnen 
behoeve uitoefent of doet uitoefenen.' 

Art. 2:53 lid 1 BW spreekt thans van een als coöperatie opgerichte vereniging 
en is ontleend aan het wetsvoorstel 19 775 terzake van de invoering van het 
structuurregime voor de grote coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. 
In wetvoorstel 17 725 terzake van de aanpassing van onder andere Boek 2 BW 
in verband met de invoering van de Boeken 3,5 en 6 BW werd nog gesproken van 
een als coöperatie opgerichte rechtspersoon.160 Daarmee was toch duidelijker tot 
uitdrukking gekomen dat het hier om zelfstandige rechtsvormen gaat.161 Dat de 
wetgever vervolgens in art. 2:53a BW de bepalingen van de verenigingstitel van 
overeenkomstige toepassing verklaart, doet aan de eigen rechtsvorm niet af. 

Ingevolge art. 2:53 lid 1 BW is een bij notariële akte als coöperatie opgerichte 
vereniging een coöperatie. Voor het zijn van een coöperatie is echter niet alleen 
nodig dat zij als zodanig in de akte van oprichting bij naam wordt genoemd, 
bovendien is vereist dat uit de statuten blijkt dat de coöperatie zich ten doel stelt 
te voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden krachtens overeenkom
sten, anders dan van verzekering, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien 
einde ten hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen. Daarmee is voor de 
coöperatie een nieuw wettelijk en formeel criterium geïntroduceerd. Lid 1 behelst 
een formele doelstelling en niet langer een materiële begripsomschrijving, aldus 

159 In de Memorie van Toelichting Bezemwet heet het: 'De wijzigingen, voorgesteld met betrekking 
tot de artikelen 53 en 54, zijn reeds door de wet van 16 juni 1988, Stb. 305, achterhaald.' Zie 
Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet Boek 3,5 en 6 BW, blz. 260. 

160 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet Boek 3,5 en 6 (Aanpassing BW), blz. 
259 

161 Zie E.V. II Bezemwet en de daaropvolgende Nota, Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis 
Invoeringswet Boek 3,5 en 6 (Aanpassing BW), blz. 260, Van Schilfgaarde, WPNR 5639 (1983) 
blz. 71, Bartman, S&V 1987 blz. 33 en S&V 1988 blz. 7, als mede Stille, Rechtspersonen, losbl. 
editie, art. 53 aant. 2. In andere zin De Groot, TVVS 1985 nr. 2 blz. 40, die de aanduiding 
'vereniging' niet wil missen omdat daarmee in ieder geval een afbakening tot stand komt ten 
opzichte van de vennootschap. 
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de Memorie van Toelichting.162 Doorslaggevend is of de statuten het doel van de 
coöperatie omschrijven op de wijze van art. 2:53 lid 1 BW tweede volzin. Nu de 
oprichting moet geschieden bij notariële akte en deze de statuten bevatten,163 is 
het voor een ieder duidelijk of er sprake is van een coöperatie of niet. Een geruisloze 
overgang naar de gewone vereniging en vice versa is niet meer mogelijk. 

De stelselwijziging van 1989 houdt verband met de nieuwe omzettingsregeling 
van art. 2:18 BW.164 Met ingang van 1 januari 1989 worden de coöperatie en de 
onderlinge waarborgmaatschappij, zoals gezegd, niet meer gezien als species van 
het genus vereniging maar als zelfstandige rechtsvormen van een eigen soort. Een 
en ander heeft tot gevolg dat de omzettingsregeling van art. 2:18 BW ook van 
toepassing is op omzettingen van vereniging naar coöperatie cq. onderlinge 
waarborgmaatschappij en vice versa. 

Met de stelselwijziging van 1989 is voor alle rechtspersonen een afbakening 
tot stand gekomen op basis van formele kenmerken. Slechts de informele vereniging 
kent geen formele oprichtingsvereisten. Hier is slechts van belang of aan de 
materiële kenmerken van art. 2:26 lid 1 BW wordt voldaan. Nu echter alle andere 
soorten rechtspersonen moeten voldoen aan formele oprichtingsvereisten vindt 
ook een afbakening plaats tussen de informele vereniging en deze andere soorten 
rechtspersonen. De materiële kenmerken van de verschillende rechtsvormen met 
rechtspersoonlijkheid hebben daarmee aan belang ingeboet. Thans zijn zij nog 
van belang voor de specifieke ontbindingsgrond van art. 2:21 lid 1 sub c BW, en 
in mindere mate voor de omzettingsregeling van art. 2:18 BW. 

Naast de stelselwijziging heeft de Wet van 16 juni 1988, Stb. 350 tot invoering 
van het structuurregeling voor grote coöperaties en grote onderlinge waarborg
maatschappijen een wijziging van de wettelijke omschrijving van de coöperatie 
tot stand gebracht die betrekking heeft op het materiële kenmerk van de overeen
komsten tussen de coöperatie en haar leden. Ook deze wijziging was reeds voorzien 
in de Invoeringswet Boek 3, 5 en 6 (Aanpassing BW). In de huidige wettelijke 
omschrijving wordt niet meer gesproken van het voorzien in de stoffelijke behoeften 
van de leden 'door het sluiten van overeenkomsten' maar van het voorzien in de 
stoffelijke behoeften 'krachtens het sluiten van overeenkomsten'. Daarmee is 
blijkens de Memorie van Toelichting beoogd tot uitdrukking te brengen dat niet 
langer is vereist, dat de leden de overeenkomsten met de coöperatie zelf moeten 

162 Zie Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet Boek 3,5 en 6 (Aanpassing BW), 
blz. 259. 

163 Zie art. 2:54 lid 1 BW resp. art. 2:27 lid 3 BW. 
164 Zie de Memorie van Toelichting. Van Zeben. Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet Boek 

3, 5 en 6 BW, blz. 109 en 222. Zie ook Kamerstuk 17 725, nr. 1-3, blz. 52. 
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sluiten. Uitdrukkelijk wordt toegestaan dat zij dit doen met de rechtspersoon die 
het bedrijf feitelijk uitoefent.16'' 

Onder het in 1976 ingevoerde Boek 2 BW was de omschrijving van de 
coöperatie al zodanig verruimd dat de coöperatie niet zelf de bedrijfsactiviteiten 
behoefde uit te oefenen maar dat dit ook kon geschieden door middel van haar 
dochterbedrijven. Destijds is bij de Toelichting bij de Nota van Wijziging van de 
zijde van de regering opgemerkt dat het in dat geval wel nog noodzakelijk zou zijn 
dat de leden met de coöperatie contracteerden.166 Thans is komen vast te staan dat 
de leden rechtstreeks overeenkomsten mogen aangaan met door de coöperatie 
gehouden dochtermaatschappijen.167 

5.3 Een gemengd systeem van formele en materiële kenmerken 

Eertijds zijn door Meijers de materiële kenmerken voor rechtspersonen in het 
Ontwerp Boek 2 BW geïntroduceerd. Door de afbakening van rechtspersonen op 
basis van materiële kenmerken heeft Meijers trachten te voorkomen dat onverschil
lig welke bedrijvigheid door onverschillig elk rechtspersoonstype kon worden 
ondernomen en dat op een dergelijke wijze dwingende wettelijke regelingen geldend 
voor één bepaald type, konden worden ontdoken door de beoogde activiteiten te 
ontplooien in de gedaante van een ander rechtspersoonstype.168 Met de invoering 
van Boek 2 BW in 1976 is in zoverre met dit uitgangspunt gebroken dat voor de 
vraag of een rechtspersoon bestaat in eerste instantie de wijze van oprichting 
beslissend is. De artikelen 2:19 en 20 BW oud inzake de ontbinding van 
rechtspersonen vormden het sluitstuk op de regeling: het niet voldoen aan de in 
de wet vastgelegde materiële kenmerken van het rechtspersoonstype van oprichting 
kon leiden tot ontbinding van de rechtspersoon. De afbakening tussen de vereniging 
en coöperatie cq. onderlinge waarborgmaatschappij vond daarentegen nog plaats 
louter en alleen op basis van materiële kenmerken. Dit hield verband met het feit 
dat de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij werden beschouwd als 
species van het genus vereniging. Het betrof als het ware een zelfde rechtspersoon-
type. 

Met de stelselwijziging van 1989 lijken de materiële kenmerken verder aan 
belang te hebben ingeboet nu ook bij de afbakening van de vereniging, coöperatie 
en onderlinge waarborgmaatschappij de oprichting als formeel kenmerk beslissend 
is geworden.169 De materiële kenmerken spelen onder het huidige recht nog slechts 

165 Zie Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet Boek 3,5 en 6 BW, blz. 259. 
166 Zie Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet Boek 2 BW, blz. 1248 alsmede § 

4.4. en §§ 5.3. en 6.3. van hoofdstuk 4. 
167 Zie voor een inhoudelijke bespreking van de bedrijfsuitoefening § 6 van hoofdstuk 4. 
168 Aldus Maeijer, Omzetting van rechtspersonen, WPNR 5649 (1983) blz. 245. 
169 Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, art. 53 aant. 1 gaat zelfs zover om te stellen dat het stelsel 

van de materiële begripsomschrijving met de stelselwijziging van 1989 verlaten is. 
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een rol bij de ontbindingsregeling van art. 2:21 lid 1 sub c BW en de daarmee 
verband houdende mogelijkheid van omzetting op de voet van art. 2:18 BW. Het 
stelsel van onderscheid van rechtspersonen zoals dat ten grondslag ligt aan Boek 
2 BW kan daarmee nog steeds worden bestempeld als een 'gemengd' systeem. 
Met de invoering van een onderscheid naar formele kenmerken gekoppeld aan 
de mogelijkheid van ontbinding zijn de nadelige gevolgen van een onderscheid 
van rechtspersonen, zoals Meijers dat voor ogen stond, voor een groot deel 
gemitigeerd.170 

De ontbindingsmogelijkheid van art. 2:21 lid 1 sub c BW is tot dusverre niet 
of nauwelijks toegepast. Het Openbaar Ministerie is daartoe ook niet ingericht. 
Met name gespecialiseerde mankracht ontbreekt.171 Dat maakt dat de leer van de 
materiële kenmerken in het wettelijk stelsel nog wel van belang is maar dat zij 
feitelijk geen toepassing vindt. Het kan echter ook zo zijn dat het huidige systeem 
van onderscheid van rechtspersonen - een afbakening op basis van formele kenmer
ken met de mogelijkheid van ontbinding als aan de materiële kenmerken niet is 
voldaan - ertoe heeft geleid, dat van ernstige misstanden door het zich hullen in 
het gewaad van de 'verkeerde' rechtsvorm nog maar zelden sprake is.172 Wellicht 
omdat van de materiële kenmerken in de diverse wettelijke omschrijvingen van 
de verschillende rechtsvormen toch een bepaalde sturende kracht uitgaat.173 Met 
name de coöperatiejurist en de door hem geadiëerde notaris zullen bij het kiezen 
van een 'coöperatieve' rechtsvorm en het opstellen van de daarbij behorende 
statutaire bepalingen graag vooraf weten hoe ver de grenzen van de coöperatie 
reiken. Een en ander houdt in dat ook zij kennis zullen moeten nemen van de opbou
wende elementen - lees materiële kenmerken - van de coöperatie zoals neergelegd 
in art. 2:53 lid 1 BW.174 

170 In gelijke zin Dijk/Van der Ploeg, a.w. blz. 12. Vgl. ook Raaijmakers, Een halve eeuw Nederlands 
rechtspersonen- en vennootschapsrecht en twintig jaar Boek 2 BW, in: Na twintig jaar Boek 
2 BW, uitgave vanwege het Schoordijk Instituut, Center for Company Law, W.E.J. Tjeenk Willink 
1996, blz. 11 en 12. 

171 Dijk/Van der Ploeg, Van vereniging, coöperatie en stichting, tweede druk, Gouda Quint, Arnhem 
1991, blz. 211. 

172 Zie over het begrip 'verkeerde' rechtspersoon Molenaar, TVVS 1982 blz. 86. Een geheel andere 
problematiek evenwel van grotere omvang betreft het misbruik van de rechtspersoon als zodanig. 
Zie hierover De Groot, Bestuurdersaansprakelijkheid, serie Recht en praktijk, nr. 67, Kluwer, 
Deventer 1997. 

173 Zie in soortgelijke zin Maeijer, Omzetting van rechtspersonen, WPNR (1983) 5649 blz. 246. 
Timmerman, Zijn de materiële kenmerken van de rechtspersoon vormen verdwenen?, WPNR 
6030 (1991) blz. 878, spreekt van een 'regulerende rol' van de materiële kenmerken. 

174 In soortgelijke zin Galle, Naar een niewe wettelijke regeling van de coöperatie, S&V 1995 blz. 
164. Uit de recentelijk gevoerde discussie naar aanleiding van de toelaatbaarheid van de coöperatie 
als rechtsvorm voor het midden- en kleinbedrijf blijkt dat de materiële kenmerken een rol van 
betekenis blijven spelen. Zie het themanummer van S&V november/december 1995, alsmede 
Van der Sangen. Civielrechtelijke (on-)mogelijkheden van de 'Eigenaarscoöperatie', S&V 1997 
blz. 37-42 en mijn bijdrage in de J.L.P. Cahen-bundel, blz. 313-339. 
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