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HOOFDSTUK 4 

Het rechtskarakter van de coöperatie in Titel 3 Boek 2 BW 

'Belangrijk is de vraag, of het na de ontwikkelingen van het ondernemingsrecht in de laatste 
paar jaren nog aanvaardbaar is de coöperatieve vereniging en de onderlinge waar
borgmaatschappij te behandelen als varianten van de vereniging. Men kan zelfs de vraag 
stellen of ook niet reeds in 1954 en in I960 deze visie in haar algemeenheid niet meer 
aanvaardbaar was. ' 
J.B. Zeijlemaker 

1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal het rechtskarakter van de coöperatie worden bepaald aan de 
hand van de materiële kenmerken van art. 2:53 BW. Het is van belang het 
rechtskarakter van de coöperatie vast te stellen ten einde duidelijkheid te verkrijgen 
over de vraag waarin de coöperatie zich onderscheidt van andere rechtsvormen. 
Zo kan een juridische afbakening tussen de coöperatie en de vereniging nog steeds 
problemen opleveren. Vanuit een formeel-juridisch perspectief leidt de afbakening 
tussen coöperatie en de kapitaalvennootschappen tot weinig vragen. Vanuit een 
materieel-economisch perspectief is de afbakening tussen beide rechtsvormen echter 
problematischer. In de praktijk bestaan coöperaties die vergaande overeenkomsten 
vertonen met de naamloze en besloten vennootschap. Voor de vorming van eigen 
vermogen maken ook steeds meer coöperaties, gelijk nv's en bv's, gebruik van 
kapitaal van derden. Bovendien blijken zij hun economische activiteiten niet alleen 
te ontplooien door met hun leden een zakelijk verkeer te onderhouden, meer en 
meer wordt er ook met derden op gelijke voet als met de leden gehandeld. 
Voorzover het gaat om het handelen met derden verschilt de coöperatie in 
economisch opzicht niet van de naamloze vennootschap of besloten vennootschap. 
Een en ander betekent dat dergelijke coöperaties steeds minder beantwoorden aan 
de in de economische coöperatietheorie kenmerkend geachte verlengstukgedachte 
en dat zij zich minder onderscheiden van de nv en de bv. Men spreekt in dit verband 
van verzelfstandiging van de coöperatie, waarbij de coöperatie steeds meer vennoot
schappelijke karaktertrekken vertoont. Ook de vorming van concernrechtelijke 
structuren door coöperaties draagt bij aan deze tendens naar verzelfstandiging. 

Indien men constateert dat er een discrepantie bestaat tussen het rechtskarakter 
van de coöperatie en de verschijningsvorm van de coöperatie, dan dringt zich de 
vraag op in hoeverre deze in de praktijk optredende coöperaties nog voldoen aan 
de wettelijke omschrijving en welke rechtsgevolgen hieraan zijn te verbinden. In 
wezen gaat het hier om de vraag tot hoever de wettelijke omschrijving van de 
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coöperatie kan worden opgerekt.' Meer specifiek zal in hoofdstuk 6 de vraag aan 
de orde komen of het voor de coöperatie mogelijk is risicodragend kapitaal van 
derden aan te trekken zonder dat daarbij het wezen van de coöperatie geweld wordt 
aangedaan. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal in dit hoofdstuk worden 
aangegeven waaruit de wezenlijke kenmerken van de coöperatie bestaan. Tevens 
zullen de uit het rechtskarakter van de coöperatie voortvloeiende beperkingen voor 
de financiering van haar ondernemingsactiviteiten worden blootgelegd. 

In dit hoofdstuk staat de beschrijving en analyse van de materiële kenmerken 
van de coöperatie zoals geregeld in art. 2:53 BW centraal. Na deze inleiding zal 
in § 2 de coöperatie worden bezien vanuit het dualisme dat schuilt in het gegeven 
dat zij zowel vereniging als onderneming is. In §§ 3-6 worden de materiële kenmer
ken van de coöperatie besproken. Bovendien zullen daarbij de juridische 
verhoudingen binnen de coöperatie aan de orde komen en zal ten aanzien daarvan 
worden onderzocht in hoeverre deze verschillen van de verhoudingen die men bin
nen de nv en bv aantreft. Bij de bespreking van de materiële kenmerken van de 
coöperatie zal, waar dit functioneel is, een vergelijking worden gemaakt met de 
nv en de bv. 

2 Dualistische relatie tussen coöperatie en haar leden 

De coöperatie wordt in art. 2:53 lid 1 BW omschreven als een bij notariële akte 
als coöperatie opgerichte vereniging.2 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 

Een andere vraag in dit verband zou kunnen zijn of een coöperatieve onderneming gebruik kan 
en mag maken van andere rechtsvormen dan de coöperatie in de zin van art. 2:53 lid 1 BW. 
Gezien de in § 2 van het inleidende hoofdstuk gemaakte afbakening van het onderzoek tot 
coöperatieve ondernemingen die gebruik maken van de rechtsvorm van de coöperatie, zal deze 
vraag niet aan de orde komen. Zie hierover Bosch/Koster, Agrarische coöperaties: reuzen op 
leemen voeten?, Tijdschrift voor financieel management, nr. 6. november/december 1993, blz. 
53-56 en Jagersma, De kwetsbaarheid van multinationale zuivelcoöperaties, ESB 1994, p. 48-42. 
Zij betogen dat er redenen bestaan om coöperaties om te zetten in nv's cq. bv's. Kemperink/Van 
Rossum daarentegen achten de door voornoemde schrijvers aangevoerde juridische argumenten 
vóór omzetting van een coöperatie in een nv realiter niet aanwezig, omdat de door hen aange
voerde argumenten terug te voeren zijn op de het karakter van de coöperatieve onderneming 
ongeacht de juridische vorm waarin de onderneming gedreven wordt. Zie Kemperink/Van Rossum, 
De rechtsvorm coöperatie: bezwaarlijk of juist niet?l, TVVS 1998 nr. 98/4, blz. 101-103. 
Ik spreek in dit verband liever niet van een wettelijke definitie maar van een wettelijke 
omschrijving, daar een definitie doet vermoeden dat alle coöperatievormen onder een en dezelfde 
definitie zouden vallen. Dal dit niet het geval is, was ook de mening van Meijers. Dit noodzaakte 
hem tot een classificatie van coöperaties aan de hand van een normaal type. De vraag of alle 
coöperaties vallen onder een en dezelfde definitie, kan dan ook ontkennend worden beantwoord. 
Zie voor een inhoudelijke beantwoording van deze vraag De Groot, Zijn alle coöperatieve 
verenigingen wel te vatten onder een definitie?, TVVS 1985 nr.85/2. 
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zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen. Hoewel het in 
de leden 3 en 4 van art. 2:53 BW niet om omschrijvingselementen van de coöperatie 
gaat, bepalen zij mede de reikwijdte van het coöperatiebegrip. Ingevolge lid 3 is 
het mogelijk dat een coöperatie overeenkomsten als die welke zij met haar leden 
sluit, ook met anderen aangaat. De statuten moeten dan wel in deze mogelijkheid 
voorzien. Bovendien mag een coöperatie dit niet in zodanige mate doen dat de 
overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn, aldus lid 
4. 

Uit de omschrijving van de coöperatie volgt in de eerste plaats dat de wetgever 
er van uitgaat dat de coöperatie eenzelfde grondstructuur kent als de gewone 
vereniging van art. 2:26 BW.3 De coöperatie is een samenwerkingsverband met 
rechtspersoonlijkheid bestaande uit leden voor een bepaald doel en kent een uit 
en door de leden gekozen bestuur. Het geënt zijn op dezelfde grondstructuur als 
de gewone vereniging leidt ertoe dat niet alleen de bepalingen van Titel 3 Boek 
2 inzake de coöperatie van toepassing zijn, maar tevens de bepalingen van Titel 
2 Boek 2 met betrekking tot de vereniging, voor zover daarvan niet in Titel 3 wordt 
afgeweken. Een uitzondering wordt gemaakt voor de artikelen 26 lid 3 en 44 lid 
2 BW. Zie art. 2:53a BW. Het doel van de coöperatie is het voorzien in bepaalde 
stoffelijke behoeften van haar leden. Blijkens de wettelijke omschrijving van de 
coöperatie moet de coöperatie dit doel bereiken door met haar leden overeenkom
sten te sluiten in het bedrijf dat de coöperatie ten behoeve van de leden uitoefent 
of doet uitoefenen. Voor de leden bestaat hierin de essentie van het lidmaatschap 
van de coöperatie: door het onderhouden van een zakelijk verkeer met de leden 
- de wet spreekt van het sluiten van overeenkomsten - houdt de coöperatie een 
onderneming in stand waarvan de bedrijfsuitkomsten voor de leden per saldo inko-
mensvormend dienen te zijn. 

In de opvatting van de wetgever kan ten aanzien van de relatie van de 
coöperatie tot haar leden een onderscheid worden gemaakt tussen een vereni-
gingsrechtelijke relatie en een contractuele relatie. Uitgaande van een dergelijke 
opvatting ten aanzien van de rechtsvorm - een opvatting die teruggaat tot het 
Ontwerp Meijers - , wordt de relatie tussen coöperatie en lid gekenmerkt door een 
zekere mate van dualisme. De gedachte is dat de verenigingsrechtelijke, zeg maar 
de lidmaatschapsverhouding enerzijds en de contractuele relatie anderzijds te 
scheiden zijn en de ene verhouding niet in de andere kan interveniëren. Een 
uitvloeisel van deze gedachtegang is art. 2:59 BW. Vanuit een andere optiek wordt 
wel gezegd dat de coöperatie een dualistisch rechtsvorm is daar zij enerzijds 
vereniging is anderzijds een onderneming in stand houdt. Op de wijze waarop deze 
onderneming in stand gehouden wordt, brengt de wet echter in zoverre een 

Zie bijv. MvT bij art. 2.2.1.1. O.Inv, Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet 
Boek 2, blz. 1153. 
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beperking aan dat is voorgeschreven dat dit in hoofdzaak dient te geschieden door 
het sluiten van overeenkomsten met haar leden. 

Gegeven deze uitgangspunten van de wetgever kunnen in de wettelijke 
omschrijving van de coöperatie in art. 2:53 lid 1 BW de volgende materiële 
kenmerken worden onderscheiden: 
1) het zijn van vereniging en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid van toe-

en uittreding van leden, 
2) het voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van de leden als doel, 
3) het sluiten van overeenkomsten met de leden als middel om het doel te 

bereiken, 
4) de instandhouding van een onderneming waarvan de bedrijfsresultaten 

uiteindelijk ten goede komen aan de leden, en 
5) een 'besloten' karakter in verband met de beperkte mogelijkheid tot derdenver

keer.4 

In §§ 3-6 worden de hierboven opgesomde materiële kenmerken van de coöperatie 
zoals deze uit de wettelijke omschrijving van de coöperatie in art. 2:53 BW 
voortvloeien, besproken, waarbij moet worden opgemerkt dat het vijfde kenmerk 
wordt ondergebracht bij § 5 inzake de overeenkomsten tussen de coöperatie en 
haar leden. 

KENMERKEN VAN DE RECHTSVORM COöPERATIE 

3 Doel van de coöperatie 

In deze paragraaf vormt het doel van de coöperatie als materieel kenmerk van de 
omschrijving van de coöperatie in art. 2:53 lid 1 BW onderwerp van behandeling. 
Art. 2:53 lid 1 BW omschrijft het doel van de coöperatie als het voorzien in de 
stoffelijke behoeften van haar leden. Samen met het materiële kenmerk van de 
overeenkomsten vormt het coöperatieve doel de kern van de wettelijke omschrijving. 

4 Zie Galle, Bestuur en raad van commissarissen van de coöperatie, Agrarisch Recht mei 1989, 
blz. 210 en 211, De coöperatie, diss. KUB 1993 hoofdstuk 7 en 8 en Naar een nieuwe wettelijke 
regeling van de coöperatie?, S&V 1995, 164. In soortgelijke zin Asser-Van der Grinten-Maeijer 
2-II (1997), nrs. 405 t/m 413, blz. 307-312, Dijk/Van der Ploeg, a.w. blz. 27-30 en Slagter, 
Compendium van het ondernemingsrecht, 7e druk, blz. 330. In Rechtspersonen, losbl. editie 
(Stille), art. 53 aantekening 4, worden het eerste en het vijfde niet als een zelfstandig kenmerk 
aangemerkt. Stille, WPNR 5406 (1977) blz. 577-579, noemt het besloten karakter voortvloeiend 
uit het beperkte derdenverkeer niet als zelfstandig kenmerk maar wel 'ten behoeve van de leden'. 
Overigens wordt het eerste kenmerk, het zijn van een vereniging, doorgaans niet als zelfstandig 
kenmerk opgevoerd. Ik doe dat hier in navolging van Galle wel, omdat daardoor het wezen van 
de coöperatie mede bepaald wordt. 
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In deze paragraaf zal eerst worden uiteengezet op welke wijze de wetgever het 
begrip 'doel' in Boek 2 BW hanteert. Vervolgens wordt nagegaan hoe het begrip 
'doel' wordt toegepast in de wettelijke omschrijving van de coöperatie. Daarna 
volgt een meer inhoudelijke behandeling van het doel van de coöperatie: het 
voorzien in de stoffelijke behoeften van haar leden. 

3.1 Het begrip 'doel' in boek 2 BW 

Een onderscheid kan worden gemaakt tussen het economische doel van de 
coöperatieve ondernemingsvorm, het wettelijke doel en het statutaire doel ook 
wel de statutaire doelomschrijving genoemd. Een soortgelijk onderscheid legt ook 
Löwensteyn aan. Door hem wordt gesteld dat de bevoegdheid van het bestuur 
begrensd wordt door het doel van de rechtspersoon.5 Het doel - zo vervolgt hij 
- vormt het object van de samenwerking tussen de leden en de aandeelhouders. 
De vereniging en de naamloze vennootschap zijn de rechtsvorm, waarin deze 
samenwerking tot uitdrukking komt. Daaruit volgt dat het terrein van werk
zaamheden van de rechtspersoon, d.w.z. van haar instanties, zich beperkt tot het 
doel.6 Het door de leden of aandeelhouders geformuleerde doel is de reden voor 
hun onderlinge samenwerking in de gekozen rechtsvorm. Naast dit onmiskenbaar 
interne aspect van het doel van de rechtspersoon is er een extern aspect te 
onderscheiden. De rechtspersoon is in beginsel slechts gebonden aan rechtshande
lingen voorzover deze in overeenstemming zijn met het doel. De rechtspersoon 
kan op grond van art. 2:7 BW de vernietiging vorderen van een rechtshandeling 
die in strijd met het doel is, indien en voorzover de wederpartij wist of zonder eigen 
onderzoek moest weten dat de bewuste rechtshandeling in strijd is met het doel. 
Wanneer Löwensteyn in dit verband spreekt van het 'doel' van de rechtspersoon, 
dan ziet hij op het statutaire doel of de statutaire doelomschrijving. Het 'doel' van 
de rechtspersoon wordt door de wetgever echter ook gebruikt om een materiële 
afbakening tussen de verschillende rechtspersonen tot stand te brengen. In dit 
verband spreekt Löwensteyn van het eigenlijke doel van de rechtspersoon. 

Het is de stelling van Löwensteyn dat het begrip 'doel' door de wetgever wordt 
gebruikt in twee verschillende betekenissen. Hij maakt een onderscheid tussen 
het begrip doel in eigenlijke en oneigenlijke zin.7 Het eigenlijke doel is datgene, 
waarnaar de rechtspersoon streeft. Het oneigenlijke doel is in wezen niet anders, 
dan het terrein van werkzaamheden van de rechtspersoon. Zo is het eigenlijke doel 

5 Löwensteyn, Wezen en bevoegdheid van het bestuur van de vereniging en de naamloze 
vennootschap, diss. UvA 1959 blz. 127. Vgl. ook Pitlo/Löwensteyn, Rechtspersonenrecht, derde 
druk (1994), blz. 56-57. 

6 Met instanties doelt Löwensteyn op de organen van de rechtspersoon. 
A.w. blz. 130. Galle, diss. KUB 1993 blz. 135 e.V., heeft het onderscheid van Löwensteyn in 
verband gebracht met het wettelijke doel van de coöperatie. 
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van een naamloze vennootschap in het algemeen het streven naar het behalen van 
winst ten einde deze onder de aandeelhouders te verdelen. Het begrip 'doel' in 
artikel 7 BW slaat op wat Löwensteyn het oneigenlijke doel van de rechtspersoon 
noemt nl. de werkzaamheden van de rechtspersoon.8 Het eigenlijke doel van een 
vereniging ligt op het gebied van altruïsme of behartiging van onstoffelijke belangen 
van de leden. Daartoe kan de vereniging zowel niet-economische als ook 
economische werkzaamheden verrichten. Haar oneigenlijke doel kan dus een 
bedrijfsmatig handelen impliceren. Een coöperatie nu heeft als eigenlijk doel het 
verschaffen van economisch voordeel aan de leden. Daartoe oefent zij een 
economische werkzaamheid uit die als zodanig in de statuten is omschreven.9 

3.2 Toepassing van het begrip 'doel' op de coöperatie 

Anders dan bij de naamloze vennootschap waar het eigenlijke doel niet uit de 
statuten hoeft te blijken, stelt de wet in art. 2:53 lid 1 BW (tweede volzin) als eis 
dat uit de statuten blijkt dat de coöperatie zich ten doel stelt te voorzien in de 
stoffelijke behoeften van haar leden krachtens overeenkomsten, anders dan van 
verzekering, met hen gesloten in het bedrijf dat de coöperatie ten behoeve van de 
leden uitoefent of doet uitoefenen. Het eigenlijke doel van de coöperatie is met 
andere woorden het doel zoals omschreven in art. 2:53 BW. Deze omschrijving 
van het doel moet krachtens wettelijke bepaling uit de statuten blijken. Daarmee 
heeft de wetgever het economische doel - in de terminologie van Löwensteyn het 
eigenlijke doel - tot wettelijk doel verheven. Wanneer er gesproken wordt van 
het materiële kenmerk het voorzien in de stoffelijke behoeften van de leden dan 
is daarmee het eigenlijke, economische doel bedoeld. 

Wat is nu het rechtsgevolg indien in de statuten van de bij notariële akte 
opgerichte coöperatie in strijd met de wet wordt nagelaten het doel te omschrijven 
conform de tweede zin van art. 2:53 lid 1 BW? In beginsel voldoen de statuten 
van een dergelijke coöperatie niet aan de eisen der wet, zodat ontbinding dreigt 
op grond van art. 2:21 lid 1 sub b BW. In de praktijk zal de rechter de coöperatie 
in een dergelijk geval een 'terme de grâce' gunnen ten einde de statuten in 
overeenstemming te brengen met de wet. Het niet voldoen aan de wettelijke eis 
dat uit de statuten moet blijken dat de coöperatie voorziet in de stoffelijke behoeften 
van haar leden, behoeft immers geenszins te betekenen dat een dergelijke formeel 
opgerichte coöperatie zich niet als coöperatie zou gedragen. De vraag wat het 
rechtsgevolg zou moeten zijn indien in strijd wordt gehandeld met het wettelijk 
omschreven doel, is dan ook van een geheel andere orde. Er is in een dergelijk 
geval sprake van een rechtspersoon die niet valt onder de wettelijke omschrijving 

A.w. blz. 134 n.a.v. art. 36c WvK oud. 
Aldus Löwensteyn, a.w. blz. 135. 
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van zijn rechtsvorm. Art. 2:21 lid 1 sub c BW verwijst naar een discrepantie tussen 
oprichting als coöperatie en het feitelijke handelen van deze coöperatie. Handelt 
zij in strijd met de materiële kenmerken, dan kan de coöperatie worden ontbonden 
op grond van art. 2:21 lid 1 sub c BW. Denkbaar is wel dat alsdan ook in belangrijke 
mate in strijd wordt gehandeld met de statuten, zodat ontbinding tevens mogelijk 
is op de voet van art. 2:21 lid 3 BW.10 

Is het wettelijke doel te vinden in het statutaire doel van de coöperatie, de 
statutaire doelomschrijving van een coöperatie is doorgaans ruimer dan het 
wettelijke doel. De statutaire doelomschrijving omvat mede een aanduiding van 
de soort werkzaamheden en van de middelen om het eigenlijke en wettelijke doel 
te bereiken. Löwensteyn noemt dit "primaire handelingen'. ' ' Deze werkzaamheden 
zijn doorgaans in ruime bewoordingen gesteld, zodat zij weinig houvast bieden 
voor de vraag in hoeverre een bestuurder bevoegdelijk heeft gehandeld. In enkele 
gevallen worden in de statuten ook zogenaamde 'secundaire handelingen' uitdruk
kelijk opgenomen. Dit zijn werkzaamheden, waarmee de primaire handelingen 
naar gebruik en billijkheid gepaard gaan, aldus Löwensteyn.12 Het gaat hier om 
werkzaamheden die ondersteunend van aard zijn. Gezien HR 16 oktober 1992, 
NJ 1993, 98 (De Wereld) zal ook ten aanzien van dergelijke secundaire handelingen 
niet snel sprake zijn een doel overschrijdend handelen door het bestuur in de zin 
van art. 2:7 BW. 

Overigens zij nog vermeld dat de wetgever aan het begrip 'doel' van de 
coöperatie in art. 2:60 BW een meer specifieke betekenis toekent. Art. 2:60 BW 
bepaalt dat in geval van uittreding daaraan voorwaarden kunnen worden gesteld 
voorzover deze in een overeenstemming zijn met 'doel en strekking' van de coöpera
tie. Hiermee is blijkens de parlementaire geschiedenis niet het wettelijke of statutaire 
doel van een coöperatie bedoeld. De minister heeft met de term 'doel en strekking' 
van de coöperatie de coöperatieve gedachte als zodanig op het oog gehad1': de 
gezamenlijke inkoop van producten ter verkoop tegen kostprijs aan de leden en 
de gezamenlijke verkoop van producten van de leden aan derden tegen een zo hoog 
mogelijke prijs. Daartoe zal de coöperatie een bedrijf uitoefenen of doen uitoefenen. 
Hieruit bestaat het economische principe van de coöperatieve samenwerking.14 

Een uittreevoorwaarde zal slechts in overeenstemming zijn met 'doel en strekking' 

10 Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 387 blz. 405. 
11 A.w. blz. 137. Vgl. in dit verband Rb Utrecht 24 juli 1997, KG 1997, 318 (Parkflat het 

Kerckebos), waar in de statuten van een flatexploitatiecoöperatie de mogelijkheid is opgenomen 
aan leden een financieringsfaciliteit ter beschikking te stellen, een en ander ter bereiking van 
haar doelstelling, in casu het verschaffen van woongenot waarbij het maken van winst 
nadrukkelijk was uitgesloten. De financieringfaciliteit strekt er niet toe de aankoop van 
lidmaatschapsrechten in de flat te financiering ten einde deze met winst te kunnen verkopen. 
De in de statuten omschreven primaire handeling vormt derhalve een doelgebonden activiteit. 

12 A.w. blz. 138. 
13 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW, MvA II blz. 503. 
14 Zie over het economische principe van de coöperatie § 4 van hoofdstuk 2. 

115 



Hoofdstuk 4 

van de coöperatie voorzover de coöperatie en de overblijvende leden er een uit 
de coöperatieve gedachte voortvloeiend economisch belang bij hebben de 
uittreevoorwaarde op te leggen.1"1 

3.3 Het begrip 'stoffelijke behoeften' 

Het wettelijke doel van de coöperatie is het voorzien in de stoffelijke behoeften 
van de leden. Tevens geeft de wettelijke omschrijving van de coöperatie aan op 
welke wijze in de stoffelijke behoeften van de leden moet worden voorzien, 
namelijk 'krachtens overeenkomsten (...) gesloten in het bedrijf dat de coöperatie 
ten behoeve van de leden uitoefent of doet uitoefenen'. 

In dit verband rijst de vraag wat moet worden verstaan onder het begrip 
'stoffelijke behoeften'. Dit begrip moet ruim of, zoals Van der Grinten het zegt, 
extensief worden verstaan. Hij merkt daarbij op dat het wel moet gaan om behoeften 
in het economische vlak.16 Het voorzien in de stoffelijke behoeften kan bestaan 
uit het realiseren van een exploitatie-overschot door met de leden een zakelijk 
verkeer te onderhouden maar ook uit het besparen van kosten voor de leden al naar 
gelang de aard van de werkzaamheid van de coöperatie. Zo overwoog de Hoge 
Raad in 1966 naar aanleiding van de vraag of een coöperatie geacht werd een 
winstoogmerk te hebben en dientengevolge een onderneming te drijven dat 

'het beogen van het maken van winst in ruime zin wordt verstaan en daaronder 
mede wordt begrepen hetgeen de coöperatieve vereniging naar haar wettelijke 
omschrijving ten doel moet hebben, t.w. de bevordering van de stoffelijke 
belangen der leden, zulks onverschillig of daarbij wordt voorzien in behoeften 
die zij als producenten dan wel als consumenten hebben'.'7 

In wezen gaat het erom dat door het zakelijk verkeer tussen coöperatie en haar 
leden voor de leden binnen hun eigen bedrijfshuishouding economisch voordeel 
ontstaat. Hierin is echter een belangrijke beperking gelegen voor (het bestuur van) 
de coöperatie. Elke door de coöperatie te ontplooien activiteit zal dienstbaar moeten 

15 In gelijke zin Dijk/Van der Ploeg, a.w. blz. 125 en Galle, TVVS 1990 blz. 168. Harderwijk, 
a.w. blz. 101, spreekt in dit verband van een 'gerechtvaardigd belang' van de coöperatie bij 
het stellen van uittreevoorwaarden. Zie ook § 4.4.3. 

16 Zie Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997). nr. 387 blz. 405. 
17 HR 13 januari 1966, NJ 1966, 189. Het ging in casu om de vraag of een coöperatieve 

flatexploitatievereniging een onderneming dreef in de zin van de Handelsregisterwet en mitsdien 
tot inschrijving gehouden was. Vgl. ook HR 17 april 1939, NJ 1939, 690 (Stichting Algemeen 
Nederlandsch Persbureau) en HR 10 oktober 1940, NJ 1941. 197 (AVRO-bode). De Hoge Raad 
overwoog dat er sprake is van een onderneming indien er sprake is van een winstoogmerk. Een 
winstoogmerk is niet alleen aanwezig wanneer zij winst maakt voor zichzelf maar ook wanneer 
zij dit voor haar leden beoogt. In gelijke zin Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 53-6 en 
WPNR 5406 (1977) blz. 579. 
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kunnen zijn aan het wettelijke doel. Branchevreemde activiteiten, hoe winstgevend 
deze op zich ook zouden zijn, kunnen door de coöperatie niet ter hand worden 
genomen. Ook een vergaande diversificatie van haar bedrijfsactiviteiten vindt in 
het wettelijke doel van de coöperatie zijn grens. Zo merkt de Commissie 'Struktuur 
van de grote (centrale) landbouwkoöperatie' in 1973 hierover op: 

'Diversificatie wordt (...) een probleem, wanneer men zich ten aanzien daarvan 
de vraag kan stellen of er nog een direkt of indirekt verband met de bedrijfsbe
langen van de leden/boeren en tuinders bestaat, zoals die in de koöperatie zijn 
gerepresenteerd.'18 

De commissie geeft aan dat de coöperatie ten opzichte van een niet-coöperatieve 
onderneming in dit opzicht in een mindere positie verkeert. Terwijl bij een niet-
coöperatieve onderneming willekeurig elk streven naar diversificatie kan worden 
gemotiveerd onder verwijzing naar het te verwachten rendement, mag een diver
sificatie van activiteiten bij een coöperatie volgens de commissie niet louter daarop 
zijn gebaseerd. Een coöperatie dient niet een beleggingsmaatschappij te worden 
die een bijdrage tracht te leveren aan het inkomen van leden door deelnemingen 
in ondernemingen die niets meer met de land- en tuinbouwproductie te maken 
hebben. Terughoudendheid zou moeten worden betracht ten aanzien van al die 
vormen van diversificatie die uitsluitend ten doel hebben, buiten het zakelijk verkeer 
om, het inkomen van de leden te verbeteren, zo meent de commissie.19 Door een 
vergaande diversificatie dreigt het gevaar van een algehele en wellicht ongewenste 
verzelfstandiging van de coöperatie ten opzichte van de bedrijfshuishoudingen 
van de leden.20 

Het economisch voordeel kan de coöperatie de leden op verschillende wijzen doen 
toekomen. Doorgaans wordt er bij afzetcoöperaties gewerkt met een vooruitbetaling 
al dan niet gevolgd door een nabetaling. De uitkering van de nabetaling moet niet 
worden opgevat als een winstuitkering. Deze constatering is van belang voor de 
fiscale behandeling van een eventueel exploitatie-overschot van de coöperatie.21 

Het doet enigszins eigenaardig aan dat de mogelijkheid voor de coöperatie 'winst' 
uit te keren aan de leden, volgt uit de uitsluiting in art. 2:53a BW van het in art. 

18 Zie NCR-rapport 1973, blz. 26, alsmede blz. 32. 
19 Zie in dit verband ook Jagersma, De kwetsbaarheid van multinationale zuivelcoöperaties, ESB 

1994 blz. 51 en 52. die erop wijst dat de coöperatie door haar wettelijke doelstelling in 
vergelijking tot de naamloze vennootschap een geringere flexibiliteit bezit ten aanzien van de 
te onderneming activiteiten (aangeduid als de productportfolioflexibiliteit) als ook ten aanzien 
van de financiering en de bestuurlijke inrichting. Een en ander is terug te voeren op de functie 
van de coöperatie als verlengstuk van de leden/bedrijfshuishoudingen. 

20 Zie hierover Van Diepenbeek. De coöperatieve organisatie. Coöperatie als maatschappelijk en 
economisch verschijnsel, Eburon Delft 1990. blz. 81. 

21 Zie hierover § 4.1.4. van hoofdstuk 5. 

117 



Hoofdstuk 4 

2:26 lid 3 BW neergelegde uitkeringsverbod voor de gewone vereniging. Winst 
moet hier niet worden opgevat als de brutowinst - omzet minus kosten - zoals 
bij de naamloze vennootschap maar in de zin van een eventueel exploitatie
overschot. De coöperatie kent immers anders dan de kapitaalvennootschappen 
geen zelfstandig winststreven. Dit betekent voor de gewone vereniging niet dat 
met het hebben van een stoffelijk doel het uitkeringsverbod van art. 2:26 lid 3 BW 
is overtreden.22 Het hangt er maar van af hoe dit economisch voordeel de leden 
van een gewone vereniging ten goede komt. Zo neemt Van der Grinten aan - en 
wij kunnen hem daarin volgen - dat een vereniging in strijd handelt met het 
uitkeringsverbod van art. 2:26 lid 3 BW indien aan de leden op basis van het 
systeem van nabetalingen uitkeringen worden gedaan.23 Ten overvloede zij nog 
vermeld dat het voorzien in de stoffelijke behoeften van de leden voor de coöperatie 
niet impliceert dat er uitkering van een exploitatie-overschot aan de leden moet 
plaats vinden, maar mogelijk is het wel. 

In verband met het feit dat het wettelijk doel van de coöperatie eruit dient te bestaan 
dat wordt voorzien in de stoffelijke behoeften van haar leden, is wel de vraag 
gerezen of een coöperatie ook andere, meer ideële doelen mag nastreven. De WCV 
1925 bepaalde in art. 1 lid 2 nog uitdrukkelijk dat een coöperatieve vereniging 
haar coöperatieve karakter niet zou verliezen indien zij naast stoffelijke belangen 
ook andere belangen behartigde.24 De huidige wettelijke regeling geeft hierover 
geen uitsluitsel. Van der Grinten stelt in dit verband dat een coöperatie werkzaam 
behoort te zijn voor de economische belangen van haar leden. Zij moet niet een 
ideële vereniging zijn. Een coöperatie die zich ten doel stelt vorming, ontspanning 
of vermaak van de leden voldoet niet aan de wettelijke norm.25 Een en ander 
betekent echter niet dat een coöperatie helemaal geen ideële belangen zou mogen 
behartigen. Met een beroep op de parlementaire geschiedenis komt Van der Grinten 
tot de conclusie dat een coöperatie niet alleen maar ideële belangen mag 
behartigen.26 Inderdaad is dit een werkzaamheid waarvoor binnen het stelsel van 
rechtspersonen de verenigings- dan wel de stichtingsvorm is aangewezen. Uit de 
parlementaire geschiedenis blijkt echter dat met de woorden 'stoffelijke behoeften' 
niet is uitgesloten dat een coöperatie ook ideële doelen nastreeft, mits zij daarnaast 
haar eigenlijke economische doel blijft verwezenlijken. De woorden 'anders dan 

22 Dijk/Van der Ploeg, a.w. blz. 15 en 27. 
23 Zie ook Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997). nr. 396 blz. 414. 
24 Overigens week de wet van 1925 daarin af van de wet van 1876. Immers bij de totstandkoming 

van de wet van 1876 is destijds de term 'stoffelijke belangen' opgenomen in de omschrijving 
van de coöperatieve vereniging teneinde deze af te bakenen ten opzichte van het zedelijk lichaam 
dat geacht werd slechts ideële belangen na te streven. Zie hierover Galle, diss. KUB 1993 blz. 
142. 

25 Zie Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 387 blz. 405. 
26 Zie Van Zeben, Invoeringswet Boek 2 BW, blz. 1244. 
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bijkomstig', naderhand gewijzigd in 'niet van ondergeschikte betekenis', zijn 
destijds juist opgenomen om verenigingen met een ideëel doel die bijkomstig de 
stoffelijke belangen van haar leden behartigen, niet te dwingen om de rechtsvorm 
van de coöperatie aan te nemen.27 

In de eerste druk van Dijk/Van der Ploeg28 werd nog op grond van een 
letterlijke uitleg van de wettekst verdedigd dat een coöperatie niet de mogelijkheid 
zou hebben ideële doelen na te streven. Hoewel volgens voormelde schrijvers de 
wettekst en de wetsgeschiedenis hier geen uitsluitsel over geven, zijn ook zij thans 
van mening dat een coöperatie naast economische ook ideële doelen mag nastre
ven.29 Zoals ik hierboven en in § 4.3.2. van hoofdstuk 3 heb aangetoond, volgt 
dit uit de wetsgeschiedenis.30 Een andere vraag is of het behartigen van niet-
stoffelijke belangen verband moet houden met het eigenlijke, economische doel 
van de coöperatie. Galle lijkt deze vraag bevestigend te beantwoorden waar hij 
concludeert 'dat het bijkomstig - of beter wellicht, het noodzakelijkerwijze - mede 
voorzien in niet-stoffelijke belangen niet ongeoorloofd moet worden geacht'.31 

De ratio van opname van het begrip 'stoffelijke behoeften' in de omschrijving 
van de coöperatie moet worden gezocht in de gewenste afbakening ten opzichte 
van de gewone vereniging. Van der Grinten32 stelt dat de afbakening tussen vereni
ging en coöperatie nog steeds plaats vindt op de basis van het doel. Met de 
stelselwijziging van 1989 is niet beoogd wijziging te brengen in de materiële afbake
ning van gewone vereniging en coöperatie. Het belangrijkste materiële kenmerk 
van de coöperatie - naast de mogelijkheid van toe- en uittreding van leden - ziet 
hij dan ook daarin dat coöperatie zich ten doel moet stellen de stoffelijke belangen 
van haar leden te behartigen. Dit was reeds zo bepaald bij de wet van 1876 en 1925. 

Al met al is de door de wetgever voorgestane afbakening tussen de gewone 
vereniging en de coöperatie niet helder. Niet alleen is het onderscheid 'stoffelijk' 
en 'ideëel' doel niet scherp aan te geven, de wet blijkt zich er ook niet tegen te 
verzetten dat enerzijds de vereniging zich alleen maar ten doel stelt te voorzien 
in de stoffelijke behoeften van haar leden, terwijl anderzijds mogelijk is dat een 
coöperatie naast stoffelijke belangen in aanzienlijke mate meer ideële belangen 
van haar leden behartigt, mits er tevens sprake is van enig zakelijk verkeer tussen 
leden en hun coöperatie. Galle heeft dan ook geopperd het onderscheid ideëel/stoffe
lijk los te laten en de afbakening tussen vereniging en coöperatie te zoeken in de 
aard van werkzaamheid, economisch of niet-economisch.33 Een bezwaar tegen 

27 Zie voor een dergelijk voorbeeld de coöperatieve tennisvereniging van Van Schilfgaarde, WPNR 
5413(1977). 

28 Dijk/Van der Ploeg, Van de vereniging en de stichting, eerste druk 1982, blz. 32. 
29 A.w. blz. 28. 
30 In gelijke zin Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, art. 53 aant. 4 blz. 53-4. 
31 Galle, diss. KUB 1993 blz. 144. " 
32 Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 381 blz. 399. 
33 A.w. blz. 144. 

119 



Hoofdstuk 4 

dit onderscheid is echter dat het voorbij gaat aan het bestaan van gewone 
verenigingen die economische activiteiten ter realisering van het doel ondernemen.34 

Het scherpste onderscheid tussen coöperatie en vereniging is nog gelegen in het 
uitkeringsverbod van art. 2:26 lid 3 BW, in samenhang met het door de wet 
veronderstelde zakelijke verkeer tussen coöperatie en haar leden. 

Moet het voorzien in de stoffelijke behoeften geschieden door het sluiten van 
overeenkomsten? Een grammaticale lezing van de tweede volzin van art. 2:53 lid 
1 BW zou tot de conclusie kunnen leiden dat het doel van de coöperatie er alleen 
uit kan bestaan te voorzien in de stoffelijke behoeften van de leden 'krachtens 
overeenkomsten, anders dan verzekering, met hen gesloten in het bedrijf dat zij 
ten dien einde te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen '. Blijkens de 
Toelichting Meijers zijn de overeenkomsten tussen de coöperatie en haar leden 
een essentieel kenmerk zonder hetwelk gezien de werking van de door Meijers 
geïntroduceerde leer van de materiële kenmerken geen sprake is van een coöperatie 
in de zin van art. 2:53 BW oud. Het stelsel van de wet was aldus dat zonder 
overeenkomsten er geen sprake was van een coöperatie.35 Met de stelselwijziging 
van 1989 is de leer van de materiële kenmerken voor de coöperatie en de onderlinge 
waarborgmaatschappij verlaten. Daarmee is echter geen wijziging beoogd ten 
aanzien van de materiële kenmerken in de wettelijke omschrijving van de 
coöperatie. 

Ook onder de huidige wettelijke regeling is het uitgangspunt dat de stoffelijke 
behoeften worden behartigd krachtens overeenkomsten aangegaan in het bedrijf 
dat de coöperatie uitoefent of doet uitoefenen. Meijers heeft eertijds dit materiële 
kenmerk in de omschrijving van de coöperatie opgenomen om een afbakening tot 
stand te brengen ten opzichte van de naamloze vennootschap. Hij heeft getracht 
aan te geven dat een kenmerk van de coöperatie is dat zij met haar leden een zakelijk 
verkeer onderhoudt naast een lidmaatschapsrelatie hetgeen ontbreekt bij de 
naamloze vennootschap. Daar zijn de aandeelhouders in beginsel slechts als 
kapitaalverschaffers verbonden aan de vennootschap zonder dat zij tevens de 
hoedanigheid hebben van leverancier of afnemer van de onderneming van de 
vennootschap. 

Op het uitgangspunt dat moet worden voorzien in de stoffelijke behoeften 
van de leden krachtens overeenkomsten, is reeds ten tijde van de parlementaire 
behandeling kritiek geuit van de zijde van de NCR. Deze was van mening dat '"het 

34 Ook is Stille niet overtuigd van het nut van het voorstel van Galle om 'stoffelijk' te vervangen 
door 'economisch', daar hij ervan uitgaat dat de termen synoniemen van elkaar zijn. Stille, WPNR 
96/6235 blz. 622. 

35 Zie TM bij art. 2.2.2.1. Ontwerp BW, Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW, 
blz. 457. 'Er zij hier op gewezen, dat als kenmerk van de coöperatieve vereniging en van de 
onderlinge waarborgmaatschappij wordt aangemerkt: de overeenkomsten, die de leden met de 
vereniging aangaan.' 
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sluiten van overeenkomsten" niet als middel mag worden gekenschetst tot het doel 
van de coöperatie'. In de ogen van de NCR moet de bedrijfsuitoefening als middel 
worden gezien om het doel van de coöperatie te bereiken. Dat de bedrijfsuitoefening 
het sluiten van overeenkomsten meebrengt, raakt slechts deze wijze van bedrijfsvoe
ring. Deze hoeft volgens de NCR niet in de wettelijke omschrijving van de 
coöperatie te worden vermeld.36 De NCR heeft dan ook voorgesteld om de 
overeenkomsten tussen de coöperatie en haar leden als kenmerk uit de wettelijke 
omschrijving te schrappen. De minister heeft hier echter geen gevolg aan gegeven 
omdat hij bang was dat hierdoor te veel lichamen onder de definitie van de 
coöperatieve vereniging zouden kunnen worden gebracht. Met name zou dan elke 
vereniging die een bedrijf uitoefent, onder de definitie van de coöperatieve 
vereniging vallen, aldus de minister in de Memorie van Antwoord bij art. 2.2.2.1. 
Ontwerp BW.37 Het standpunt van de minister is te betreuren. Voordeel van de 
opvatting van de NCR is dat het voorzien in de stoffelijke behoeften van de leden 
dan ook op andere wijze dan langs de weg van het sluiten van overeenkomsten 
zou kunnen plaatsvinden. In de praktijk waren en zijn er coöperaties waarbij het 
zakelijk verkeer geregeld wordt door middel van het lidmaatschap. De voorwaarden 
voor het zakelijk verkeer zijn te vinden in statuten en huishoudelijke reglementen.38 

Van der Grinten acht het op deze wijze voorzien in de stoffelijke behoeften 
geoorloofd. Hoewel de coöperatie zich in beginsel ten doel moet stellen het aangaan 
van overeenkomsten met haar leden, neemt hij aan dat het niet met de strekking 
van de wetsbepaling in strijd is dat in de behoeften van de leden niet wordt voorzien 
krachtens overeenkomsten, doch krachtens aan het lidmaatschap verbonden 
rechten.39 Blijkbaar bestaat voor Van der Grinten de strekking van de wetsbepaling 
eruit dat de coöperatie enig zakelijk verkeer met de leden onderhoudt om de 
stoffelijke behoeften te kunnen behartigen. Daarvoor is het niet nodig, zoals reeds 
eertijds door de NCR werd benadrukt, dat er overeenkomsten met de leden worden 
gesloten. Het behartigen van de stoffelijke behoeften kan ook op andere wijze 
geschieden. Feit is echter dat de wetgever ook na de stelselherziening van 1989 
de overeenkomsten als een essentieel kenmerk van de coöperatie is blijven 
beschouwen.40 

36 Zie Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer. Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 
2 BW, blz. 461. Zie ook De Groot, t.a.p. blz. 42. 

37 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW, blz. 465. 
38 Zie bijv. de statuten en het huishoudelijk reglement van de Coöperatieve Verkoop- en 

Productievereniging van Aardappelmeel en Derivaten 'Avebe' B.A. van februari 1992. 
39 Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 390 blz. 408. 
40 Aldus ook Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, art. 53 aant. 4 blz. 53-5 en Van der Ploeg, S&V 

1992 blz. 196. Laatst genoemde is dan ook van mening dat Van der Grinten te gemakkelijk 
aanneemt dat het niet in strijd is met de strekking van de wet - Van der Grinten spreekt over 
de strekking van de wetsbepaling - dat bij de coöperatie de voorziening in de stoffelijke behoefte 
van de leden ook via het lidmaatschap kan worden geregeld zonder contractuele regeling. Hij 
had liever gezien dat Van der Grinten de eis van een afzonderlijke overeenkomst in de wet had 
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De conclusie moet dan ook zijn dat het wettelijke doel slechts omvat het 
voorzien in de stoffelijke behoeften van de leden en niet tevens het middel, te weten 
het sluiten van overeenkomsten met haar leden. Het zakelijk verkeer tussen 
coöperatie en haar leden kan ook gebaseerd zijn op de lidmaatschapsverhouding. 
Wordt niet langer geëist dat de stoffelijke belangenbehartiging geschiedt krachtens 
overeenkomsten, dan moeten we wel vaststellen dat de werking van dit materiële 
kenmerk in het kader van toepassing van art. 2:21 lid 1 sub c BW volledig wordt 
uitgehold. 

Het doel moet zijn de belangenbehartiging van de leden, niet van derden. Van dit 
wettelijk uitgangspunt kan echter bij de statuten worden afgeweken. Art. 2:53 lid 
3 BW bepaalt: 'De statuten van een coöperatie kunnen haar veroorloven 
overeenkomsten als die welke zijn met haar leden sluit, ook met anderen aan te 
gaan (...).' Van der Grinten acht het in weerwil van de uitdrukkelijke wettekst 
voldoende als de statuten de mogelijkheid van derdenverkeer niet uitsluiten.4' 
Uitgangspunt van de wet is echter dat de coöperatie uit haar aard een besloten 
karakter heeft, waarvan slechts krachtens statutaire bepaling kan worden 
afgeweken.42 Dit besloten karakter wordt nog geaccentueerd door de bepaling van 
art. 2:53 lid 4 BW. Als de statuten het toestaan dat ook met derden wordt gehandeld 
op gelijke voet als met de leden, dan mogen de overeenkomsten met de leden niet 
van ondergeschikte betekenis worden. 

Mijns inziens is het twijfelachtig of het besloten karakter van de coöperatie 
volgt uit art. 2:53 lid 3 en 4 BW. In § 4.3.2. van hoofdstuk 3 concludeerde ik dat 
de totstandkoming van het verbod van art. 2:53 lid 4 - op grond waarvan Galle 
concludeert tot een besloten karakter - berustte op een verkeerde interpretatie van 
de door de NCR voorgestelde woorden 'anders dan bijkomstig'. Deze zijn eertijds 
niet in de wettelijke omschrijving opgenomen met het oog op een mogelijke 
beperking van het 'derdenverkeer'. Overigens is het besloten karakter maar relatief 
omdat art. 2:53 lid 3 en 4 BW geen rol kan spelen bij die coöperaties die in het 
geheel geen gebruik maken van overeenkomsten. Daarbij denke men aan coöperaties 
die het zakelijk verkeer regelen bij statuten en reglement en bovendien aan 
coöperaties die slechts als 'holding' fungeren zoals bijv. Friesland Coberco Dairy 
Foods. Op art. 2:53 lid 3 en 4 BW zal ik verder ingaan in § 5.4.43 Het besloten 
karakter van de coöperatie volgt m.i. direct uit het doel van de coöperatie, ni. de 

bestreden. Zie hiervoor § 5.2.. 
41 Asser-Van der Grinten II (De rechtspersoon) nr. 391 blz. 311. 
42 Op het besloten karakter is gewezen door Galle, diss. KUB 1993 blz. 172 e.v. 
43 In de Duitse literatuur wordt in dit verband een onderscheid gemaakt tussen Zweckgeschäften 

en Gegengeschäfte. Hilfgeschäfte en Nebengeschäfte. Verder spreekt men van Drittgeschäfte 
als het gaat om transacties tussen coöperaties en niet-leden die gelijksoortig zijn aan het de 
transacties met de leden. Zie bij Meyer/Meulenberg/Beuthien, Genossenschaftsgesetz, 12eauflage, 
Beck München 1986 blz. 9 en 10. 
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behartiging van de stoffelijke behoeften van de leden. Daartoe oefent de coöperatie 
immers haar bedrijf uit. 

Overigens moet worden opgemerkt dat onduidelijkheid omtrent het statutaire 
doel voor risico komt van de rechtspersoon. De wederpartij van de coöperatie heeft 
geen onderzoeksplicht naar de inhoud van het doel van de coöperatie zoals dat 
uit de statuten blijkt. Aldus HR 15 juli 1973,NJ 1973,469 (Frank Liberty). Daarmee 
lijkt een beroep op art. 2:7 BW van de kant van de coöperatie niet tot de 
mogelijkheden te behoren in het geval de coöperatie op een gegeven moment mocht 
menen dat het sluiten van overeenkomsten met derden doeloverschrijdend is. Wat 
in een dergelijk geval overblijft, is een door de coöperatie in te stellen actie jegens 
de betrokken bestuurder terzake van door hem gepleegd 'onbehoorlijk bestuur'.44 

Het doel van de coöperatie mag niet zijn het uitoefenen van het verzekeringsbedrijf. 
Hiervoor zijn de naamloze vennootschap dan wel de onderlinge waarborg
maatschappij de aangewezen rechtsvormen. Art. 28 lid 1 Wet Toezicht Verzeke
ringsbedrijf verzet zich ertegen dat een coöperatie zelf het verzekeringsbedrijf uitoe
fent. Wel is het mogelijk, gelijk Centraal Beheer, dat een coöperatie aandeelhouder 
is van een naamloze vennootschap die op haar beurt het verzekeringsbedrijf uit
oefent. Is er sprake van een onderlinge waarborgmaatschappij dan moet zij echter 
zelf het verzekeringsbedrijf uitoefenen.45 

4 Verenigingsstructuur 

De wetgever gaat er van uit dat de coöperatie in de zin van art. 2:53 lid 1 BW qua 
organisatorische inrichting een verenigingsstructuur kent. Voorde stelselwijziging 
van 1989 bleek dit reeds uit het feit dat de wetgever de coöperatieve vereniging 
als een species van het genus gewone vereniging omschreef. Hoewel met de 

44 Vgl. de casus die aanleiding was tot het vonnis van de Rechtbank Arnhem van 14 november 
1996, JOR 1997, 25 inzake Heino Krause. In deze procedure is de vordering jegens de bestuurder 
merkwaardigerwijs niet ingesteld door Heino Krause cq. diens rechtsopvolger Coberco, maar 
door 147 leden van Heino Krause. Deze zijn echter in hun vordering niet ontvankelijk verklaard 
omdat, voorzover het onbehoorlijke bestuur van de betrokken bestuurder tevens heeft geleid 
tot 'afgeleide' schade bij de leden, het gedrag van de bestuurder slechts dan onrechtmatig jegens 
de leden is, indien de bestuurder een specifieke zorgvuldigheidsnorm heeft overtreden. Een beroep 
daartoe van de leden op gebleken wanbeleid door de bestuurder en de nauwe economische band 
tussen coöperatie en haar leden is daarvoor niet voldoende. De uitspraak ligt in de lijn van HR 
2 december 1994, NJ 1995. 288 (Poot/ABP), HR 29 november 1996, RvdW 1996, 239 
(Dohmen/Amersfoortse) en HR 2 mei 1997, RvdW 1997, 118 (Kip en Sloetjes/Rabobank). 

45 Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 388 blz. 407 en nr. 395 blz. 413, alsmede 
Dortmond, inaugurele rede KUN 1991, blz. 11 en 12 en diens bijdrage Het merkwaardige 
lidmaatschap van de onderlinge waarborgmaatschappij, in: Onderneming en 5 jaar Nieuw 
Burgerlijk Recht, S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), serie Onderneming en Recht, deel 7, W.E.J. 
Tjeenk Willink, 1997. blz. 13-20. 
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stelselwijziging is komen vast te staan dat de coöperatie een eigen rechtsvorm met 
rechtspersoonlijkheid is, blijft de coöperatie wat haar organisatorische inrichting 
betreft de grondstructuur van de gewone vereniging volgen. Art. 2:53 lid 1 BW 
spreekt dan ook van een als coöperatie opgerichte vereniging. De bepalingen van 
de verenigingstitel zijn krachtens art. 2:53a BW met uitzondering van de artikelen 
2:26 lid 3 BW en 2:44 lid 2 BW van toepassing op de coöperatie voorzover bij 
titel 3 hiervan niet wordt afgeweken.46 

De typering van de coöperatie als vereniging gaat terug op de wet van 1876. 
Bij de totstandkoming van de wet van 1876 vond omtrent de rechtsvorm van de 
coöperatie een parlementaire discussie plaats. Hoewel het ontwerp aanvankelijk 
sprak van een 'vennootschap met een veranderlijk kapitaal' is uiteindelijk gekozen 
voor de destijds reeds gangbare term 'coöperatieve vereniging'. Aan deze keuze 
lag geen principiële stellingname ten grondslag.47 Wel kan men stellen dat met 
de typologie 'vennootschap met een veranderlijk kapitaal' als ook met 'coöperatieve 
vereniging' een afbakening werd beoogd ten opzichte van de naamloze vennoot
schap. 

De beoogde afbakening tussen de coöperatieve vereniging en de naamloze 
vennootschap werd destijds gezocht in de mogelijkheid van toe- en uittreding van 
de leden. De wet van 1876 kende in de omschrijving van de coöperatie de uitdruk
kelijke zinsnede 'waarbij de toe- en uittreding is toegestaan'. Ook de term 
'vennootschap met een veranderlijk kapitaal' bracht tot uitdrukking dat het 
ledenbestand aan verandering onderhevig was. Deze veranderlijkheid van het aantal 
leden bracht de veranderlijkheid van het kapitaal met zich. De vraag of de coöperatie 
een verenigings- dan wel een vennootschapsstructuur zou moeten hebben, moet 
derhalve niet worden opgevat als een vraag of de coöperatie al dan niet een vast 
kapitaal moet hebben. 

Meijers heeft bij zijn ontwerp van Boek 2 BW de mogelijkheid van toe- en 
uittreding van leden als beginsel overgenomen, alhoewel dit niet meer in de 
omschrijving die Meijers van de coöperatieve vereniging gaf, tot uitdrukking kwam. 
In de door Meijers gekozen systematiek volgt uit het verenigingskarakter van de 
coöperatie reeds dat er sprake is van een mogelijkheid van toe- en uittreding als 
beginsel.48 De mogelijkheid van toe- en uittreding van leden wordt wel beschouwd 
als een van de beginselen van de coöperatie en wordt met name binnen de 
normatieve Coöperatie Scholen aangeduid als het beginsel van vrije toe- en 
uittreding. Zowel het beginsel van de vrije toetreding - ook wel het beginsel van 

46 Van Schilfgaarde heeft erop gewezen dat, nu de coöperatie een zelfstandige rechtspersoon is, 
de bepalingen van Titel 2 inzake de vereniging van overeenkomstige toepassing zouden moeten 
zijn. Zie Wijziging van Boek 2 door de Invoeringswet Boeken 3-6 NBW, WPNR 5639 (1983) 
blz. 70. 

47 Anders Galle, diss. KUB 1993 blz. 103, 112 en 115/116. 
48 Toelichting Meijers, Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW, blz. 261. 
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de 'open deur' genoemd - als het beginsel van een vrije uittreding kunnen echter 
door de coöperatie in de praktijk voor een belangrijk deel terzijde worden 
geschoven. 

De verenigingsstructuur vormt samen met het vereiste van een bepaald zakelijk 
verkeer met de leden het kenmerkende verschil met de kapitaalvennootschappen. 
Door toe te treden als lid verkrijgt men de mogelijkheid om gebruik te maken van 
de coöperatie. Nu het uitgangspunt van de wet is dat het lid in beginsel te allen 
tijde de mogelijkheid moet hebben om uit te treden, is het opvallend dat de wet 
anders dan bij de kapitaalvennootschappen geen regels van vermogensbescherming 
kent, te meer daar door het beginsel van de vrije toe- en uittreding het vermogen 
geen te fixeren grootheid is en aan voortdurende verandering onderhevig is. De 
coöperatie zal er door toedoen van daartoe strekkende statutaire bepalingen voor 
hebben te zorgen dat het vermogen voor de coöperatieve onderneming behouden 
blijft.49 

Toepasselijkheid van de grondstructuur van de vereniging op de coöperatie betekent 
niet alleen dat de coöperatie de aan het verenigingsrecht ontleende organen moet 
kennen maar ook dat de taken en bevoegdheden van deze organen voor een groot 
deel overeenkomen met de regels die gelden voor organen van de gewone vereni
ging. Hetzelfde is het geval met de regels die de verhouding tussen de coöperatie 
en haar leden bepalen. Met name het lidmaatschap van de coöperatie vindt zijn 
regeling bijna geheel in Titel 2 Boek 2 BW.50 Slechts incidenteel worden in Titel 
3 inzake de coöperatie regels gesteld die aanvullingen of afwijkingen inhouden 
van het verenigingsrecht. Daar zijn te noemen art. 2:60 BW ten aanzien van de 
uittreevoorwaarden en art. 2:61 BW ten aanzien van de in acht te nemen 
formaliteiten bij toe- en uittreding. Titel 3 bevat met name regels met betrekking 
tot de oprichting en de positie van de derden (ledenaansprakelijkheid en jaarreke
ning). De interne verhouding tussen de rechtspersoon coöperatie en haar leden 
wordt beheerst door het verenigingsrecht. 

Tegenwoordig wordt wel de vraag gesteld of deze verenigingsstructuur van 
de coöperatie nog wel passend is nu in de praktijk het verenigingselement op de 
achtergrond geraakt is en het ondernemingselement van de coöperatie met de 

49 Huizink, Ontwerp-statuut voor de Europese onderlinge maatschappij, S&V 1992 blz. 155, heeft 
erop gewezen dat er ten aanzien van kapitaalbescherming bij coöperaties sprake is van een nog 
weinig onderzocht terrein. Mijns inziens valt niet in te zien waarom bij de formeel buitenlandse 
vennootschap wél, bij een coöperatie met een beperkte cq. uitgesloten aansprakelijkheid géén 
minimumkapitaaleis zou moeten worden gesteld. Zie hierover Mohr, De werknemers-
productiecoöperatie; kaf en koren, WPNR 95/6205, blz. 836 en Van der Sangen, De ontzielde 
materie van de 'Eigenaarscoöperatie', in: J.L.P. Cahen-bundel, blz. 335/336. 

50 Dit mag niet verwonderen daar Meijers een groot gedeelte van de bepalingen van het 
verenigingsrecht heeft ontleend aan de Wet op de Coöperatieve Vereeniging van 1925. 
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daaraan verbonden inherente belangen op de voorgrond treedt." In deze paragraaf 
zal niet alleen het verenigingskarakter van en de interne verhoudingen binnen de 
coöperatie beschreven worden, tevens zal getracht worden een antwoord te vinden 
op de vraag of de verenigingsstructuur nog wel beantwoord aan de wensen van 
de coöperatieve praktijk."12 

4.1 Interne organisatie 

Gegeven de grondstructuur van de vereniging kent de coöperatie slechts de volgende 
organen waarvan de instelling wettelijk verplicht is: de algemene ledenvergadering 
en het bestuur. De instellingen van een raad van commissarissen is voor de 
coöperatie die geen structuurcoöperatie is, ingevolge art. 2:57 BW facultatief. De 
wet schrijft slechts voor dat als de coöperatie geen raad van commissarissen kent, 
de statuten moeten voorzien in de benoeming van een kascommissie.53 Doorgaans 
worden bij de statuten andere organen in het leven geroepen zoals een raad van 
toezicht of een raad van advies. Bovendien is het niet ongebruikelijk dat de 
bestuurstaken worden verdeeld over een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, 
dat ook wel verwarrend als directie wordt aangeduid. Veel voorkomende organen 
bij coöperaties zijn bovendien een ledenraad of raad van afgevaardigden en de 
zogenaamde kringen en afdelingen.54 Onder 'orgaan' verstaat men een of meer 
natuurlijke personen of rechtspersonen die krachtens wet of statuten de bevoegdheid 
hebben voor de rechtspersoon bindende besluiten te nemen.55 

In de volgende paragrafen volgt een korte beschrijving van de organisatie 
van de algemene vergadering en het bestuur en van de aan deze organen toekomende 
taken en bevoegdheden. Op de rol van de raad van commissarissen binnen de 
(structuur-)coöperatie ga ik niet inhoudelijk in. Ik moge daarvoor volstaan met 

51 Zie Bartman/Van der Meijden. De holdingcoöperatie, evolutie of' denaturatie? in: Strijdige 
belangen in evenwicht. Beschouwingen over het Bedrijfsfinancieel recht, 1992 blz. 15. Lunshof. 
De juridische vormgeving van de coöperatie, TV VS 1988 blz. 70, Galle, diss. KUB 1993 blz. 
123 en Schreurs-Engelaar, diss. KUN 1995. 

52 Zie meer uitgebreid over deze vraag, met name ten aanzien van de consequenties voor de 
bestuurlijke inrichting van de coöperatie en de toepassing van het structuurregime Schreurs-
Engelaar, Organen van de coöperatie, diss. KUN 1995. 

53 Zie art. 2:48 lid 2 BW. 
54 Galle, diss. KUB 1993 blz. 292, noemt verder als organen bij de coöperatie de voorzitter en 

secretaris van het bestuur, de directie en de ondernemingsraad. Of de directie een orgaan is in 
de zin van Boek 2 BW hangt af van de vraag of zij zelfstandig bestuurstaken verricht. In andere 
zin Galle, diss. KUB 1993 blz. 298. Over de vraag of de ondernemingsraad orgaan is van de 
rechtspersoon zijn de meningen verdeeld. Zie hierover Van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, 
tiende druk (1995). Gouda Quint Arnhem, blz. 25 en Dijk/Van der Ploeg, a.w. blz. 78-79. 

55 Vgl. de omschrijving van het orgaanbegrip bij Van Schilfgaarde, a.w. blz. 24, Dijk/Van der 
Ploeg, a.w. blz. 77 en Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 37 blz. 38. 
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een verwijzing naar de dissertaties van Galle, De coöperatie ( 1993) en van Schreurs-
Engelaar, Organen van de coöperatie ( 1995)."'6 

4.1.1 Algemene ledenvergadering 

Bij coöperaties met een ledenbestand van enige omvang wordt de algemene 
vergadering gevormd door een ledenraad. Art. 2:39 BW opent de mogelijkheid 
dat de algemene vergadering zal bestaan uit afgevaardigden die door en uit de leden 
worden gekozen. Aan de ledenraad zullen de taken en bevoegdheden toekomen 
die door de wet of statuten aan de algemene vergadering zijn toebedeeld.17 Door
gaans zijn de leden verdeeld over een aantal kringen. Deze kunnen worden 
beschouwd als afdelingen in de zin van art. 2:41a jo. 37-41 BW.58 De regeling 
voor afdelingen is echter niet van toepassing voor afdelingen die tevens rechts
persoon zijn.59 

De mogelijkheid een ledenraad in te stellen bestond reeds bij de Wet van 1925 
in art. 22. Opvallend verschil met het huidige art. 2:39 BW is dat art. 22 lid 1 Wet 
1925 de mogelijkheid bij de statuten een ledenraad in te stellen, slechts opende 
indien het aantal leden minsten 200 bedroeg. Zakt het aantal leden beneden de 
vereiste 200 leden, dan gold de ledenraad ingevolge lid 2 van art. 22 Wet 1925 
als ontbonden. De wet eiste voorts dat een ledenraad tenminste bestond uit 20 leden. 
Art 2:39 BW kent daarentegen geen beperkingen ten aanzien van de mogelijkheid 
de ledenraad in het leven te roepen. Wel geldt als wettelijk uitgangspunt ingevolge 
art. 2:39 lid 1 BW dat bij de instelling van een ledenraad elk lid middellijk of 
onmiddellijk aan de verkiezing van een afgevaardigde in de ledenraad moet kunnen 
deel nemen. 

Een afgevaardigde heeft in de ledenraad in beginsel één stem conform art. 
2:38 lid 1 BW. Bij coöperaties is het gebruikelijk dat er een meervoudig stemrecht 
bestaat voor die afgevaardigden die een bepaald ledenaantal uit de kringen vertegen
woordigen. De statuten moeten hiervoor een uitdrukkelijke voorziening treffen 
nu het uitgangspunt van art. 2:38 lid 1 BW is 'one man, one vote'. Ook voor de 

56 Galle, diss. KUB 1993, in het bijzonder hoofdstuk 14 en Schreurs-Engelaar, diss. KUN 1995. 
in het bijzonder hoofdstuk 4 en 5. 
Van der Grinten acht het toelaatbaar dat de statuten de voorziening treffen dat er twee algemene 
vergaderingen zijn, een ledenvergadering en een vergadering van afgevaardigden, die elk eigen 
bevoegdheden hebben. Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 299 blz. 338. Zie over 
de samenstelling van de algemene vergadering bij coöperaties Schreurs-Engelaar, diss. KUN 
1995, blz. 46-54. 

58 Zie hierover Stille, De afdeling in het verenigingsrecht, diss. VU 1986, Dijk/Van der Ploeg, 
a.w. blz. 148 e.V., alsmede Schreurs-Engelaar, a.w. blz. 42-46. 

59 Schreurs-Engelaar, diss. KUN 1995, blz. 45. Een coöperatie met afdelingen moet overigens 
onderscheiden worden van zogenaamde topcoöperaties of een federatie van coöperaties. Wel 
is het mogelijk dat de leden van de aangesloten verenigingen tevens lid zijn van de topvereniging. 
Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 263 blz. 312/313. 
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ledenraad bestaat de mogelijkheid dat anderen dan de afgevaardigden op de voet 
van art. 2:38 lid 3 BW stemrecht verkrijgen.60 

Aan de algemene vergadering zijn een aantal dwingendrechtelijke bevoegdheden 
toegekend die haar niet kunnen worden ontnomen.61 Daaronder vallen: 

de benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders (art. 2:37 BW)62, 
de benoeming van commissarissen (art. 2:57a BW cq. 2:63f lid 2 BW), 
de vaststelling van de jaarrekening (art. 2:58 lid 1 BW), 
de wijziging van de statuten (art. 2:42 BW), 
de ontbinding van de coöperatie (art. 2:19 lid 1 sub b BW), 
omzetting (art. 2:18 BW), 

fusie en splitsing (art. 2:313 resp. 334m lid 1 BW) en 
de bevoegdheid alsnog over te gaan tot toelating van door het bestuur 
geweigerde leden alsmede de beslissing terzake van een beroep tegen ontzet
ting (art. 2:33 cq. 2:35 lid 4 BW). 

Verder kent art. 2:40 BW aan de algemene ledenvergaderng een zogenaamde restbe
voegdheid toe. Alle bevoegdheden die krachtens wet of statuten niet aan een ander 
orgaan zijn opgedragen, komen toe aan de algemene ledenvergadering.63 

Een van de meeste essentiële bevoegdheden van de algemene ledenvergadering 
bestaat uit de mogelijkheid de statuten te wijzigen. Door de bevoegdheid tot 
statutenwijziging zijn de leden in staat de organisatie en de daarbinnen geldende 
bevoegdheidsverdeling binnen de grenzen door de wet gesteld naar eigen inzichten 
vorm te geven.64 De wet gaat er daarbij van uit dat een besluit tot statutenwijziging 
moet worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid van tweederden van 
de uitgebrachte stemmen. Een bepaald minimum aantal leden ter vergadering, een 
quorum, is niet vereist.6"1 

60 Zie over toekenning van stemrecht aan niet-leden op de voet van art. 2:38 lid 3 BW § 4.2.2. 
61 Vgl. Schreurs-Engelaar, diss. KUN 1995, blz. 39-41. 
62 Maar ten aanzien van de benoeming geldt dat de bevoegdheid tot benoeming ook aan derden 

kan worden toegekend mits de meerderheid van de bestuurders door de algemene ledenvergadering 
wordt benoemd. Zie art. 2:37 lid 3 BW. 

63 Van der Grinten wijst erop dat de praktijk veel eerder is dat alle bevoegdheden die niet dwingend
rechtelijk aan de algemene ledenvergadering zijn toegekend, krachtens de statuten worden 
toebedeeld aan het bestuur. Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (De rechtspersoon), nr. 317 
blz. 351. 

64 Statuten zijn niet aan te merken als een overeenkomst, hetgeen betekent dat zij kunnen worden 
gewijzigd zonder unanimiteit. Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II ( 1997), nr. 349 blz. 379 en 
Dijk/Van der Ploeg, a.w. blz. 229. Door Galle, diss. KUB 1993 blz. 217, wordt het lidmaatschap 
van een coöperatie mijns inziens ten onrechte als een obligatoire overeenkomst beschouwd. Aan 
de rol welke de statuten in deze opvatting kunnen en moeten spelen, gaat Galle voorbij. 

65 Zie voor de wijziging van het doel HR 12 november 1924 NJ 1925, 86, W. 11298 (Lugdunum). 
Zie voor aantasting van het besluit tot statutenwijziging wegens strijd met de redelijkheid en 
billijkheid HR 9 januari 1987, NJ 1987,959 (Vecolac/Juliana) en Asser-Van der Grinten-Maeijer 
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De mogelijkheid de statuten te wijzigen en daarmee tevens de beslissingsmacht 
de statuten ongewijzigd te laten, ligt dwingendrechtelijk bij de algemene 
vergadering. In de praktijk echter zal het initiatief om de statuten te wijzigen vooral 
uitgaan van het bestuur. Het bestuur, belast met de leiding van de coöperatie en 
de daaraan verbonden onderneming, zal bijvoorbeeld uit oogpunt van de 
kapitaalstructuur en optimale financiering behoefte kunnen hebben aan een 
wijziging van de statuten. Te denken valt aan een statutaire bepaling terzake van 
balanstekorten, toevoeging van het resultaat aan de algemene reserve, aanpassing 
van de ledenaansprakelijkheid, de instelling van een of meer soorten van 
ledenparticipaties en dergelijke. Ook uit oogpunt van een optimale bedrijfsvoering 
kan bij het bestuur de behoefte bestaan aan een wijziging van de inrichting van 
de coöperatie die zonder een statutenwijziging niet realiseerbaar is. Bijvoorbeeld 
om een verregaande leveringsplicht cq. afnameplicht in te voeren. Het bestuur van 
de coöperatie zal daarbij echter in de regel gehouden zijn dergelijke veranderingen 
van beleid terug te koppelen naar de algemene vergadering. Voorzover de 
veranderingen in beleid het opleggen van, dan wel een wijziging in de verplichtingen 
van de leden impliceert, zal zij daarvoor een statutaire grondslag moeten kunnen 
aanwijzen. Is dit niet het geval, dan ligt de zeggenschap hieromtrent bij de algemene 
vergadering ingevolge art. 2:42 jo. 2:34a BW. 

4.1.2 Bestuur 

Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie (art. 2:44 jo. 53a BW). 
Art. 2:44 BW spreekt over het besturen van de vereniging. De taak van het bestuur 
van een coöperatie omvat echter niet alleen de leiding over de verenigingsrechtelijke 
kant van de rechtspersoon coöperatie maar tevens de leiding over de aan coöperatie 
verbonden onderneming. Terecht wijst Galle erop dat het dualistische karakter 
van de coöperatie zich met name op het gebied van het bestuur van de rechtspersoon 
coöperatie doet gelden.66 De wet is terzake van het toezicht van de raad van 
commissarissen bij de coöperatie duidelijker omtrent omvang van de taak. In art. 
2:57 lid 2 BW wordt gesproken van 'toezicht op het beleid van het bestuur en op 
de algemene gang van zaken in de rechtspersoon en de daarmee verbonden 
onderneming'. We mogen toch aannemen dat de raad van commissarissen het 
bestuur kan aanspreken op de algemene gang van zaken in de coöperatieve 

2-II (1997), nr. 353 blz. 383, Dijk/Van der Ploeg a.w. blz. 126, Raaijmakers, TVVS 1987 blz. 
181 en zijn bijdrage in de Maeijer-Bundel, blz. 205. Mocht aantasting van het besluit niet mogelijk 
zijn, dan kan men een beroep doen op de derogerende werking van art. 2:8 lid 2 BW. Asser-Van 
der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 354 blz. 384. 

66 Galle, diss. KUB 1993 blz. 292. Zie over het dualistisch karakter van de coöperatie met name 
§ 2.3. van hoofdstuk 2 met betrekking tot de Duitse Coöperatie School. 

129 



Hoofdstuk 4 

onderneming? Daarbij past dat het bestuur belast is met de leiding van de 
coöperatieve onderneming. 

Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie in en buiten rechte ingevolge 
art. 2:45 BW. De voor de gewone vereniging geldende beperking van bestuurs-
en vertegenwoordigingsbevoegdheid van art. 2:44 lid 2 BW is op grond van art. 
2:53a BW niet van toepassing op de bestuursregeling voor de coöperatie. Een 
dergelijke beperking past ook niet bij de taak van het bestuur de leiding te voeren 
over de coöperatieve onderneming. Wel gaat de wet ervan uit dat de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur in beginsel slechts toekomt aan 
het bestuur als collectief. Individuele bestuursleden zijn ingevolge art. 2:45 lid 
2 BW slechts bevoegd indien de statuten daarin uitdrukkelijk voorzien. 

Men kan zich met recht afvragen of een dergelijke regeling van de vertegens-
woordigingsbevoegdheid voor coöperaties passend is. Een belemmering vormt 
de regeling van vertegenwoordigingsbevoegdheid door het bestuur als collectief 
met name in het geval dat de bedrijfsvoering is opgedragen aan het bestuur. Dit 
is slechts bij uitzondering het geval. Doorgaans wordt ten behoeve van de bedrijfs
voering een onderscheid gemaakt tussen een algemeen bestuur en een dagelijks 
bestuur al dan niet aangevuld met een directeur met een doorlopende volmacht 
of procuratie. Ook in dit geval zou het uitgangspunt net als bij de kapitaalven
nootschappen moeten zijn dat elk lid van het bestuur naast het bestuur verte
genwoordigingsbevoegdheid toekomt. Een andere mogelijkheid om aan degene 
die belast is met de leiding van de coöperatieve onderneming zelfstandige 
vertegenwoordigingsbevoegdheid toe te kennen, kan hierin bestaan dat er een 
scheiding wordt aangebracht tussen de coöperatie als vereniging en de aan de 
coöperatie verbonden onderneming. Daartoe wordt de onderneming ingebracht 
in een naamloze dan wel besloten vennootschap. De vertegenwoordigingsbevoegd
heid komt dan op grond van art. 2:130/240 BW tevens aan elke bestuurder 
afzonderlijk toe. 

Het dualistische karakter van de coöperatie brengt met zich dat er een 
scheiding in taken en bevoegdheden ten aanzien van bestuursaangelegenheden 
zal worden gemaakt.67 Zowel de bedrijfsvoering van de aan de coöperatie verbonden 
onderneming als ook de leiding inzake verenigingsaangelegenheden vergen een 
specifieke aandacht en deskundigheid. De volgende bestuursmodellen komen voor: 
1 ) het algemeen bestuur benoemt uit haar midden een dagelijks bestuur. 

67 Zie voor een kritisch geluid ten aanzien van de consequenties welke het dualistische karakter 
van de coöperatie voor de bestuurlijke inrichting met zich brengt Schreurs-Engelaar, diss. KUN 
1995, blz. 100-102. Met name kan de vraag worden gesteld of de vereniging en de onderneming 
van de coöperatie niet dermate verweven zijn dat het besturen van vereniging en onderneming 
niet te scheiden zijn. De coöperatieve praktijk laat echter zien dat er steeds in meer of mindere 
mate sprake is van een scheiding van bestuurstaken. Vgl. ook Galle, diss. KUB 1993, blz. 294. 
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2) het algemeen bestuur wordt benoemd naast een dagelijks bestuur, zonder 
dat de leden van het dagelijks bestuur zitting hebben in het algemeen bestuur, 
en 

3) het bestuur wordt verdeeld over een Raad van Beheer en een Hoofddirectie 
waarbij de Raad van Beheer een limitatief in de statuten omschreven aantal 
bevoegdheden heeft en de Hoofddirectie een restbevoegdheid.68 

In model 2 en 3 is het toelaatbaar dat de leden van het dagelijks bestuur of de 
hoofddirectie worden benoemd door leden van het algemene bestuur mits de leden 
het algemeen bestuur kunnen benoemen. Hier is sprake van een geldige wijze van 
getrapte verkiezing.69 

In de jurisprudentie is wel de vraag gerezen of een door het dagelijks bestuur 
onbevoegd verrichte rechtshandeling door het algemeen bestuur kan worden 
bekrachtigd. De Hoge Raad heeft deze vraag bevestigend beantwoord. Zie HR 12 
april 1957, NJ 1957, 345 (VBNA/Helms), 22 juni 1973, NJ 1973, 497 (NDC7-
Roorda) en HR 2 juni 1977, NJ 1978, 238 (Flatexploitatievereniging Minerva). 
Zoals Van der Grinten terecht opmerkt betrof het hier uitspraken van vóór de 
invoering van het zogenaamde richtlijnenstelsel. Thans moet worden aangenomen 
dat het ontbreken van een statutair vereist besluit van het algemeen bestuur voor 
de geldigheid van een rechtshandeling van het dagelijks bestuur niet terzake doet 
indien de handelde bestuurder vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft. Gezien 
de regeling van art. 2:45 jo. 2:53a BW is hetgeen daaromtrent in de statuten van 
de coöperatie is vermeld, van doorslaggevende betekenis.70 

Art. 2:9 BW verplicht de bestuurders tot een behoorlijke vervulling van hun 
taak. Slagter is van mening dat art. 2:9 BW niet goed past op het bestuur van de 
coöperatie, daar het bestuur van een coöperatie in de regel een meer toezichthouden
de taak heeft.71 Wat hier ook van zij, het bestuur van een coöperatie is tevens bestuur 
in de zin van de wet, ook al is de leiding van de onderneming in handen van een 
directeur. Slagter stelt ook dat een regeling omtrent de aansprakelijkheid van de 
directeur ontbreekt. De grondslag voor aansprakelijkheid van de directeur is 
afhankelijk van het gegeven in welke hoedanigheid de directeur van de coöperatieve 
onderneming zijn functie uitoefent. Is hij directeur, tevens statutair bestuurder van 

68 Zie over bestuursmodellen het NCR-rapport Struktuur van de grote landbouwcoöperatie 1973, 
Kras, De directeur in de coöperatie, TVVS 1988 nr. 88/3 blz. 81 en van dezelfde, Heeft de 
coöperatieve vereniging een januskop?, Agrarisch Recht mei 1989 blz. 236 alsmede Slagter, 
voordracht ter gelegenheid van de studiedag 'Coöperatie' vanwege het Studiecentrum voor bedrij f 
en overheid d.d. 22 november 1991. Zie ook Dijk/Van der Ploeg, a.w. blz. 185-187, Van der 
Grinten. S&V 1990 blz. 3, Lubbers. Bestuur en toezicht (1983), Galle, diss. KUB 1993, blz. 
298 en Schreurs-Engelaar, diss. KUN 1995, blz. 121-123 en 149-159 en de reactie hierop van 
Galle in WPNR 98/6296 blz. 14. 

69 Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-11 (1997), nr. 334 blz. 365 en nr. 338 blz. 367. 
70 Zie Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 335 blz. 366. 
71 Slagter, Compendium van het ondernemingsrecht, zevende druk (1996). blz. 337. 
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de coöperatie, dan is art. 2:9 BW ook op hem rechtstreeks van toepassing. Is hij 
in dienst van de coöperatie en is aan hem procuratie of een doorlopende volmacht 
verstrekt, dan treden de regels van wanprestatie hiervoor in de plaats.72 Slechts 
in het geval hij kan worden bestempeld als medebeleidsbepaler als ware hij 
bestuurder dan is hij op grond van art. 2:50a jo. 138 BW aansprakelijk voor het 
ten gevolge van onbehoorlijk bestuur ontstane tekort bij faillissement.73 Is echter 
de onderneming van de coöperatie ondergebracht in een of meerdere werkmaat
schappijen, dan is art. 2:9 BW wederom rechtstreeks van toepassing op de directie 
van deze werkmaatschappijen. Hetzelfde geldt voor de aansprakelijkheid van art. 
2:138/248 BW. 

Van een geheel andere orde is de vraag of de algemene vergadering de bevoegdheid 
toekomt aan het bestuur instructies te geven terzake van het te voeren beleid.74 

Voor het nv en bv-recht is de rechtspraak en doctrine met betrekking tot de hier 
gereleveerde vraag tot een min of meer eensluidend antwoord gekomen. De 
zogenaamde Forumbank-doctrine wordt voorde naamloze en besloten vennootschap 
op enkele nuances na algemeen aanvaard. Aangenomen wordt dat de algemene 
vergadering van aandeelhouders van een naamloze vennootschap niet als de 
'hoogste macht' kan worden beschouwd. Met name komt aan de algemene 
vergadering van aandeelhouders niet de bevoegdheid toe aan het bestuur concrete 
instructies te geven inzake het te voeren beleid. Zowel de ava als het bestuur hebben 
een eigen taak. Binnen de grenzen van de wet oefent het bestuur deze taak 
'autonoom' uit. Zie HR 21 januari 1955, NJ 1959, 43 (Forumbank). Wel zal de 
algemene vergadering aan het bestuur een door haar ontwikkeld algemeen beleid 
kunnen voorschrijven. Ook § 9 van de Departementale Richtlijnen gaat hiervan 
uit. Toelaatbaar wordt geacht dat de statuten bepalen dat het bestuur zich moet 
gedragen naar de aanwijzingen van een vennootschapsorgaan betreffende de 
algemene lijnen van het te voeren financiële, sociale, economische en personeelsbe
leid. De bevoegdheid tot het geven van instructies aan het bestuur kan aan een 

72 Uit Rb Arnhem 14 november 1996, JOR 1997, 25 (Sobi/Sijtsema) kan worden afgeleid dat een 
dergelijke vordering moet worden ingesteld door de coöperatie. De gezamenlijke leden kunnen 
niet buiten de coöperatie om de betrokken bestuurder aanspreken op grond van onrechtmatige 
daad. Dit is slechts anders indien de bestuurder ten aanzien van de leden een specifieke 
zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden. Gebleken onbehoorlijk bestuur in combinatie met de 
nauwe economische betrokkenheid van de leden bij de coöperatie is voor het aannemen van 
de schending van de hier bedoelde zorgvuldigheid niet voldoende. Zie ook HR 2 december 1994, 
NJ 1995, 288 (Poot/ABP), HR 29 november 1996, RvdW 1996, 239 (Dohmen/Amersfoortse) 
en HR 2 mei 1997, RvdW 1997, 118 (Kip en Sloetjes/Rabobank). 

73 Zie hierover Van der Sangen, Bestuurdersaansprakelijkheid krachtens de WBF bij coöperaties, 
Agrarisch Recht (1992) p. 444-447. 

74 Zie over deze problematiek Schreurs-Engelaar, diss. KUN 1995, blz. 35-38 en 110-118. 
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ander vennootschapsorgaan echter niet worden toegekend. Een weigerachtig bestuur 
kan slechts door dreiging met ontslag in het gareel worden gehouden.75 

Voorts wordt algemeen aangenomen dat de hierboven geformuleerde Forum-
bank-doctrine slechts van toepassing is op enkelvoudige vennootschappen. In 
concernverhoudingen, zo wordt geleerd, vindt zij geen toepassing. Aan de moeder
maatschappij in haar hoedanigheid van aandeelhoudster komt de bevoegdheid toe 
instructies te geven aan het bestuur van de dochtermaatschappij. Verschil van 
mening bestaat er wel over de vraag hoever deze instructies kunnen reiken en over 
de voorwaarden waaronder de moedermaatschappij deze instructies kan geven. 
Zo wordt door sommigen betoogd dat een instructiebevoegdheid slechts bestaat 
indien de statuten van de dochtervennootschap hierin voorzien.76 

De vraag in hoeverre de hier weergegeven Forumbank-doctrine ook van 
toepassing is bij andere rechtspersonen dan de nv en de bv is tot dusverre op 
verschillende wijze in de literatuur beantwoord. Van der Grinten is van mening 
dat de Forumbank-doctrine niet van toepassing is op de vereniging, de coöperatie, 
de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting. Hij acht het toelaatbaar dat 
de algemene ledenvergadering instructies kan geven aan het bestuur.77 Ook acht 
hij toelaatbaar dat derden instructies kunnen geven aan het bestuur.78 Hij verwijst 
daarbij naar de Rabobankorganisatie. De vereniging is op grond van de vrijheid 
van vereniging immers vrij in haar wijze van inrichting.79 Deze opvatting wordt 
door Maeijer niet gedeeld. Zijns inziens kan de vrijheid van vereniging geen afbreuk 
doen aan de verplichting van het bestuur zijn taak 'in autonomie en met eigen 
verantwoordelijkheid behoorlijk te vervullen'.80 

75 Vgl. Timmerman, TVVS 1993, blz. 146 in zijn reactie op het arrest HR 4 december 1992, NJ 
1993, 271 (Meijers/Mast Holding) waarin de Hoge Raad oordeelt dat in het kader van de toetsing 
van het ontslag aan het toen geldende art. 7A:1639s BW (thans art. 7:681) het niet opvolgen 
door een bestuurder van een door de ava geformuleerd algemeen beleid, een gegronde reden 
voor het (arbeidsrechtelijke) ontslag kan zijn. Voor de toepassing van de Forumbank-doctrine 
op enkelvoudige vennootschappen houdt het arrest geen wijziging in. In andere zin Galle, diss. 
KUB 1993 blz. 306. 

76 Zie voor een overzicht van deze 'meningen' A.G. van Solinge, Instructiebevoegdheid in 
concernverhoudingen, in de Van der Grinten-bundel 'Goed & Trouw', 1984, blz. 255-266 en 
Bartman/Dorresteijn, Van het concern, derde druk 1997, blz. 82 t/m 85. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat Löwensteyn, Timmerman en Maeijer, overigens op verschillende gronden, een 
instructiebevoegdheid van de moeder aan het bestuur van de dochter principieel afwijzen. 

77 Asser-Van der Grinten II (De rechtspersoon), nr. 318 blz. 266. In gelijke zin C. de Groot, TVVS 
1989, nr. 89/1 blz. 13. 

78 Van der Burg, WPNR 5656 (1983) blz. 398, is van mening dat een derde slechts een algemene 
aanwijzigingsbevoegdheid bij de statuten kan worden toegekend. Concrete instructiebevoegdheid 
van derden acht hij onverenigbaar met het geldende rechtspersonenrecht. Voor het besturen van 
de rechtspersoon is dan in die gevallen niets overgebleven. In gelijke zin Van Schilfgaarde, RM 
Themis-6 (1988) juni, blz. 297 en Schreurs-Engelaar, diss. KUN 1995, blz. 116. 

79 Asser-Van der Grinten II (De rechtspersoon) nr. 318 blz. 266. In soortgelijke zin Stille, Rechtsper
sonen, losbl. editie, art. 40 aant. 2 en art. 44 aant. 2 en Mohr, De rechtsvorm van het vrije beroep, 
De NV 73, 1/2 januari/februari 1995, blz. 11. 

80 Asser-Van der Grinten-Maeijer (1997), nr. 318 blz. 353. 
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Dijk/Van der Ploeg achten het Forumbankcriterium wél van toepassing op 
de vereniging. Volgens hen mag de statutaire bevoegdheidsverdeling niet zover 
gaan dat de bestuurstaak aan het bestuur wordt ontnomen.81 Daarmee verdraagt 
zich niet dat de algemene vergadering concrete instructies of aanwijzingen geeft 
aan het bestuur.82 

Ook Schreurs-Engelaar gaat er van uit dat de algemene vergadering van een 
coöperatie niet de bevoegdheid toekomt instructies te geven aan het bestuur. Ook 
zij acht de Forumbank-doctrine van toepassing op de coöperatie met als argument 
dat de taken en bevoegdheden van het bestuur van de coöperatie, zoals deze in 
de wet zijn neergelegd, juridisch niet wezenlijk verschillen van die van het bestuur 
van een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap. Op grond van deze 
analogie acht zij het wel toelaatbaar, zoals op grond van § 9 van de Departementale 
Richtlijnen bij de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap is 
toegestaan, dat de algemene vergadering van de coöperatie aan het bestuur algemene 
aanwijzingen geeft terzake van het financiële, sociale, economische en personeelsbe
leid.83 Een ruimere bevoegdheid komt de algemene vergadering van een coöperatie 
niet toe. Een tweede argument voor een zelfstandige positie van het bestuur ten 
opzichte van de algemene vergadering is volgens haar hierin gelegen dat een 
zelfstandige positie van het bestuur een waarborgfunctie vervult terzake van de 
afweging van de belangen van de rechtspersoon en daaraan verbonden onderneming, 
tot welke afweging het bestuur bij de uitoefening van zijn taak geroepen wordt.84 

In dit verband stelt Engelaar-Schreurs85 dat het bestuur naast het doel van de 
coöperatie wel degelijk rekening moet houden met andere belangen, bijvoorbeeld 
van werknemers of crediteuren. 

Hoewel ik de door Schreurs-Engelaar geformuleerde waarborgfunctie onder
schrijf, zie ik niet goed in op welke wijze deze een argument is vóór dan wel tegen 
een instructiebevoegdheid van de algemene vergadering van de coöperatie. Door 
haar stelling dat het bestuur naast het doel van de coöperatie rekening moet houden 
met andere belangen dan het belang van de rechtspersoon (lees: het belang van 
de leden bij hun coöperatie) worden doelstelling van de coöperatie en taakuitoefe
ning van het bestuur met elkaar verward. Het (statutaire) doel van de coöperatie 
dient volgens de in de wet geformuleerde doelstelling te bestaan uit de behartiging 
van de stoffelijke belangen van de leden. Daartoe oefent de coöperatie een bedrijf 

81 In soortgelijke zin Schreurs-Engelaar, diss. KUN 1995, blz. 115. 
82 A.w. blz. 129 en 182. In gelijke zin Pitlo/Löwensteyn, Rechtspersonenrecht, derde druk (1994), 

blz. 156 en 117-119, S.G.M. Buys, Sponsoring van verenigingen en stichtingen, serie Recht 
en praktijk nr. 106, Kluwer 1998. blz. 170 en 173, alsmede Schreurs-Engelaar, diss. KUN 1995, 
blz. 36, die echter daaraan niet noodzakelijkerwijs de consequentie verbindt dat de algemene 
vergadering van een coöperatie geen instructiebevoegdheid heeft. Zie hierna. 

83 Zie Schreurs-Engelaar, diss. KUN 1995, blz. 113. 
84 Schreurs-Engelaar, diss. KUN 1995. blz. 116-1 18. 
85 A.w. blz. 104. 
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uit. De uitoefening van de doelstelling van de coöperatie is door de wet opgedragen 
aan het bestuur, hetgeen impliceert dat het bestuur bij de uitoefening van de haar 
opgedragen taak de wettelijke doelstelling van de coöperatie als leidraad moet 
nemen. Bij de feitelijke uitoefening van de haar opgedragen taak moet het bestuur 
niet alleen rekening houden met de belangen van de leden maar tevens met de 
belangen van crediteuren, werknemers, het concernbelang en, zo men wil, het 
algemeen belang. Dit doet echter aan de tot het bestuur van coöperatie gerichte 
'Förderungsauftrag' niet af. Een dergelijke belangenafweging is bovendien niet 
eigen aan het besturen. Ook de raad van commissarissen moeten bij de uitoefening 
van zijn taken en bevoegdheden rekening houden met alle relevante belangen. 

Schreurs-Engelaar ontleent haar opvatting voor een belangrijk deel aan hetgeen 
Honée heeft gesteld ten aanzien van de van overheidswege benoemde commissaris 
en de waarborgnorm van het vennootschap belang en de daaraan verbonden 
onderneming.86 Hoewel Honée als uitgangspunt neemt dat de raad van commissaris
sen een zelfstandige positie moet bezitten ten einde tot een evenwichtige afweging 
van alle bij de vennootschap en daaraan verbonden onderneming betrokken 
belangen te komen, acht hij deze waarborgfunctie van relatief belang.87 In de eerste 
plaats omdat de situatie zich kan voordoen dat een specifiek belang reeds op een 
andere wijze wordt gewaarborgd dan door de invloed van de raad van commissaris
sen in de besluitvorming van de vennootschap. Hij geeft daarbij het voorbeeld van 
het werknemersbelang dat wordt gewaarborgd door een adviesrecht op grond van 
de WOR. 'De zelfstandigheid van de raad van commissarissen verliest dan ten 
opzichte van dit belang haar functie.'88 In de tweede plaats acht hij de waarborgfunc
tie van relatief belang daar 'de autonomie van de vennootschappelijke organen 
nimmer verder kan gaan dan de autonomie van de vennootschap zelf', waarmee 
hij bedoelt dat wanneer een vennootschap zich blijkens haar statuten dienstbaar 
heeft gemaakt aan het behartigen van andermans belangen, de vennootschappelijke 
organen de hun toekomende bevoegdheden ook in functie tot dat andere belang 
dienen uit te oefenen.89 Toegepast op de coöperatie moet dit welhaast tot de 
conclusie leiden dat gezien de wettelijke doelstelling van de coöperatie de 
belangenafweging steeds in het voordeel van de leden moet uitvallen. 

Ook Galle gaat zeer uitvoerig in op de vraag of de Forumbank-doctrine onverkort 
geldt binnen de coöperatie. Daarbij heeft hij de verhouding tussen de algemene 
ledenvergadering en het bestuur van de rechtspersoon coöperatie op het oog. Aan 
de toepassing van het de Forumbank-doctrine binnen concernverhoudingen waarbij 

86 Honée, De overheidscommissaris en de norminstructie van het vennootschappelijk belang, in: 
'Goed & Trouw', W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1984, blz. 105-115. 

87 Honée, t.a.p. blz. 113. 
88 Honée. t.a.p. blz. 114. 
89 Honée, t.a.p. blz. 114. 
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een coöperatie betrokken is, gaat hij voorbij.90 Daar zijn goede gronden voor. Daar 
waar in de praktijk sprake is van concernvorming bij coöperaties, vervult de 
coöperatie doorgaans de rol van moedermaatschappij. In het meest vergaande geval 
zal de coöperatie zich als moedermaatschappij slechts bezighouden met het beheer 
en de financiering van de werkmaatschappijen waarin het coöperatieve bedrijf 
wordt uitgeoefend.91 De vraag naar de instructiebevoegdheid van de coöperatie 
als aandeelhoudster van haar werkmaatschappijen is geen probleem van coöperatie-
recht maar van nv en bv-recht, nu het in dergelijk geval gaat om de vraag of de 
coöperatie in haar hoedanigheid van 100%-aandeelhoudster instructies kan geven 
aan haar dochter. Zoals hierboven vermeld wordt algemeen aangenomen dat de 
moedermaatschappij uit oogpunt van het te voeren concernbeleid een 
instructiebevoegdheid toekomt. 

Volgens Galle kunnen de omstandigheden bij een coöperatie echter ook 
zodanig zijn dat bij de bestuurlijke inrichting met reden aanspraak wordt gemaakt 
op een instructiebevoegdheid ten gunste van de algemene vergadering. Het is de 
mate van betrokkenheid van de leden - net zoals dit kan gelden voor de aandeelhou
ders van een bv of de maten van een maatschap - die hier bepalend is, aldus Galle. 
Zijn stelling komt er op neer dat de bevoegdheid van de algemene vergadering 
tot het geven van instructies aan het bestuur afhankelijk is van de mate van 
betrokkenheid van de leden bij hun coöperatie.92 Daarbij gaat hij uit van de 
veronderstelling dat een bepaalde mate van betrokkenheid van de leden moet 
resulteren in zeggenschap. Hij stelt: 

'Is de betrokkenheid van de deelnemers in een samenwerkingsverband zeer 
vergaand dan wordt wellicht met recht aanspraak gemaakt op 'control'.93 

Vervolgens rijst de vraag waaruit deze betrokkenheid bestaat en de principiële 
vraag of een bepaalde mate van betrokkenheid wel een afwijking van de 
bestuursautonomie en daarmee een afwijking van de Forumbank-doctrine rechtvaar
digt, afgezien nog van de vraag hoever deze betrokkenheid moet gaan, wil er sprake 
kunnen zijn van de bevoegdheid voor de algemene ledenvergadering om het bestuur 
instructies te geven. 

De betrokkenheid van de leden bij hun coöperaties bestaat volgens Galle voor 
een belangrijk deel hieruit dat de coöperatie een verlengstuk vormt van de 
bedrijfshuishoudingen van de leden. De coöperatie draagt een 'ancilliair' karakter. 
De hulpfunctie van de coöperatie leidt ertoe dat de coöperatie als uitgangspunt 

90 Galle, diss. KUB 1993 blz. 303. 
91 Vgl. de formulering van art. 2:63d BW. 
92 Galle, diss. KUB 1993 blz. 309. Zie ook zijn boekbespreking van M.E. Schreurs-Engelaar, 

Organen van de coöperatie, in WPNR 98/6296 blz. 13. 
93 A.w. blz. 307. 
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een besloten karakter draagt. Deze beslotenheid, die blijkbaar volgens Galle 
betrokkenheid van de leden impliceert, kan op meerdere manieren tot uitdrukking 
komen. Zo zal het doel van de coöperatie bestaan uit de behartiging van de 
stoffelijke behoeften van de leden, niet van derden. Ook ten aanzien van de 
financiering is de coöperatie besloten. Het zijn in beginsel de leden die het 
benodigde risicodragende kapitaal bijeen dienen te brengen. Verder wijst hij op 
de beslotenheid van de coöperatie doordat zowel aan de toetreding als aan de 
uittreding belangrijke beperkende voorwaarden kunnen en in de praktijk ook worden 
gesteld.94 

Inderdaad kenmerkt de coöperatie zich door een bepaalde mate van be
slotenheid. Dit is ook het uitgangspunt van de wetgever. Zie art. 2:53 lid 1 jo lid 
3 en 4 BW. Volgens Galle is op grond van dit besloten karakter van de coöperatie 
een afwijking van de bestuursautonomie en de toekenning van een instructiebe-
voegdheid aan de algemene vergadering gerechtvaardigd. Daarbij zoekt hij 
aansluiting bij Raaijmakers en diens uitleg van het arrest Meijers/Mast Holding 
(HR 4 december 1992, NJ 1993,271). In de visie van Raaijmakers is de Forumbank-
doctrine niet zonder meer toepasbaar op alle enkelvoudige vennootschappen. Met 
name, indien er sprake is van een 'besloten' vennootschap, acht hij het niet 
houdbaar dat de algemene vergadering geen instructies aan het bestuur mag geven. 
Een samenwerking kan dusdanig zijn dat de vennoten geen splitsing wensen aan 
te brengen tussen de positie van vennoot en die van bestuurder. Voor toepassing 
van de Forumbank-doctrine bij een dergelijke 'close corporation' zoals de 
éénpersoons-bv, joint venture of familie-bv is geen ruimte.95 Een bevestiging ziet 
Raaijmakers in het arrest Meijers/Mast Holding waar de omstandigheid dat er maar 
één aandeelhouder was, van cruciale betekenis wordt geacht.96 Deze nuancering 
van de Forumbank-leer leent zich volgens Galle, gezien het besloten karakter van 
deze rechtsvorm, voor een analoge toepassing op de coöperatie.97 

De opvatting van Galle dat, indien er betrokkenheid bestaat tussen de leden 
en hun coöperatie aan de algemene vergadering de bevoegdheid toekomt instructies 

94 A.w. blz. 308. 
95 Expliciet voor de joint venture, Raaijmakers, diss. KUB 1976 blz. 133. Zie over het begrip 'close 

Corporation' dezelfde, a.w. blz. 126 en 127. Vgl. ook van dezelfde schrijver Over toe- en uittreding 
van leden in geval van fusie en omzetting van (coöperatieve) verenigingen, in 'Van vennootschap
pelijk belang' 1988, blz. 211 in het bijzonder. 

96 Zie de noot van Raaijmakers bij het arrest HR 4 december 1992, NJ 1993, 271 (Meijers/Mast 
Holding) in AA 42 (1993) 4, blz. 278. Zie verder over het 'besloten' karakter van de kleine bv 
en de consequenties voor de toepassing van het rechtspersonenrecht van dezelfde schrijver "Over 
de rechtsbetrekkingen van aandeelhouders in een 'Quasi-Vof'", in: In het nu, wat worden zal. 
Opstellen aangeboden aan prof.mr. H.C.F. Schoordijk. Kluwer Deventer, 1991, blz. 203-221, 
alsmede 'Besloten' vennootschappen: quasi-nv of quasi-vof?, Enkele rechtsvergelijkende notities, 
AA 43 ( 1994) 5 blz. 340 e.V., en 'Een halve eeuw Nederlands rechtspersonen- en vennootschaps
recht en twintig jaar Boek 2 BW', in: Na twintig jaar Boek 2 BW, uitgave vanwege het Schoordijk 
Instituut 1996, blz. 20-24. 

97 Galle, diss. KUB 1993 blz. 308. 
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te geven aan het bestuur, deel ik niet. In de eerste plaats is het uitgangspunt van 
de wet reeds dat de coöperatie een besloten karakter bezit. Tegelijkertijd heeft de 
wetgever als uitgangspunt geformuleerd dat het bestuur belast is met het bestuur 
behoudens beperkingen bij de statuten, terwijl aan de algemene vergadering een 
restbevoegdheid toekomt. Een statutaire beperking van bestuursbevoegdheid kan 
niet zover gaan dat het bestuur voor de uitoefening van haar taak afhankelijk is 
van de beslissingsmacht van de algemene vergadering. Ondanks het uit de wet 
voortvloeiende besloten karakter van de coöperatie geldt als uitgangspunt van de 
wetgever de bestuursautonomie van art. 2:44 lid 1 BW. Een afwijking van dit 
uitgangspunt bij de coöperatie ligt niet voor de hand te meer daar geenszins duidelijk 
is of de praktijk behoefte heeft aan een intructiebevoegdheid van de algemene 
vergadering aan het bestuur van de coöperatie. 

In de tweede plaats is het onduidelijk welke mate van betrokkenheid tussen 
de coöperatie en haar leden voldoende is en hoe deze moet worden vastgesteld, 
om een instructiebevoegdheid van de algemene vergadering aan te nemen. Ook 
in het geval dat de statuten hieromtrent een voorziening kennen, dreigt het gevaar 
dat het bestuur een instructie naast zich neerlegt en zij het besluit van de algemene 
vergadering tot het verstrekken van de instructie op grond van art. 2:14 of 15 BW 
aan de rechter ter toetsing voorlegt. 

In de derde plaats kan ik in het arrest Meijers/Mast Holding geen afwijking 
of verfijning lezen van de Forumbank-doctrine. In dit arrest ging het om de vraag 
of het niet opvolgen door het bestuur van een door de algemene vergadering 
geformuleerd beleid een geldige reden voor ontslag kan zijn. In casu betrof het 
een mededeling van de ava aan het bestuur in de toekomst te handelen conform 
de aanbevelingen van een organisatiebureau. Daarmee is nog niet gezegd dat aan 
de ava de bevoegdheid toekomt aan het bestuur concrete instructies te geven. Wel 
komt vast te staan dat de ava bevoegd is aan het bestuur algemene aanwijzingen 
te verschaffen terzake van het door het bestuur te voeren algemene beleid. Voor 
de vennootschapsrechtelijke vraag of het bestuur gehouden is een instructie van 
de ava op te volgen - het geen toch iets anders is dan een aanwijzing over het te 
voeren beleid - , biedt het arrest geen relevante gezichtspunten. Bovendien betrof 
het een arbeidsrechtelijke procedure waarbij de ontslagen bestuurder Meijers zich 
op het standpunt stelde dat het ontslag kennelijk onredelijk was in de zin van art. 
7A:1639s OBW (thans art. 7:681 BW). Het is maar de vraag of de Hoge Raad 
daarmee tevens een uitspraak heeft willen doen met betrekking tot de Forumbank-
doctrine. 

Concluderend kan worden gesteld dat mijns inziens de Forumbank-doctrine 
onverkort van toepassing is op de verhouding algemene vergadering/bestuur van 
een coöperatie. Aan de algemene vergadering komt niet de bevoegdheid toe concrete 
instructies cq. aanwijzingen te geven aan het bestuur. Wel bestaat de mogelijkheid 
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dat de algemene vergadering algemene aanwijzingen geeft ten aanzien van het te 
voeren beleid. Nu het bestuur van een coöperatie bij de uitoefening van de haar 
opgedragen taak de in de statuten omschreven wettelijke doelstelling als leidraad 
moet nemen, kunnen, afhankelijk van de wijze waarop de wettelijke doelstelling 
van de coöperatie in de statuten is omschreven, dergelijke algemene aanwijzingen 
een meer concreet karakter krijgen. Een en ander impliceert bij een coöperatie met 
een specifiek doel dat de ruimte voor de algemene vergadering tot het geven van 
aanwijzingen ruimer is dan bij een coöperatie met een zeer ruim geformuleerde 
doelstelling. Overigens betekent dit niet dat het bestuur verplicht is dergelijke 
aanwijzingen op te volgen. Nu de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur 
door dergelijke al dan niet in de statuten opgenomen aanwijzingen, gezien het 
bepaalde in art. 2:45 lid 3 BW, niet wordt aangetast, is de coöperatie hoe dan ook 
gebonden aan de door het bestuur in strijd met de aanwijzingen verrichte 
rechtshandelingen.98 Het opvolgen door het bestuur van de door de algemene 
vergadering gegeven aanwijzingen kan slechts de facto worden afgedwongen door 
de dreiging met cq. de effectuering van het ontslag. 

De benoeming van het bestuur vindt plaats op grond van de regeling van art. 2:37 
BW." De wet gaat ervan uit dat de benoeming van het bestuur zowel door de leden 
als ook uit de kring van de leden geschiedt. Van dit wettelijk uitgangspunt kan 
binnen de in art. 2:37 BW aangegeven grenzen bij de statuten worden afgeweken. 
De benoemingsregeling van art. 2:37 BW voldoet daarmee aan een van de beginse
len van de Socialistische Coöperatie School, nl. dat van 'democratie control'. 

De bevoegdheid tot benoeming komt toe aan de algemene vergadering. De 
statuten kunnen echter een andere wijze van benoeming voorschrijven mits elk 
lid in ieder geval middellijk aan de stemming omtrent het benoemingsbesluit kan 
deelnemen. Zie lid 2 van art. 2:37 BW. Van een middelijke deelname aan de 
stemming is bij voorbeeld sprake indien de algemene ledenvergadering op de voet 
van art. 2:39 lid 1 BW wordt gevormd uit afgevaardigden en de door dezen te 
vormen ledenraad derhalve de bevoegdheid toekomt het bestuur te benoemen. Door 
verkiezing van de afgevaardigden in de ledenraad nemen de leden middellijk aan 
de benoeming van het bestuur deel. In lid 3 van art. 2:37 BW wordt de mogelijkheid 
geopend dat in afwijking van het wettelijke uitgangspunt bestuurders door niet-leden 

98 Behoudens een beroep op doeloverschrijding dan wel een toepassing van HR 17 december 1982, 
NJ 1983, 480 (Bibolini) in die zin dat het onder bijzondere omstandigheden in strijd kan zijn 
met de goede trouw indien de wederpartij de rechtspersoon gebonden acht aan de door het bestuur 
verrichte rechtshandeling. 

99 Zie over de benoeming van bestuurders Schreurs-Engelaar, diss. KUN 1995, blz. 125-130. 
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worden benoemd. Art. 2:37 BW beperkt het aantal door niet-leden te benoemen 
bestuurders echter tot minder dan de helft.100 

Voorts geldt als regel dat het bestuur gekozen wordt uit de leden. De statuten 
kunnen toestaan dat ook anderen dan leden in het bestuur worden benoemd. De 
wet kent in deze geen beperking. Toelaatbaar is derhalve dat het gehele bestuur 
uit niet-leden wordt benoemd. Door de regeling van art. 2:37 lid 2 BW - elk lid 
moet middellijk of onmiddellijk aan de stemming omtrent een benoemingsbesluit 
kunnen deelnemen - wordt het behoud van zeggenschap op dit punt gewaarborgd. 

Zoals reeds vermeld staat art. 2:37 lid 3 BW toe dat de statuten bepalen dat 
een of meer bestuursleden mits minder dan de helft door anderen dan de leden 
worden benoemd. Door het vereiste van een statutaire grondslag hebben de leden 
uiteindelijk beslissende zeggenschap omtrent de vraag wie de bevoegdheid heeft 
om het bestuur te benoemen. De mogelijkheid van art. 2:37 lid 3 dat bestuurders 
kunnen worden benoemd door niet-leden gekoppeld aan een toekenning van 
stemrecht aan niet-leden op de voet van art. 2:38 lid 3 BW kan er echter de facto 
toe leiden dat er sprake is van een verregaande vermindering van de invloed van 
de leden op de benoeming van het bestuur.101 

De bevoegdheid tot benoeming komt toe aan de algemene vergadering ook 
in het geval er sprake is van een structuurcoöperatie. Daarmee wijkt de structuurre
geling voor de coöperatie op een essentieel punt af van die voor de naamloze 
vennootschap en besloten vennootschap. De reden voor dit verschil vindt zijn grond 
in de verregaande economische en financiële betrokkenheid van de leden bij de 
coöperatie. Bij de invoering van het structuurregime voor de coöperatie - hetzelfde 
geldt voor de onderlinge waarborgmaatschappij - werd een handhaving van deze 
iedendominantie' gerechtvaardigd geacht.102 

Art. 2:37 lid 6 BW legt de bevoegdheid tot schorsing of ontslag van leden 
van het bestuur bij het orgaan dat bevoegd is de bestuurders te benoemen. De 
bevoegdheid een bestuurder te schorsen komt in beginsel tevens toe aan de raad 
van commissarissen. Vgl. art. 2:57 lid 3 BW. Ten aanzien van de schorsing en het 
ontslag van bestuurders moge ik volstaan met een verwijzing naar Schreurs-
Engelaar, De organen van de coöperatie (1995)103 en de daar genoemde literatuur. 

100 Niet geheel duidelijk is waar uitgaande van de bewoordingen van art. 2:37 lid 3 BW de grens 
ligt. Betekent 'mits minder dan de helft' bij een zeshoofdig bestuur dat slechts twee van de zes 
bestuurders door niet-leden kunnen worden benoemd? In het geval de niet-leden drie van de 
zes bestuurders benoemen, benoemen ze immers niet 'minder dan de helft'. 

101 Art. 2:38 lid 3 BW opent de mogelijkheid dat anderen dan de leden die deel uitmaken van de 
organen van de coöperatie stemrecht hebben. Het aantal door hen uit te brengen stemmen is 
beperkt tot de helft van het totaal aantal door de leden uitgebrachte stemmen. 

102 Zie hierover § 6.4. 
103 Schreurs-Engelaar, diss. KUN 1995. blz. 130-135. 
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4.2 Lidmaatschap 

4.2.1 Aard van het lidmaatschap 

Met Van der Grinten zouden we willen aannemen dat de lidmaatschapsverhouding 
niet te kwalificeren is als een overeenkomst maar als een rechtsbetrekking van 
eigen aard.104 De lidmaatschapsverhouding wordt beheerst door de eigen regels 
van het verenigingsrecht, niet door de regels van het overeenkomstenrecht. Wel 
zijn voorzover uit het lidmaatschap rechten en verplichtingen voortvloeien, de regels 
van het verbintenissenrecht rechtstreeks van toepassing.105 Voor de toepassing van 
het EEX-Verdrag kan volgens het Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 
(HvJ EG 22 maart 1983, NJ 1983, 644) onder verbintenissen uit overeenkomst 
ook worden begrepen verbintenissen die hun grondslag hebben in de tussen een 
vereniging en haar leden bestaande lidmaatschapsverhouding. Daarmee is echter 
nog niet gezegd dat door deze gelijkstelling voor de toepassing van het EEX-
Verdrag de lidmaatschapsverhouding een overeenkomst is.106 Het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen formuleert het op treffende wijze: 

'9. (...) Gelet op de doelstellingen en de algemene structuur van het Verdrag 
en om de gelijkheid en eenvormigheid van de rechten en verplichtingen die 
voor de verdragsluitende staten en de belanghebbende personen uit het Executie
verdrag voortvloeien, zoveel mogelijk te verzekeren, is het van belang dat dat 
begrip (bedoeld is het begrip 'verbintenissen uit overeenkomst' ;vdS) niet wordt 
gezien als een simpele verwijzing naar het interne recht van deze of gene der 
betrokken staten. (...) 
12. Wanneer dus art. 5 sub 1 Verdrag het gerecht van de plaats van uitvoering 
van de verbintenis als bevoegd gerecht aanwijst, dan wil het daarmee de 
mogelijkheid openen, dat alle problemen die bij de uitvoering van een contractu
ele verbintenis kunnen rijzen, voor hetzelfde gerecht worden gebracht, en wel 
voor dat van de plaats van uitvoering, zulks wegens de nauwe betrekkingen 
die een overeenkomst tussen de contractspartijen tot stand brengt. 
13. In zoverre kan worden gezegd dat het lidmaatschap van een vereniging 
tussen de leden nauwe betrekkingen tot stand brengt, welke van dezelfde aard 
zijn als die tussen de pp. bij een overeenkomst; voor de toepassing van art. 
5 sub 1 Executieverdrag is het bijgevolg legitiem, de door de verwijzende 
rechter bedoelde verbintenissen te beschouwen als verbintenissen uit overeen
komst.' 

104 Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II ( 1997), nr. 269 blz. 316. 
105 Zie ook Van der Ploeg, De verbintenis in het rechtspersonenrecht, in de Dijk-bundel 'Met recht 

verenigd', 1986 blz. 200. 
106 In soortgelijke zin Van der Ploeg, t.a.p. blz. 187. 
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Hieruit blijkt dat het Hof van Justitie slechts heeft willen aangeven dat verbinte
nissen die voortvloeien uit lidmaatschap tussen vereniging en lid van verschillende 
nationaliteit, voor wat betreft de tenuitvoerlegging onderworpen zijn aan de regels 
van het EEX-Verdrag. Het Hof spreekt van een 'autonome inhoud' van het begrip 
'verbintenissen uit overeenkomst'. Met name is in deze prejudiciële uitspraak niet 
te lezen dat voor het overige de lidmaatschapsverhouding is aan te merken als een 
overeenkomst tussen vereniging en lid.107 Zie ook HR 15 januari 1982, NJ 1983, 
643 en HR 10 juni 1983, NJ 1983, 645. 

De mening dat het lidmaatschap niet te beschouwen is als een obligatoire 
overeenkomst wordt in de doctrine vrij algemeen onderschreven.108 De rechtspraak 
is ten aanzien van het rechtskarakter van het lidmaatschap niet eenduidig. Zo zijn 
er oude uitspraken van de Hoge Raad waarin de lidmaatschapsverhouding in 
overeenstemming met de destijds heersende contractuele opvatting van de 
rechtspersoon werd geacht voort te vloeien uit de statuten welke als een obligatoire 
overeenkomst werd beschouwd.109 In recentere lagere rechtspraak is wel eens anders 
beslist.110 

Een andere mening wordt verdedigd door Galle. ' ' ' Daar waar het contractuele 
element tussen de coöperatie en haar leden overheersend is, acht hij toepasselijkheid 
van het overeenkomstenrecht op de lidmaatschapsverhouding mogelijk. Op blz. 
217 schrijft hij: 

"Nu het lidmaatschap van een coöperatie een bron van rechten en verplichtingen 
is en gelet op de wijze van totstandkoming - vergelijk art. 2:61a BW en 6:217 
BW - en de wijze waarop kan worden beëindigd - ondermeer door opzegging, 
art. 2:35 BW - gelet ook op de analogie met de maatschapsovereenkomst en 

107 Zie hierover J. Kropholler. Europäisches Zivilprozessrecht. Verlag Recht und Wirtschaft, 
Heidelberg 1996, blz. 96 en H. Gaudemet-Tallon, Les Conventions de Bruxelles et de Lugano, 
Compétence internationale, reconnaissanceen exécution desjugementsen Europe. Montchrestien, 

Paris 1996. blz. 109. 
108 Behalve de reeds vermelde Van der Grinten noem ik Slagter, Compendium van het ondernemings

recht, 7e druk ( 1996). blz. 329, Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 33-2 en WPNR 96/6235 
blz. 622. Dijk/Van der Ploeg. a.w. blz. 108 en Van der Ploeg, De verbintenis in het rechtsperso
nenrecht, in de Dijk-bundel: Met recht verenigd blz. 190. alsmede Buys. a.w. blz. 75. 

109 Zie bijv. HR 15 juni 1928, NJ 1928, 162 en HR 29 november 1923, WPNR 2830 (1924) met 
noot van Meijers die deze opvatting heeft bestreden. 

1 10 Zie Ktr. Utrecht 14 april 1989, NJ 1990, 72, waarin de nakoming van de contributieverplichting 
wordt gevorderd door middel van een rechtelijk bevel tot betaling conform het destijds geldende 
art. 125k Rv en de kantonrechter de eiser niet-ontvankelijk verklaarde op grond van het feit dat 
het lidmaatschap geen overeenkomst is. Zie hierover De Kluiver in S&V 1990 blz. 58 die deze 
uitspraak onjuist acht. Hij ziet in het lidmaatschap wel een overeenkomst, zodat toepassing van 
art. 125k Rv tot de mogelijkheden zou moeten behoren, maar geen obligatoire overeenkomst. 

1 1 1 Galle, a.w. blz. 1 12/113 en blz. 216/217. Zie ook Galle, Het lidmaatschap is een overeenkomst, 
S&V 1998 blz. 50/51. In soortgelijke zin Phio/Löwensteyn, Rechtspersonen, derde druk (1994), 
blz. 137. Aanzetten voor een dergelijke opvatting zijn ook te vinden bij Raaijmakers, 
Rechtspersonen tussen contract en instituut, Inaugurele rede KUB 1987. 
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de omstandigheid dat wordt voldaan aan de terminologie van Boek 6, is de 
kwalificatie obligatoire overeenkomst op zijn plaats.' 

Toegegeven moet worden dat de samenwerking tussen de leden/oprichters in 
coöperatief verband onmiskenbaar een contractueel aspect heeft. Voorafgaande 
aan de feitelijke oprichting zullen de oprichters afspraken maken omtrent doel, 
werkzaamheden, inrichting en structuur van alsmede omtrent de bevoegdheids
verdeling binnen de te vormen coöperatie. Deze 'overeenkomst tot oprichting van 
de coöperatie', die wellicht aan te merken is als een obligatoire overeenkomst in 
de zin art. 6:213 BW, is echter uitgewerkt op het moment dat de coöperatie is 
opgericht."2 Een zelfde lot valt de overeenkomst van toetreding ten deel. Na de 
toetreding neemt de overeenkomst van toetreding een einde en zijn de coöperatie 
en het nieuwe lid gebonden aan regels bepaald bij de statuten, een eventueel 
huishoudelijk reglement en de geldig genomen besluiten van de organen van de 
coöperatie. 

De opvatting van Galle dat het lidmaatschap zelve te kwalificeren is als een 
obligatoire overeenkomst in de zin van art. 6:213 BW dient te worden verworpen. "3 

Deze vertoont mijns inziens een innerlijke tegenstrijdigheid. Aan de ene kant 
betoogt Galle dat het zakelijk verkeer tussen coöperatie en haar leden in praktijk 
als regel niet plaatsvindt door het sluiten van overeenkomsten maar voortvloeit 
uit en beheerst wordt door het lidmaatschap. Hij pleit er dan ook voor de 'overeen
komsten' uit de wettelijke omschrijving van de coöperatie te schrappen."4 Aan 
de andere kant wordt het lidmaatschap gekwalificeerd als een obligatoire overeen
komst waardoor het overeenkomstenrecht volgens Galle rechtstreeks van toepassing 
is op de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit het lidmaatschap. Hier wordt 
via de achterdeur weer binnengehaald hetgeen door de voordeur is buitengezet. 
Als consequentie van de opvatting dat het lidmaatschap te kwalificeren is als een 
obligatoire overeenkomst stelt Galle voor art. 2:59 BW te schrappen. De leden 
zouden wijzigingen door de coöperatie in de voorwaarden van de 
lidmaatschapsovereenkomst moeten dulden."3 Excessen zouden dan volgens Galle 

113 

112 In gelijke zin Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 234 blz. 288 en nr. 269 blz. 317. 
Zie de MvA I bij de artt. 2.2.1.1.-2.2.1.7 Ontwerp Boek 2, Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis 
Boek 2, blz. 374/375 waar expliciet vermeld wordt dat de oprichtingshandeling geen obligatoire 
overeenkomst is. Zie hierover Hijmans van den Bergh, Het Ontwerp-Meijers en de Vereniging, 
De NV 33 (1955/1956) blz. 109/110. 
Vgl. ook de kritiek van Den Tonkelaar, TVVS 1994, nr. 94/9 blz. 256 en van Van der Ploeg, 
RM Themis 1995/9, blz. 410 en 411 op de opvatting van Galle dat het lidmaatschap van de 
coöperatie te kwalificeren is als 'contract'. 

114 A.w. blz. 154. 
115 A.w. blz. 158. 
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kunnen worden geëcarteerd door art. 2:8 en 36 lid 3 BW, nota bene bepalingen 
van rechtspersonenrecht."6 

Indien men tentatief er van uit gaat dat het lidmaatschap een obligatoire 
overeenkomst is, zie ik niet goed in waarom de leden zouden moeten dulden dat 
de coöperatie de voorwaarden waaronder het zakelijk verkeer plaats vindt, eenzijdig 
kan wijzigen. Hoewel de mogelijkheid bestaat dat een van de partijen bij een over
eenkomst de bevoegdheid kan worden toegekend de voorwaarden eenzijdig te 
wijzigen, is een dergelijke wijzigingsbevoegdheid niet alleen uitzonderlijk,"7 maar 
in de regel ook beperkt tot bepaalde, vooraf aangewezen voorwaarden."8 Denkbaar 
is ook dat aan een van de partijen de discretionaire bevoegdheid wordt toegekend 
eenzijdig elke voorwaarde van de overeenkomst te wijzen. De uitoefening van een 
wijzigingsbevoegdheid wordt begrensd door de redelijkheid en billijkheid van art. 
6:248 BW en impliceert dat daarbij de nodige terughoudendheid wordt betracht."9 

Bovendien kan een wijziging van de overeenkomst in de regel slechts eenzijdig 
geschieden, indien de wederpartij met de toekenning van de wijzigingsbevoegdheid 
uitdrukkelijk heeft ingestemd.120 Gezien de afhankelijke positie van het lid ten 
opzichte van de coöperatie betekent dit, dat een dergelijke wijzigingsbevoegdheid 
schriftelijk dient te worden vastgelegd.121 In feite wordt hiermee eenzelfde 
bescherming geboden als de wetgever met art. 2:59 BW beoogt te bieden. 

Ook de kwalificatie van de lidmaatschapsverhouding tussen coöperatie en 
lid als obligatoire overeenkomst op grond van een analogie met de maatschap acht 
ik niet steekhoudend. De samenwerking in maatschapsverband, de affectio societa-

116 A.w. blz. 156. 
1 17 Galle doet het voorkomen alsof het hier om een in de praktijk veelvuldig gebruikte mogelijkheid 

gaat. Als hoofdregel geldt het noch in het wettelijk stelsel noch in de praktijk. 
118 Zie over de eenzijdige wijzigingsbevoegdheid J.M. Barendrecht/G.R.B. van Peursem, 

Distributieovereenkomsten, serie Recht en Praktijk nr. 104, Kluwer, Deventer 1997, nr. 100 
en M.B.M. Loos, De energieleveringsovereenkomst, Kluwer 1998, blz. 266 en 267. 

119 Als algemene regel geldt dat de uitoefening van de wijzigingsbevoegdheid niet zo ver mag gaan. 
dat daarmee wordt bereikt dat de overeenkomst de facto wordt beëindigd. Zie Barendrecht/Van 
Peursem. a.w. nrs. 104, 122. 153 en 163. Onder omstandigheden kan het lid dat geconfronteerd 
wordt met een wijziging in de Wdmaaïschapsovereenkomst een beroep doen op art. 6:233 sub 
a BW terzake van een onredelijk bezwarend beding. In de regel zal het lid van een primaire 
coöperatie niet zijn aan te merken als een grote onderneming in de zin van art. 6:235 lid 1 sub 
a BW. Vgl. in dit verband ook 3:360 lid 1 jo. 3:396 lid 1, dat 'kleine rechtspersonen' vrijstelt 
van de verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening zodat ook leden/rechtspersonen 
van primaire coöperaties een beroep zouden kunnen doen op 6:233 sub a BW. Ook kan het lid 
een beroep doen op art. 7:904 lid 1 BW, nu het wijzigingsbeding is te kwaliferen als een 
bijzondere vorm van de vaststellingsovereenkomst in de zin van art. 7:900 BW. Zie hierover 
M.B.M. Loos, a.w. blz. 267. 

120 Dit is slechts anders indien de aard van de overeenkomst met zich brengt dat een der partijen 
een wijzigingsbevoegdheid toekomt zonder dat de overeenkomst hierin voorziet. Vgl. 
Barendrecht/Van Peursem. a.w. nr. 101. Gezien de inkomensvormende functie van de coöperatie 
en de financiële gevolgen die een wijziging in de voorwaarden tot levering cq. afname (kunnen) 
hebben, is een dergelijke impliciete wijzigingsbevoegdheid bij een coöperatie niet aannemelijk. 

121 Vgl. in dit verband art. 6:233 sub a jo. 234 BW. 
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tis, verschilt op essentiële punten van de samenwerking in coöperatief verband. 
De persoon van het lid is in beginsel voor de overige leden en de coöperatie niet 
van belang, wel diens economische activiteit.122 Een ander verschil bestaat hierin 
dat het oogmerk van de leden tot samenwerking in coöperatief verband resulterend 
in de oprichting van een coöperatie, niet gericht is op de vorming van één geza
menlijke bedrijfsuitoefening, maar op het realiseren van een zakelijk verkeer met 
de coöperatie. Weliswaar is de verlengstukgedachte bij sommige coöperaties zoals 
de werknemersproductiecoöperatie en de consumentencoöperatie niet aanwezig, 
in de regel is zij dat bij de bedrijfscoöperatie wel.123 Bovendien ontstaan door de 
oprichting in beginsel slechts rechten en verplichtingen tussen de coöperatie en 
haar leden; zij hebben met de oprichting niet het oogmerk dat in eerste instantie 
tussen de leden onderling rechten en verplichtingen ontstaan.124 

Verder acht ik de kwalificatie van het lidmaatschap als overeenkomst niet 
goed inpasbaar in het systeem van het Burgerlijk Wetboek en de daarin vervatte 
regeling van de bijzondere overeenkomsten. Zelfs de maatschap die, voorzover 
zij openbaar is, misschien ooit rechtspersoonlijkheid verkrijgt, wordt gehandhaafd 
in titel 7A van het Burgerlijk Wetboek. Had het lidmaatschap dan niet bij deze 
bijzondere overeenkomsten geregeld moeten worden? En zo ja, wat is dan nog 
de waarde van de schakelbepalingen van art. 6:216 en 6:261 lid 2 BW. Galle stelt 
dat het lidmaatschap beheerst wordt door regels van verenigingsrecht én van 
overeenkomstenrecht.125 Daarbij geeft hij echter niet aan hoe deze regels zich tot 
elkaar verhouden. 

De regeling van het rechtspersonenrecht is in beginsel van dwingend recht. 
Zie art. 2:25 BW De wetgever geeft de ruimte om de rechtspersoon binnen de 
grenzen van de door de wet voorgestane structuur naar de wensen van de 
oprichters/deelhebbers in te richten. Afwijking van de wet kan op grond van art. 
2:52 BW slechts geschieden bij op schrift gestelde statuten. Gesteld dat de 
lidmaatschapsverhouding een obligatoire overeenkomst is, hoe verhouden zich 
de regels van het overeenkomstenrecht dan tot het verenigingsrecht? Gaan de regels 
van het verenigingsrecht altijd voor, of gelden zowel verenigingsrecht als 
overeenkomstenrecht? In dit laatste geval is de vraag welk recht voorrang krijgt 
indien regels van verenigingsrecht en overeenkomstenrecht met elkaar in conflict 
komen. Of moeten we de conclusie trekken dat het verenigingsrecht als lex specialis 
derogeert aan het overeenkomstenrecht als lex generalis? Het overeenkomstenrecht 
heeft dan nog slechts een aanvullende werking voorzover dit niet leidt tot strijd 

122 Dit brengt Lunshofertoe de coöperatie te omschrijven als een 'economische activiteitenassociatie'. 
Lunshof, De juridische vormgeving van de coöperatie. TVVS 1988 nr. 88/3 blz. 70. 

123 Zie over deze onderscheiding van coöperaties § 5 van hoofdstuk 1. 
124 Zie over de kwalificatie van de oprichtingshandeling Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II ( 1997), 

nr. 233 blz. 286-288. 
125 A.w. blz. 216. Zie ook S&V 1998 blz. 51. 
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met dwingend verenigingsrecht.126 Ik zie niet in waarom de ontbindingsmogelijkheid 
van art. 6:258 BW in geval 'onvoorziene omstandigheden' uitkomst zou moeten 
bieden, daar in art. 2:36 lid 1 BW reeds een voorziening voor onvoorziene 
omstandigheden wordt gegeven. Ik vraag mij bovendien af of er behoefte bestaat 
aan een rechtstreekse toepassing van de regels van de algemene voorwaarden, aan 
de exceptio non ad impleti contractus, aan de ontbinding van de lidmaatschapsover
eenkomst op grond van een tekortkoming. 

Met Galle kan ik de stelling onderschrijven dat het overeenkomstenelement in art. 
2:53 lid 1 BW atypisch is voor de meeste coöperaties en als materieel kenmerk 
uit de wettelijke omschrijving geschrapt moet worden. Zie hierna in § 5.2. Anders 
dan Galle meen ik - zoals uit het voorafgaande moge blijken - , dat de lidmaat
schapsverhouding als zodanig niet te kwalificeren is als een obligatoire overeenk
omst in de zin van art. 6:213 BW. De bepalingen van het overeenkomstenrecht 
zijn niet rechtstreeks van toepassing, doch slechts naar analogie met inachtname 
van dwingende bepalingen van het verenigingsrecht en de 'verenigingsrechtelijke 
orde'.127 

4.2.2 Essentie van het lidmaatschap 

Door toetreding komt het lid in een 'organisatierechtelijke betrekking' te staan 
tot de coöperatie.128 De beslissing van het individuele lid toe te treden tot een organi
satie als de coöperatie is afhankelijk van het nut dat de coöperatie voor het 
betrokken lid zal kunnen hebben. De essentie van het lidmaatschap bestaat in 
economisch opzicht hieruit dat de coöperatie die activiteiten ontplooit waardoor 
het belang van de leden wordt gediend. In tegenstelling tot de vereniging moet 
de belangenbehartiging bij de coöperatie eruit bestaan dat met de leden een zakelijk, 
zo men wil economisch verkeer wordt onderhouden. Hieruit vloeit voor het lid 
het recht voort, maar niet noodzakelijkerwijs de plicht gebruik te maken van de 
coöperatie. Door aan de leden beslissende zeggenschap toe te kennen in de 
coöperatieve organisatie ligt het in hun macht de wijze van belangenbehartiging 

126 Zie over deze problematiek Ondernemingsrechtelijke contracten, Uitgave vanwege het Instituut 
voor Ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen, Kluwer 1991 en met name de bijdrage 
van Timmerman, Waarom hebben wij dwingend vennootschapsrecht? 

127 In het kader van het departementale toezicht door het Ministerie van Justitie bij de oprichting 
van naamloze en besloten vennootschappen wordt o.a. getoetst of de statuten in overeenstemming 
zijn met de wet waarbij tevens wordt getoetst of structuur en inrichting in overeenstemming 
zijn met de vennootschappelijke orde. Van der Heijden/Van der Grinten nr. 151 blz. 176. Zo 
zal ook de vereniging wat betreft structuur en inrichting moeten voldoen aan de vereisten van 
de wet en aan de uit de wet voortvloeiende grondvorm van de vereniging. Zo kan men dan ook 
spreken van een verenigingsrechtelijke orde. 

128 Zie Dijk/Van der Ploeg, a.w. blz. 75. Een soortgelijke terminologie wordt gebezigd door Buys, 
a.w. blz. 15. Zij spreekt van een 'organisatierechtelijke verhouding'. 

146 



Het rechtskarakter van de coöperatie in Titel 3 Boek 2 BW 

te bepalen. In juridisch opzicht is de aan het lidmaatschap verbonden zeggenschap 
voor het lid dan ook essentieel. 

Elk lid heeft krachtens art. 2:38 lid 1 BW ten minste één stem in de algemene 
vergadering. De wet staat echter toe dat de statuten bepalen dat er sprake is van 
een meervoudig stemrecht. De toekenning van het meervoudige stemrecht moet 
in de statuten zelf zijn opgenomen. Een verwijzing naar een huishoudelijk reglement 
is niet voldoende.m De wet kent ten aanzien van de toekenning van een meervoudig 
stemrecht geen beperkingen behoudens de formele regel dat elk lid in ieder geval 
één stem moet hebben.130 Toekenning van een meervoudig stemrecht kan mijns 
inziens echter niet zover gaan dat de verenigingsrechtelijke orde wordt verstoord.131 

Dit kan zich voordoen bij een dermate onevenwichtige verdeling van het stemrecht 
tussen leden met een meervoudig stemrecht en leden met een enkelvoudig stemrecht, 
dat het stemrecht van laatstgenoemden geen reële betekenis meer heeft. 

De praktijk bij agrarische coöperaties laat zien dat van de mogelijkheid van 
een meervoudig, gedifferentieerd stemrecht steeds gebruik wordt gemaakt. Daarbij 
geldt als maatstaf voor het stemrecht de omvang van het zakelijk verkeer dat het 
lid met de coöperatie in een of meer voorafgaande jaren heeft onderhouden. Een 
dergelijk meervoudig stemrecht voor de leden wordt passend geacht om daarbij 
de verschillen tussen de leden in economische verbondenheid met de coöperatie 
tot uitdrukking te brengen. De omvang van het zakelijk verkeer is als regel bij 
agrarische coöperaties tevens de maatstaf voor de vaststelling van het recht op 
het exploitatie-overschot resp. de verplichtingen uithoofde van de zelffinanciering 
(ledenaansprakelijkheid, bijdrageplicht voor tussentijdse tekorten, verplichting 
deel te nemen in een financieringsrekening). De toekenning van een meervoudig 
stemrecht kan geschieden naar evenredigheid van de omvang van het zakelijk ver
keer. Een bepaalde mate van degressie kan passend zijn om de belangen van de 
'kleinere' leden te ontzien. Slechts indien er sprake is van een homogene groep 
leden, waarbij de belangen parallel lopen, kan men volstaan met de hoofdregel 

129 In gelijke zin Schreurs-Engelaar, a.w. blz. 69. 
130 Opvallend is dat het Duitse en Zwitserse recht wel een beperking kennen ten aanzien van de 

mogelijkheid van toekenning van een meervoudig stemrecht. § 43 Abs 3 GenG luidt: 'Das Statut 
kann die Gewährung von Mehrstimmrechten vorsehen. Mehrstimmrechte sollen nur für Genossen 
begründet werden, die den Geschäftsbetrieb der Genossenschaft besonders fördern. (...) Keinem 
Genossen können mehr als drei Stimmen gewährt werden'. In Duitsland geldt derhalve een 
dubbele beperking bij de toekenning van een meervoudig stemrecht: a. alleen aan gewone leden 
die een bijzondere bijdrage leveren aan het zakelijke verkeer, en b. beperkt tot maximaal 3 
stemmen. Krachtens art. 885 van het Zwitserse Obligationenrecht geldt in principe dat niet kan 
worden afgeweken van het beginsel 'one man, one vote'. Uitzondering is op grond van art. 892 
OR slechts mogelijk indien de coöperatie meer als 300 leden heeft én er sprake is van een 
'Delegiertenversammlung'. 

131 Vgl. Schreurs-Engelaar, a.w. blz. 70 en Dijk/Van der Ploeg, a.w. blz. 142. In andere zin Van 
Hengstum/Van Steenderen. a.w. blz. 130. 
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van één man, één stem. Hetzelfde geldt indien de belangen van de verschillende 
leden niet meetbaar zijn zoals bij kredietcoöperaties.132 

De mogelijkheid van de toekenning van een meervoudig stemrecht aan leden doet 
niet af aan het wettelijk uitgangspunt dat alleen aan het lidmaatschap zeggenschap 
is verbonden. Aan het lidmaatschap in de zin van het verenigingsrecht is stemrecht 
inherent.133 Zonder stemrecht bestaat geen lidmaatschap. Van een geheel andere 
orde zijn de zogenaamde 'buiten-leden'. Deze zijn volgens Van der Grinten geen 
leden in de zin van Boek 2 BW. Zij hebben slechts een contractuele relatie met 
de vereniging. Van der Ploeg134 is een andere mening toegedaan. Hij accepteert 
dat er naast leden met stemrecht ook leden kunnen bestaan zonder stemrecht. Naar 
mijn mening is een lidmaatschap zonder stemrecht in strijd met de wet.135 

Van deze controverse moet worden onderscheiden de vraag of het mogelijk 
is aan niet-leden stemrecht toe te kennen. Hoofdregel is immers dat zonder de 
hoedanigheid van lid men geen stemrecht heeft. Weer een ander probleem vormt 
een differentie van het stemrecht in die zin dat aan bepaalde leden slechts een 
beperkt en/of bijzonder stemrecht toekomt. Van praktisch belang zijn deze laatste 
twee vragen voor de toekenning van zeggenschap aan niet-leden in verband met 
het door deze derden te verstrekken risicodragend vermogen.',6 

In de praktijk wordt er dan ook naar mogelijkheden gezocht om ook aan deze derden 
direct of indirect zeggenschap in de coöperatie toe te kennen voorzover deze 
zeggenschap nodig is om hun positie als belegger veilig te stellen. Naar mijn mening 
kan men daartoe twee wegen bewandelen. 

In de eerste plaats zouden derden/kapitaalverschaffers al dan niet rechtstreeks 
toegelaten kunnen worden tot een bijzonder lidmaatschap in de coöperatie.137 Een 
probleem hierbij is de vraag of een coöperatie leden kan hebben die geen zakelijk 
verkeer met de coöperatie onderhouden. Van der Grinten die daarbij verwijst naar 
de parlementaire geschiedenis, beantwoordt de vraag bevestigend, evenals Bart-

132 Aldus NCR-rapport 1973 blz. 53. 
133 Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 265 blz. 314. 
134 Zie Dijk/Van der Ploeg, a.w. blz. 97-99. In gelijke zin Buys. a.w. 107. 
135 In gelijke zin Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 265 blz. 314 en Schreurs-Engelaar, 

diss. KUN 1995. blz. 47. 
136 Zie hierover § 2.4. van hoofdstuk 6. 
137 Zie de in § 2.4. van hoofdstuk 6 beschreven varianten BARTMAN/VAN DER MEUDEN, NILLESEN 

en DORTMOND. De toekenning van zeggenschap door middel van een bijzonder lidmaatschap 
overeenkomstig de variant DORTMOND vond in de praktijk plaats bij het in § 2.5. van hoofdstuk 
6 te bespreken beursmodel van apothekerscoöperatie OPG en bij Cebeco-Handelsraad. 
Kenmerkend voor beide praktijkoplossingen is dat de belegger zelf geen rechtstreekse zeggenschap 
in de coöperatie is toegekend. De variant BARTMAN/VAN DER MEUDEN gaat er vanuit dat de 
derden/kapitaalverschaffers rechtstreeks worden toegelaten tot een bijzonder lidmaatschap. 
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man/Van der Meijden en Dortmond.138 Dortmond wijst erop dat het wel moet gaan 
om een uitzonderingsgeval in die zin dat het lidmaatschap zonder zakelijk verkeer 
op enigerlei wijze van belang moet zijn voor het bedrijf van de coöperatie zelf of 
dat van waaruit de overeenkomsten met de leden worden gesloten.139 Van een 
dergelijk uitzonderingsgeval is volgens hem ook dan sprake indien het derden betreft 
die risicodragend kapitaal verstrekken aan de coöperatie. Bovendien moeten er 
altijd leden zijn die wel een economisch verkeer met de coöperatie onderhouden. 
Zo schrijft Dortmond dat, indien een (holding-)coöperatie in betekenende mate 
leden zou hebben die geen voor het bedrijf dat de coöperatie doet uitoefenen 
relevante bedrijfshuishouding hebben, die coöperatie dan niet aan de wettelijke 
omschrijving van haar rechtsvorm beantwoordt. Een lidmaatschap van een 
coöperatie zonder dat er sprake is van economisch verkeer als hiervoor bedoeld, 
moet dan ook tot de uitzonderingen blijven behoren. 14° Men kan zich daarbij echter 
afvragen waar het omslagpunt ligt. Het rechtstreeks laten deelnemen van 
beleggers/leden, zoals door Bartman en Van der Meijden geopperd,141 kan het 
wezenlijke karakter - het behartigen van de stoffelijke belangen van de leden door 
het onderhouden van een zakelijk verkeer - ontegenzeglijk aantasten. 

In de tweede plaats kan zeggenschap aan niet-leden worden toegekend op 
grond van art. 2:38 lid 3 BW.142 Art. 2:38 lid 3 BW biedt de mogelijkheid aan 
anderen dan de leden stemrecht toe te kennen in de algemene vergadering indien 
zij deel uitmaken van een orgaan van de coöperatie. Daarbij geldt echter de 
beperking dat het aantal door de niet-leden op de voet van art. 2:38 lid 3 BW 
toegekende stemmen niet meer mag zijn dan de helft van het aantal van de door 
de leden uitgebrachte stemmen. 

Stemrecht kan op grond van art. 2:38 lid 3 BW slechts aan niet-leden worden 
toegekend indien zij deel uitmaken van enig orgaan van de coöperatie. Of een 
speciaal met het oog op de financiering opgerichte, en daartoe in de statuten van 
de coöperatie genoemde stichting is aan te duiden als orgaan van de coöperatie 
hangt af van de vraag wat men onder het begrip 'orgaan' verstaat. Zo formuleert 
Van der Grinten een beperkt orgaan-begrip. Orgaan is elke instantie binnen de 
rechtspersoon waaraan krachtens de wet of de statuten een taak en de bevoegdheid 
toekomt om besluiten te nemen die rechtens gelden als besluiten van de rechtsper-

138 Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 389 blz. 408 en Van Zeben, Parlementaire 
Geschiedenis Boek 2 BW blz. 520. In gelijke zin Bartman/Van der Meijden blz. 29 en Dortmond, 
De coöperatie; van vereniging naar beursmaatschappij en beursrechtspersoon, Inaugurele rede 
KUN 1991 blz. 14. 

139 Vgl. ook Galle, inaugurele rede KUB 1994. blz. 20 en Dortmond. S&V 1995 blz. 13 en diens 
bijdrage in: Onderneming en 5 jaar Nieuw Burgerlijk Recht, serie Onderneming en Recht, deel 
7, W.E.J. Tjeenk Willink, 1997, p. 16 en 17. 

140 Zo ook Dortmond, S&V 1992. blz. 119. 
141 Bartman/Van der Meijden, a.w. blz. 32. 
142 Hierop is gewezen door Galle, diss. KUB 1993 blz. 200 en in zijn inaugurele rede KUB 1994. 

blz. 29. 
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soon.141 Een speciaal met het oog op de financiering van de coöperatieve 
onderneming in het leven geroepen orgaan van houders van coöperatieve 
vermogenstitels betekent uitgaande van dit orgaan-begrip nog niet dat er sprake 
is van een orgaan in de zin der wet. De aanduiding van een dergelijke vergadering 
van houders van vermogenstitels in de statuten van de coöperatie op zich is dan 
onvoldoende om van een orgaan te kunnen spreken. Essentieel bij dit orgaan-begrip 
is immers dat krachtens de statuten aan de betrokkenen zodanige bevoegdheden 
ten aanzien van het nemen van besluiten toekomen, dat van een orgaan in de zin 
van de wet kan worden gesproken.144 Aangenomen zou kunnen worden dat enige 
beslissingsmacht daartoe voldoende is. 

Daar staat echter tegenover dat uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat 
in het kader van art. 2:38 lid 3 BW uit moet worden gegaan van een ruim orgaan
begrip. De minister noemde in dit verband bestuurders, commissarissen en leden 
van een raad van advies. Ook een raad van advies, die niet de bevoegdheid heeft 
voor de rechtspersoon binnende besluiten te nemen, kan volgens de minister worden 
beschouwd als 'orgaan' voorzover het gaat om de toekenning van stemrecht aan 
niet-leden op grond van art. 2:38 lid 3 BW.145 

De wet beperkt een dergelijk stemrecht aan niet-leden tot de helft van het 
aantal door de leden uitgebrachte stemmen.146 Een en ander komt neer op een stem
verhouding niet-leden versus leden van 1:2. Bij 100 door de leden uitgebrachte 
stemmen kunnen maximaal slechts 50 stemmen door niet-leden worden uitge
bracht.147 

Galle en Stille lezen in art. 2:38 lid 3 BW dat het aantal van de door de niet-
leden uit te brengen stemmen beperkt is tot de helft van het totaal aantal 
uitgebrachte stemmen.'48 Een dergelijke opvatting is in strijd met de letterlijke 
bewoordingen van art. 2:38 lid 3 BW, terwijl de parlementaire geschiedenis geen 
aanwijzigingen bevat voor de juistheid van deze stelling. De Memorie van 
Toelichting bij art. 2:38 lid 3 BW Invoeringswet Boek 3,5, en 6 BW, zesde gedeelte, 
geeft slechts een voorbeeld van een stemverhouding 1:2.149 

143 Zie Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997). nr. 37 blz. 38. 
144 In gelijke zin Dortmond, S&V 1995 blz. 13. 
145 Zie Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet Boek 2 BW, blz. 1203. 
146 Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-11 (1997), nr. 294 blz. 334/335 en Dijk/Van der Ploeg, a.w. 

blz. 98 en 142. 
147 Tot welke mathematische verwikkelingen deze grens aanleiding kan geven, geeft Van der Grinten 

aan met het volgende voorbeeld. Een vereniging kent 4 leden en 5 bestuurders zijn niet-leden. 
Het maximum door het bestuur op de voet van art. 2:38 lid 3 BW uit te brengen stemmen bedraagt 
alsdan 2. Dit zou volgens Van der Grinten betekenen dat elke stem van de bestuurder afzonderlijk 
een waarde heeft van 2/5. Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 294 blz. 335. Ik vraag 
mij af of dit de bedoeling is geweest van de wetgever. Men kan het ook zo voorstellen dat het 
bestuur als college maximaal twee stemmen kan uitbrengen. 

148 Galle, diss. KUB 1993 blz. 198 en Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 38-6. 
149 Maeijer/Schreurs, Parlementaire Geschiedenis Rechtspersonen- en vennootschapsrecht, blz. 
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Gezien de tekst van art. 2:38 lid 1 slotzin BW bestaat niet de mogelijkheid 
aan niet-leden die op grond van art. 2:38 lid 3 BW stemrecht in de algemene 
vergadering hebben verkregen, een meervoudig stemrecht toe te kennen.150 Van 
der Grinten stelt zonder verdere argumentatie dat ook aan niet-leden die op de voet 
van art. 2:38 lid 3 BW stemrecht hebben in de algemene vergadering, de statuten 
meer dan één stem kunnen toekennen. Wel geldt de beperking die art. 2:38 lid 3 
BW stelt, aldus Van der Grinten.'5' Nu art. 2:38 lid 3 BW zelf reeds een maatstaf 
inhoud ter beperking van het door niet-leden uit te brengen stemmen, zou men 
kunnen verdedigen dat voor de toepassing van art. 2:38 lid 1 slotzin BW onder 
leden moet worden verstaan personen die in de algemene vergadering stemrecht 
hebben. Door een dergelijke uitleg wordt gezien de in art. 2:38 lid 3 vervatte 
beperking de ledendominantie immers niet aangetast.'52 

4.2.3 Lidmaatschap als vermogensrecht 

Art. 2:34 BW bepaalt in lid 1 dat het lidmaatschap van de vereniging persoonlijk 
is, tenzij de statuten anders bepalen. Met het persoonlijke karakter van het 
lidmaatschap is niet bedoeld dat de lidmaatschapsrechten slechts door het lid zelf 
in persoon kunnen worden uitgeoefend. Met de aanduiding 'het lidmaatschap is 
persoonlijk' in art. 2:34 BW heeft de wetgever tot uitdrukking willen brengen dat 
als wettelijke hoofdregel geldt dat het lidmaatschap als geheel van rechten en 
verplichtingen - dus als vermogensrecht - in beginsel niet vatbaar is voor rechts-
overgang. Met name geldt dat het lidmaatschap als regel niet overdraagbaar is en 
niet op de erfgenamen door vererving overgaat. De wet staat echter toe dat de 
statuten ten aanzien van de overdraagbaarheid en de vererving anders kunnen 
bepalen. 

Zowel de Wet op de Coöperatieve Vereniging van 1876 als die van 1925 
kenden in art. 8 resp. 9 de regel dat het lidmaatschap behoudens anders luidende 
statutaire bepaling persoonlijk was. Meijers heeft eertijds voorgesteld het 
persoonlijke karakter, d.w.z. de onoverdraagbaarheid en onovererfbaarheid, 
dwingend voor te schrijven. Daarmee wilde Meijers een materiële afbakening tot 

150 De slotzin van art. 2:38 lid 1 BW luidt: 'De statuten kunnen aan bepaalde leden meer dan één 
stem toekennen.' 

151 Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 303. blz. 341. In gelijke zin Schreurs-Engelaar, 
a.w. blz. 69. Een en ander betekent ook dat voor de toepassing van art. 2:40 lid 2 BW onder 
leden dient te worden verstaan personen die in de algemene vergadering stemrecht hebben. Een 
dergelijk stemrecht kunnen zij ontlenen aan het lidmaatschap of, in het geval het om niet-leden 
gaat, op grond van de statuten conform art. 2:38 lid 3 BW. 

152 Twijfels over de conclusie kunnen rijzen in verband met het Duitse recht op dit punt. Vgl. § 
43 Abs 3 GenG: '(...) Mehrstimmrechte sollen nur für Genossen begründet werden, die den 
Geschäftsbetrieb der Genossenschaft besonders fördern. (...)'. Een en ander zou betekenen dat 
een meervoudig stemrecht alleen toe kan komen aan gewone leden waarmee de coöperatie een 
zakelijk verkeer onderhoudt. 
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stand brengen ten opzichte van de nv. Voor vennootschappen geldt als wettelijke 
uitgangspunt dat het aandeel overdraagbaar is. Wel bestaat ten aanzien van aandelen 
op naam de mogelijkheid de overdraagbaarheid te beperken door een eventuele 
statutaire blokkeringsregeling. Deze mag echter niet zover gaan dat de overdracht 
van het aandeel bezwaarlijk of feitelijk onmogelijk wordt.153 Bij het amendement-
Berkhouwer werd voorgesteld de bestaande wettelijke regeling te handhaven en 
de mogelijkheid te behouden van een persoonlijk lidmaatschap bij de statuten af 
te wijken.154 Met name voor de coöperatie werd het als dwingend recht voorschrij
ven van een persoonlijk lidmaatschap niet op zijn plaats geacht, ook al bestond 
er in de destijds heersende coöperatieve praktijk weinig behoefte aan de mogelijk
heid van een overdraagbaar lidmaatschap. 

Sindsdien is de behoefte aan een overdraagbaar lidmaatschap bij coöperaties 
in betekenis toegegenomen. Het persoonlijk lidmaatschap kan een belangrijke 
belemmering vormen in het kader van de financiering van de coöperatieve onderne
ming. Daar waar de vorming van reserves in het eigen vermogen, het zogenaamde 
'vermogen in de dode hand', als financieringsinstrument wordt gehanteerd, houdt 
dit een vermindering in van het aan de leden uit te keren aandeel in het jaarlijkse 
exploitatie-overschot. De wet voorziet ook niet in de mogelijkheid dat de leden 
aanspraak kunnen maken op het aldus opgebouwde vermogen. Wel bestaat de 
mogelijkheid de leden krachtens de statuten aanspraak te geven op het vermogen 
in de dode hand. Echter uit oogpunt van financiering wordt dikwijls noodzakelijk 
geacht dat het gereserveerde vermogen voor langere tijd ter beschikking wordt 
gesteld aan de coöperatie, zodat uitkering van deze reserves aan de leden slechts 
in een aantal limitatief geregelde gevallen zal plaatsvinden. Dergelijke gevallen 
zullen doorgaans verband houden met de beëindiging van de eigen onderneming 
van het lid. 

Een belangrijke belemmering in vergelijking tot de naamloze vennootschap 
bestaat hierin dat door de onoverdraagbaarheid van het lidmaatschap de in het 
lidmaatschap belichaamde vermogenswaarde niet gerealiseerd kan worden door 
middel van overdracht van het lidmaatschap.155 Zelfs als de coöperatie in kwestie 
de statutaire mogelijkheid kent van een overdraagbaar lidmaatschap, is de 
verhandelbaarheid van het lidmaatschap van geringe betekenis omdat de kring van 
potentiële gegadigden om verschillende redenen beperkt zal zijn tot de leden. Er 

153 Zie art. 2:87 lid 1 BW. Voor de bv geldt ingevolge art. 2:195 BW dat de statuten een 
blokkeringsregeling moeten bevatten. Een en ander betekent echter niet dat de overdraagbaarheid 
van het aandeel als wettelijk uitgangspunt opzij wordt gezet, aldus lid 7. 

154 Zie hierover Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 34-1, Van Zeben, Parlementaire 
Geschiedenis Boek 2 BW, blz. 386-396 alsmede Van der Grinten, Preadvies BCN 1956 blz. 
41 en Scholten. Preadvies BCN 1956 blz. 112 en Bregstein. WPNR 4448 blz. 255. 

155 Kemperink. Nillesen en Van Rossum, Operatie belastingheffing coöperatie, De NV 7 5 / 1 2 
december 1997, blz. 337, spreken in dit verband over de onmogelijkheid van de leden hun 
aanspraken op het eigen vermogen van de coöperatie buiten de 'coöperatie kas' te verzilveren. 
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is veelal sprake van een beperkte overdraagbaarheid in die zin dat de kring van 
personen aan wie het lidmaatschap kan worden overgedragen, beperkt is tot de 
bestaande leden die reeds een zakelijk verkeer met de coöperatie onderhouden, 
dan wel tot toe te treden leden. De overdracht van het lidmaatschap fungeert dan 
in de regel gezien de daaraan verbonden leveringsrechten en/of -plichten als een 
middel om het zakelijk verkeer te beperken resp. uit te breiden.156 Daarmee vertoont 
het lidmaatschap op dit punt enige verwantschap met de aandelen in een besloten 
vennootschap met een statutaire aanbiedingsregeling. De mogelijkheid tot 
overdracht aan derden die geen zakelijk verkeer met de coöperatie onderhouden 
is beperkt gezien het feit dat, alhoewel een lidmaatschap zonder zakelijk verkeer 
bij uitzondering mogelijk is, de coöperatie in overwegende mate leden moet hebben 
die daadwerkelijk een zakelijk verkeer met de coöperatie onderhouden. 

Een verdere complicatie voor de leden om hun aanspraken op het gevormde 
vermogen te gelde te maken, bestaat - naast de beperking in de kring van mogelijke 
gegadigden voor overname van het lidmaatschap - uit de afwezigheid van (een 
duidelijke) koersvorming. Anders dan bij de naamloze vennootschap zal de 
koersvorming niet gebaseerd kunnen zijn op basis van winst nu bij coöperaties 
geen sprake is van winstmaximalisatie. Coöperaties werken als regel volgens het 
kostendekkingsprincipe en het winstbegrip is hier slechts een rekenkundige 
grootheid. 

Als hoofdregel geldt dat de leden van de coöperatie - en hetzelfde kan gezegd 
worden van de vereniging - geen recht hebben op uitkering van het door de 
rechtspersoon gevormde vermogen, ook niet als dat gedurende hun lidmaatschap 
en in belangrijke mate door hun toedoen is ontstaan. Slechts in het geval de 
rechtspersoon wordt ontbonden, gaat de wet er in art. 2:23b lid 1 BW van uit dat 
een eventueel batig saldo toekomt aan de leden. Een en ander neemt niet weg dat 
de statuten kunnen bepalen dat de leden de vermogenswaarde van het lidmaatschap 
of een gedeelte daarvan te gelde kunnen maken onder de in de statuten vermelde 
gevallen en voorwaarden. Zoals Stille terecht opmerkt, is het daarvoor niet 
noodzakelijk dat er sprake is van een niet-persoonlijk lidmaatschap.157 Ook in het 
geval er sprake is van een persoonlijk lidmaatschap kan het lid van de zijde van 
de coöperatie of van een nieuw lid dat in zijn plaats treedt, een vergoeding krijgen 

156 Vgl. Gezelle Meerburg, a.w. blz. 68, waar een overdracht van het lidmaatschap slechts op zijn 
plaats wordt geacht indien en voorzover een nieuw lid ten aanzien van het zakelijk verkeer in 
de plaats treedt van het overdragende lid. In geval van een dergelijke overdracht achten schrijvers 
een uittreegeld niet op zijn plaats, voorzover de coöperatie door de wisseling van het lidmaatschap 
niet wordt verzwakt. 

157 Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 34-4. 
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voor de aan het lidmaatschap verbonden vermogenswaarde.158 Zie over eigen 
vermogensrekeningen § 4.1.7. van hoofdstuk 5. 

Waar als wettelijk uitgangspunt geldt dat het lidmaatschap persoonlijk is, betekent 
een overdracht zonder dat de statuten in de mogelijkheid daartoe voorzien, dat 
er sprake is van een nietige overdracht. Ingevolge art. 2:34 BW is het lidmaatschap 
immers niet overdraagbaar. Het lidmaatschap is dan in de zin van art. 3:83 lid 3 
niet vatbaar voor overdracht. De derde/verkrijger wordt niet beschermd. Aan de 
toepassing van de regels van een rechtsgeldige overdracht van art. 3:84 BW komt 
men niet toe, zodat de wederpartij de bepalingen van derdenbescherming voor een 
gebrekkige overdracht niet kan inroepen.159 

Voorzien de statuten wel in de mogelijkheid van overdracht van het lidmaat
schap, dan vindt deze plaats op de wijze waarop vorderingen op naam worden 
overgedragen, nl. door een akte en mededeling van de overdracht aan de coöperatie 
conform art. 3:94 BW.160 Van der Ploeg acht voor overdracht een enkele akte 
voldoende conform art. 3:95 BW. '6I Probleem hierbij is echter dat van de overdracht 
naar buiten toe en dan met name richting coöperatie niet hoeft te blijken. Gezien 
het ontbreken van een regeling voor de uitoefening van de lidmaatschapsrechten 
na overdracht zoals ten aanzien de overdracht van aandelen op naam bij de nv en 
de bv, verdient de overdracht conform art. 3:94 BW de voorkeur. 

De wet biedt de ruimte ten aanzien van een overdraagbaar lidmaatschap in 
de statuten een blokkeringsregeling op te nemen die vergelijkbaar is met de regeling 
van art. 2:195 BW voor de besloten vennootschap.162 De vraag is of een dergelijke 
statutaire blokkeringsregeling goederenrechtelijke werking heeft in die zin dat een 
overdracht van het lidmaatschap in strijd met de blokkeringsregeling leidt tot een 
ongeldige overdracht. De meningen daarover in de literatuur lopen uiteen. Vóór 
goederenrechtelijke werking pleit de analogie met de regeling van de overdracht 
van aandelen in een besloten vennootschap. In het algemeen wordt aangenomen 
dat een overdracht van aandelen in strijd met de wettelijk verplichte blokkeringsre
geling leidt tot een ongeldige overdracht.163 In de literatuur bestaat er discussie 
over de vraag op grond waarvan een dergelijke overdracht in strijd met de 
blokkeringsregeling als ongeldig moet worden beschouwd. Kortmann164 en Van 

158 Dat het lidmaatschap van een coöperatie een bepaalde vermogenswaarde kan hebben, blijkt reeds 
uit de omstandigheid dat het lidmaatschap vatbaar is voor beslag. Zie art. 474aa lid 2 WvRv. 
In verband met de mogelijkheid tot executie is wel vereist dat het lidmaatschap overdraagbaar 
is. 

159 De derde/verkrijger kan slechts bescherming ontlenen aan art. 3:36 BW. 
160 Aldus Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 277 blz. 321 en Van den Ingh, S&V 1995 

blz. 173. 
161 Dijk/Van der Ploeg. a.w. blz. 105. 
162 In gelijke zin Van den Ingh, S&V 1995 blz. 173. 
163 Van Schilfgaarde, a.w. blz. 116 en 117. 
164 Kortmann, NV 1991, blz. 281. 
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Schilfgaarde165 zoeken de oplossing in de omstandigheid dat de blokkeringsregeling 
de overdraagbaarheid van het aandeel zelf beperkt in de zin van art. 3:83 BW, 
hetgeen volgens hen betekent dat een derde-verkrijger om die reden geen beroep 
kan doen op art. 3:88 BW. Hij is dan aangewezen op de bescherming van art. 3:36 
BW. Anderen, zoals Honée166, Dortmond167 en Maeijer168, zijn van mening dat een 
blokkeringsregeling leidt tot beperking van de beschikkingsbevoegdheid, zodat 
een derde-verkrijger onder omstandigheden een beroep kan doen op art. 3:88 BW. 
Art. 3:88 BW biedt mijns inziens echter geen bescherming aan de derde-verkrijger 
indien bij een vroegere overdracht de blokkeringsregeling niet in acht werd 
genomen.m Met Kortmann ben ik van mening dat de derde-verkrijger is aangewezen 
op de bescherming van art. 3:36 BW. In een enkel geval is in de jurisprudentie 
aangenomen dat overdracht van aandelen in strijd met een blokkeringsregeling 
niet leidt tot een ongeldige overdracht, omdat er geen sprake is van een beschik-
kingsonbevoegdheid. 17° 

Tégen goederenrechtelijke werking pleit de regeling van de opzegging van 
het lidmaatschap op grond van de omstandigheid dat het lid niet meer voldoet aan 
de vereisten van het lidmaatschap zoals in de statuten gesteld. In een dergelijk geval 
eindigt het lidmaatschap immers niet van rechtswege maar op grond van art. 2:35 
lid 1 sub c en lid 2 BW door opzegging vanwege de coöperatie. Overdracht van 
het lidmaatschap aan iemand die niet aan de in de statuten gestelde vereisten voor 
het lidmaatschap voldoet, zou de verkrijger wel tot lid van de vereniging maken, 
maar het lidmaatschap kan dan worden opgezegd op grond van art. 2:35 lid 1 sub 
c en lid 2 BW. Dit is de opvatting van Dijk/Van der Ploeg171 en van Van den Ingh. '7z 

Illustratief in dit verband is Rb Groningen 19 oktober 1934, NJ 1935 blz. 
1431 waarbij de statuten de bepaling bevatten dat overdracht van 'aandelen op 
naam' slechts kon geschieden onder goedkeuring van de algemene ledenvergadering. 
Vraag was of het ontbreken van een dergelijke goedkeuring de overdracht van de 
aandelen zou verhinderen. De rechtbank besliste terecht dat dit niet het geval was. 
Het ontbreken van de goedkeuring heeft geen gevolgen voor de op zich rechtsgeldi
ge overdracht van de aandelen. Evenwel betrof het hier niet de overdracht van het 
lidmaatschap als zodanig maar de overdracht van zogenaamde 'coöperatieve' 

165 Van Schilfgaarde, WPNR 1992, 6060 en a.w. blz. 117. 
166 Honée, NV 1992, blz. 33. 
167 Dortmond, Rechtspersonen, losbl. editie, Kluwer, art. 195, aant. 11. 
168 Asser-Maeijer 2-III, nr. 210 blz. 244 en nr. 216 blz. 257. 
169 Vgl. ook Schwarz, diss. blz. 23 en Huizink, NV 1991, 67 en WPNR 1992, 6045. Overigens 

zal een beroep op art. 3:88 BW als regel niet opgaan omdat het niet naleven van de blokkeringsre
geling niet leidt tot een titel- of een leveringsbrek. 

170 Vgl. Pres Rb Amsterdam 13 mei 1993, KG 1993. 199. 
171 Dijk/Van der Ploeg, a.w. blz. 105. 
172 Van den Ingh, S&V 1995 blz. 173. 
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aandelen, die blijkens de statuten van de betrokken coöperatie zelfstandig 
overdraagbaar waren. 

Van den Ingh wijst in dit verband op het arrest van Hoge Raad inzake Van 
Schaik q.q./ABN Amro,173 waaruit zijns inziens valt af te leiden dat een overdracht 
in strijd met een statutaire blokkeringskeringsregeling geen goederenrechtelijke 
werking heeft. Hij acht het, uitgaande van deze opvatting, toelaatbaar dat de statuten 
bepalen dat de rechten van het lid zijn opgeschort, indien en zolang het lid in 
gebreke is te voldoen aan de blokkeringsregeling. Op grond van het zojuist 
genoemde arrest kan mijns inziens niet worden gesteld dat een overdracht van het 
lidmaatschap in strijd met een statutaire blokkeringsregeling geen goederenrechtelijk 
werking heeft. In dit arrest ging het onder andere om de vraag of eventuele 
vorderingen van een onderaannemer op een hoofdaannemer, die gecrediteerd zouden 
worden op een daartoe bestemde G-rekening, al dan niet vatbaar waren voor cessie. 
De Hoge Raad overwoog hier namelijk dat, indien komt vast te staan dat tussen 
hoofdaannemer en onderaannemer al dan niet op grond van een bestendig 
gebruikelijk beding ten pactum de non cedendo is overeengekomen, een dergelijke 
afspraak ook is tegen te werpen aan derden die geen contractspartij zijn met als 
gevolg dat een dergelijk beding goederenrechtelijke werking heeft.174 

Mijns inziens is voor de beantwoording van de vraag of een overdracht van 
het lidmaatschap waarbij in strijd wordt gehandeld met een statutaire blokkeringsre
geling, goederenrechtelijke werking heeft, tevens van belang op welke wijze de 
blokkeringsregeling in de statuten is geformuleerd. Gaat het om een algemene 
formulering van de te volgen producedure in geval van overdracht van het 
lidmaatschap, dan is de regeling van art. 2:35 lid 1 sub c en lid 2 BW van 
toepassing.175 Dit is slechts anders indien de statuten bepalen dat het lidmaatschap 
slechts door overdracht kan worden verkregen indien de verkrijger een in de statuten 
omschreven goedkeurings- dan wel aanbiedingsregeling in acht heeft genomen. 
De overdraagbaarheid van het lidmaatschap als zodanig wordt dan in de statuten 
afhankelijk gesteld van het naleven van de blokkeringsregeling.176 In een dergelijk 
geval is er sprake van een beperking van de overdraagbaarheid op de voet van art. 
3:83 lid 2 BW, hetgeen leidt tot verkrijgingsonbevoegdheid.111 

173 HR 29 januari 1993. NJ 1994, 171. 
174 Een eventueel beroep van de cessionaris op grond van art. 3:36 BW was in casu niet in het geding. 
175 Voorbeeld: 'Het lidmaatschap is overdraagbaar. Overdracht van het lidmaatschap moet worden 

gemeld aan en behoeft de goedkeuring van het bestuur.' 
176 Voorbeeld: 'Het lidmaatschap is slechts overdraagbaar indien de vervreemder de in de volgende 

leden omschreven goedkeurings- cq. aanbiedingsregeling in acht heeft genomen.' 
177 Vgl. Asser-Maeijer 2-III, nr. 217 blz. 261. 
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4.3 Verkrijging van het lidmaatschap 

4.3.1 Toetreding 

Het lidmaatschap van een coöperatie wordt evenals het lidmaatschap van een 
vereniging in de regel verkregen door toetreding. Andere wijzen waarop het 
lidmaatschap wordt verkregen, zijn bij vermelding als lid in de akte van oprichting, 
door rechtsovergang ten gevolge van bijv. fusie cq. splitsing, vererving of overdracht 
van het lidmaatschap. De verkrijging door vererving en overdracht behoort echter 
gezien het uitgangspunt van de wet dat het lidmaatschap persoonlijk is, tot de 
uitzonderingen. Hieronder zal verder alleen de verkrijging van het lidmaatschap 
door toetreding aan bod komen. 

Omtrent de toetreding tot een coöperatie bevat de wet slechts de summiere 
bepaling van art. 2:33 BW waarin wordt bepaald dat het bestuur beslist over de 
toelating als lid tenzij de statuten een ander orgaan daartoe aanwijzen. Verder geeft 
de wet in art. 2:61 BW nog enige specifieke procedurevoorschriften voor de 
aanvraag van het lidmaatschap van een coöperatie die in haar statuten niet iedere 
verplichting van haar leden of oud-leden om in een tekort bij te dragen, heeft 
uitgesloten. 

Omtrent de aard van de toetreding als meerzijdige rechtshandeling bestaat 
in de literatuur verschil van mening. Zo wordt de toetreding door Van der Grinten 
beschouwd als een meerzijdige rechtshandeling tussen vereniging en lid die het 
lidmaatschap doet ontstaan. Hoewel hij toegeeft dat hierin een overeenkomst kan 
worden gezien, acht hij de kwalificatie obligatoire overeenkomst minder juist. De 
bepalingen met betrekking tot de obligatoire overeenkomst zijn slechts krachtens 
de schakelbepaling van art. 6:216 BW van overeenkomstige toepassing. Echter 
de rechtshandeling van toetreding is uitgewerkt met het ontstaan van de lidmaat
schapsverhouding. De verhouding zelf wordt niet door het overeenkomstenrecht 
beheerst maar door haar eigen rechtsregels, aldus Van der Grinten.178 

Anderen daarentegen, zoals Van der Ploeg179, zien in de toetreding wel een 
overeenkomst tussen de rechtspersoon en het lid. In de visie van Galle waarbij 
de lidmaatschapsverhouding als zodanig als een overeenkomst wordt beschouwd, 
moet de toetreding worden gezien als aanbod en aanvaarding van het lidmaat
schap.180 Terecht wijst Stille erop dat het in de praktijk weinig uitmaakt of de 
toetreding te kwalificeren is als een meerzijdige rechtshandeling van eigen aard 
of als een overeenkomst. Immers ook in het eerste geval zijn de bepalingen van 
het overeenkomstenrecht conform art. 6:216 BW van overeenkomstige toepassing 

178 Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 269 blz. 317. 
179 Dijk/Van der Ploeg, a.w. blz. 101. 
180 Diss. KUB 1993, blz. 223/224 en S&V 1998 blz. 50/51. 
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voor zover de strekking van de betrokken bepalingen in verband met de aard van 
de rechtshandeling zich daartegen niet verzet.181 

Bij de meerzijdige rechtshandeling van de toetreding, wordt de coöperatie 
vertegenwoordigd door het bestuur. Tevens geldt dat het bestuur op grond van 
art. 2:33 BW het bevoegde orgaan is om over de toelating te besluiten, tenzij de 
statuten een ander orgaan daartoe aanwijzen. Een toelatingsbesluit genomen door 
een ander orgaan dan het wettelijk of door de statuten aangewezen orgaan, is nietig. 
Een bevoegdelijk genomen toelatingsbesluit van het bestuur heeft in de regel direkt 
externe werking. Is krachtens de statuten een ander orgaan, bijv. de algemene 
vergadering, bevoegd te beslissen over de toelating, dan zal dit besluit in de regel 
aan het toetredende lid moeten worden medegedeeld. Een dergelijke vertegenwoor
digingshandeling zal gezien art. 2:45 BW moeten uitgaan van het bestuur. 

Uit HR 2 juni 1977, NJ 1978,238 (Minerva) blijkt dat er zich situaties kunnen 
voordoen waarbij, ook in het geval het bestuur over de toelating beslist, moet 
worden onderscheiden tussen het besluit tot toelating en de vertegenwoordigings
handeling. Het betrof in dit arrest het geval dat een aspirant-lid werd toegelaten 
tot een flatcoöperatie door iemand die geen secretaris/penningmeester meer was 
maar wel als zodanig in het handelsregister nog stond ingeschreven. De secreta
ris/penningmeester fungeerde blijkens de statuten als bestuur. Hoewel de persoon 
in kwestie geen bestuurder meer was, mocht het aspirant-lid de vereniging aan 
toelating door deze persoon houden nu deze als zodanig in het handelsregister stond 
ingeschreven. Ook in een dergelijke situatie is art. 31 lid 3 van de destijdse geldende 
Handelsregisterwet (thans art. 18 Hrgw 1996) volgens de Hoge Raad van toepassing. 

Bij een negatieve beslissing op het verzoek om als lid te mogen toetreden, 
kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. In tegenstelling 
tot art. 11 WCV 1925 bestaat in het geval van een negatief besluit van het bestuur 
geen recht van beroep op de algemene vergadering. De vrijheid van vereniging 
brengt bovendien niet met zich dat er een recht op toelating bestaat.182 De 
mogelijkheid om op een verzoek tot toelating als lid afwijzend te beslissen, is 
daarmee niet in strijd met het beginsel van de vrije toetreding. Een motivering voor 
de weigering om een lid toe te laten is niet vereist, aldus Hof Den Haag 14 juni 
1985, NJ 1987, 574 (Domburgse Golfclub).'83 

181 Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 33-1. Verder wijst Stille erop dat de kwalificatie van 
de toetreding als overeenkomst niet betekent dat het lidmaatschap zelve te beschouwen is als 
een overeenkomst. Zie over de aard van het lidmaatschap § 4.2.1. 

182 In gelijke zin Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997). nr. 274 blz. 319. Het associatieve 
karakter van de coöperatie brengt mijns inziens niet mee dat de coöperatie als doel moet hebben 
anderen met gelijke economische belangen als die van de leden toe te laten tot het lidmaatschap. 
Zie in dit verband Van der Sangen. Civielrechtelijke (on-) mogelijkheden van de 'Eigenaarscoöpe
ratie', S&V 1997 blz. 40 en mijn bijdrage in de J.L.P. Ca/!c;?-bundel, blz. 320. In andere zin 
Dortmond. S&V 1995 blz. 176/177. 

183 In andere zin Kollen, De vereniging in de praktijk, blz. 36. 
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In het geval van weigering tot toelating bestaat niet de mogelijkheid het besluit 
van het bestuur aan rechtelijke controle te onderwerpen door het besluit te laten 
toetsen aan art. 2:15 BW en dan met name aan de redelijkheid en billijkheid en 
wel om de reden dat het aspirant-lid vóór zijn toetreding niet tot de kring van 
personen van de rechtspersoon behoort die krachtens wet of statuten bij de 
organisatie zijn betrokken. Vgl. art. 2:8 lid 1 BW.184 In het geval een afwijzing 
van het verzoek tot toelating in strijd is met de redelijkheid en billijkheid doordat 
het lid niet de mogelijkheid heeft zich elders bij een coöperatie aan te sluiten en 
de coöperatie er geen redelijk belang bij kan hebben het aspirant-lid te weigeren, 
kan het negatieve toelatingsbesluit niet op grond van art. 2:15 lid 1 sub b BW 
worden vernietigd. Wel kan de weigering een onrechtmatige daad van het bestuur 
en daarmee van de coöperatie jegens het aspirant-lid opleveren.I85 Stille wijst erop 
dat de vaststelling dat de niet-toelating onrechtmatig is, niet behoeft te impliceren 
dat alsnog moet worden overgegaan tot toelating. Een geldelijke schadevergoeding 
kan de onrechtmatigheid in zoverre wegnemen dat de toelating niet meer als een 
passende vorm van schadeherstel kan worden gezien.186 Naarmate het samenwer
kingsverband van de vereniging intensiever is, zal de toelating als vorm van 
schadevergoeding echter meer in de rede liggen. 

4.3.2 Kwaliteitseisen 

Het bestuur van de coöperatie is op grond van art. 2:33 BW in beginsel vrij te 
beslissen terzake van de toelating. De vrijheid van vereniging brengt met zich dat 
de oprichters en latere leden de bevoegdheid hebben aan het lidmaatschap bepaalde 
vereisten te stellen. De oprichters en nadien de leden hebben immers de vrijheid 
om zelf te bepalen hoe hun organisatie binnen de grenzen van de wet wordt 
vormgegeven. Hierbij past dat zij zelf de inhoud van het lidmaatschap en de 
voorwaarden waaronder het lidmaatschap wordt verkregen, kunnen bepalen. Het 
Hof 's-Gravenhage 24 mei 1956, NJ 1958, 247 overwoog dat: 

184 Zie voor een geval waar het besluit tot weigering van het lidmaatschap wel getoetst werd aan 
de redelijkheid en billijkheid Pres. Rb Utrecht 28 juni 1982, KG 1982. 121. Overigens oordeelde 
de Pres. dat de weigering niet onzorgvuldig, onredelijk of onbillijk was. Toetsing aan de 
redelijkheid en billijkheid werd niet aanvaard in Rb Utrecht 16 april 1997, rolnr. 5595/HA ZA 
96-473. 

185 Zie Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-U (1997), nr. 274 blz. 319, Dijk/Van der Ploeg, a.w. blz. 
101 en Stille. Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 33-4. Vgl. Hof 's-Gravenhage 14 juni 1985, 
NJ 1987, 574 en Hof Arnhem 7 maart 1989 (te kennen uit HR 11 januari 1991, NJ 1992, 650). 
De Kluiver. S&V 1991, blz. 68/69, daarentegen acht een actie uit onrechtmatige daad in geval 
van weigering van het lidmaatschap niet mogelijk. 

186 Stille. Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 33-4. Het is de vraag of deze regel in zijn algemeenheid 
juist is. Vlg. art. 6:168 BW dat slechts toepassing vindt in geval van een 'zwaarwegend 
maatschappelijk belang'. 
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'het wettelijk voorschrift dat bij een coöperatie de in- en uittreding van leden 
is toegelaten, de coöperatie niet belet de toetreding van nieuwe leden afhankelijk 
te stellen van voorwaarden verband houdend met het stadium waarin de 
vereniging verkeert ten aanzien van de verwezenlijking van haar doelstelling'. 

Dergelijke lidmaatschapsvoorwaarden of-vereisten moeten worden onderscheiden 
in zogenaamde toetredingsvoorwaarden zoals bijv. het betalen van een intreegeld187 

en zogenaamde kwaliteitsvereisten die daaruit bestaan dat het aspirant-lid een 
bepaalde in de statuten omschreven kwaliteit moet bezitten. Dat de wetgever ervan 
uitgaat dat het stellen van kwaliteitseisen geoorloofd is, blijkt reeds uit art. 2:35 
lid 2 BW waar onder meer wordt bepaald dat de vereniging het lidmaatschap kan 
opzeggen op grond van het feit dat het lid heeft opgehouden aan de vereisten door 
de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen. Een belangrijke grond voor 
weigering van het lidmaatschap is met name bij de coöperatie gelegen in het feit 
dat het aspirant-lid niet voldoet aan de door coöperatie voor het lidmaatschap 
gestelde kwaliteitseisen. Overigens betekent het wel voldoen aan de voorgeschreven 
kwaliteitseisen gezien de vrijheid van vereniging niet dat het aspirant-lid alsdan 
als lid moet worden toegelaten.188 

Een belangrijke kwaliteitseis is doorgaans dat het aspirant-lid zelf een bedrijf 
uitoefent dat aansluit bij de activiteiten van de coöperatie. Zo zal een zuivelcoöpera-
tie als eis kunnen stellen dat het lid een melkveehoudersbedrijf uitoefent. 
Gebruikelijk is ook de statutaire bepaling dat het lid zijn bedrijf moet uitoefenen 
binnen een bepaalde regio. Bij coöperaties die het zakelijk verkeer met de leden 
regelen door middel van 'coöperatieve aandelen' wordt wel de eis gesteld dat door 
het lid bij toetreding tenminste een bepaald minimum aantal van dergelijke 
coöperatieve aandelen wordt genomen.189 

De uitoefening van het agrarische bedrijf van het lid vindt doorgaans plaats in de 
vorm van een eenmanszaak. Bedrijfsuitoefening in de landbouw vindt om ver
schillende redenen meer en meer plaats in andere rechtsvormen zoals de maat-
schapsvorm - de vennootschap onder firma daaronder begrepen - of de besloten 
vennootschap. I9° Uitgaande van het persoonlijk karakter van het lidmaatschap levert 

187 Op deze toetredingsvoorwaarden is art. 2:34a niet van toepassing zodat deze ook kunnen worden 
opgelegd zonder statutaire grondslag. Vgl. Hof Den Haag 24 mei 1956, NJ 1958, 247 en Dijk/Van 
der Ploeg, a.w. blz. 48. De hoogte van een te betalen intreegeld dient wel voor alle leden gelijk 
te zijn althans naar gelijke maatstaven te worden bepaald. Een statutaire voorziening lijkt daarom 
op zijn plaats ter voorkoming van willekeur. Vgl. Pres. Rb Amsterdam 22 april 1992, KG 1992, 
186. 

188 In gelijke zin Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 33-4. 
189 Zie hierover Terlouw, TVVS 1971 blz. 117 en Van der Sangen, S&V 1995 blz. 135 e.V.. 
190 Zie over de man/vrouw-firma en de ouder/kind-firma De Groot, Samenwerkingsvormen in de 

agrarische sector, preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht. Agrarisch Recht 1993 nr. 9 blz. 
425 e.V.. 
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het lidmaatschap van een dergelijke onderneming de vraag op wie alsdan als lid 
van de coöperatie heeft te gelden. De meningen in rechtspraak en literatuur lopen 
uiteen. Het verdient daarom aanbeveling dat de statuten voorzien in een regeling 
op dit punt. 

Indien een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid zoals thans 
nog de vennootschap onder firma op enigerlei wijze het lidmaatschap van een 
coöperatie wenst te verwerven moeten de volgende mogelijkheden onder ogen 
worden gezien. In de eerste plaats kan het lidmaatschap van de coöperatie toekomen 
aan de vennootschap onder firma als zodanig. Dit zou het geval kunnen zijn als 
de vennootschap onder firma zelve als zodanig toetreedt tot de coöperatie en daartoe 
het lidmaatschap heeft aangevraagd. Een lidmaatschap van de vennootschap onder 
firma is tevens mogelijk indien een van de vennoten het lidmaatschap van de 
coöperatie in gemeenschap inbrengt in de zin van juridische overdracht. Dit is echter 
slechts mogelijk indien de statuten van de coöperatie voorzien in een niet-
persoonlijk lidmaatschap. 

In de tweede plaats zou het zo kunnen zijn dat de aanvraag van het lidmaat
schap door een van de vennoten niet leidt tot een lidmaatschap van de vennootschap 
onder firma maar slechts tot een lidmaatschap van degene die het heeft aangevraagd. 
Daarbij kan men denken aan het geval dat de vennoot niet namens de vennootschap 
handelt maar voor zich zelf en bovendien aan het geval de vennoot van zijn 
lidmaatschap van de coöperatie niet de juridische 'eigendom' maar slechts de 
economische waarde inbrengt. 

In de derde plaats zou het zo kunnen zijn dat het lidmaatschap van de vennoot
schap onder firma geen lidmaatschap van de vennootschap onder firma als zodanig 
betekent maar een lidmaatschap van elk der vennoten afzonderlijk. Er onstaan op 
deze wijze even zo vele lidmaatschappen als er vennoten zijn met als consequentie 
dat aan elk van hen stemrecht toekomt. 

De eerste modaliteit - het lidmaatschap van een maatschap, vennootschap 
onder firma of een commanditaire vennootschap impliceert het lidmaatschap der 
gezamenlijke vennoten - wordt door Van der Grinten verdedigd.191 Daarvoor is 
steun te vinden in Rb 's-Hertogenbosch 14 juni 1935, NJ 1939,406 (Amsterdamse 
Huidenclub/Van den Broek) waarbij werd overwogen 

"dat de vraag of een firma lid der coöperatieve vereniging kan zijn, in het 
algemeen bevestigend moet worden beantwoord, omdat de vennootschap, door 
middel van hare vennoten, op eigen naam (bedoeld zal zijn op naam van de 

191 Zie Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 278 blz. 321. In gelijke zin Polak, preadvies 
BCN 1965 blz. 31, Hehemann, Kan een v.o.f. lid zijn van een coöperatieve vereniging?, TVVS 
1972 blz 263 e.v., Den Tonkelaar in WPNR 5513 (1980) en Slagter, Compendium van het 
ondernemingsrecht, zevende druk (1996), blz. 332. 
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vofivdS) rechten en verplichtingen kan verkrijgen en alle handelingen kan 
verrichten, welke met het door haar uitgeoefende bedrijf samenhangen'. 

De rechtbank voegt er echter onmiddellijk aan toe dat het bestuur van de coöperatie 
wel de bevoegdheid heeft om de toelating te weigeren indien zij van mening mocht 
zijn dat niet alle vennoten geschikt zijn. 

Inderdaad kan worden aangenomen dat de vennootschap onder firma als 
zodanig lid kan zijn van een coöperatie. Er onstaat een gezamenlijk lidmaatschap 
dat tot het afgescheiden vermogen van de vennootschap gaat behoren. Of dit in 
de praktijk ook het geval zal zijn, hangt mijns inziens echter af van hetgeen tussen 
de vennoten daaromtrent is afgesproken alsmede van de vraag of het lidmaatschap 
van de coöperatie reeds bestond bij het aangaan van het samenwerkingsverband 
en de daarbij geldende regels van inbreng. Is er sprake van een lidmaatschap dat 
als zodanig is ingebracht dan kunnen de lidmaatschapsrechten worden uitgeoefend 
door een ieder die beheersbevoegdheid heeft. Een dergelijke regeling is echter niet 
praktisch. Van der Grinten acht het bij coöperaties daarom noodzakelijk dat de 
statuten een voorziening treffen ingeval van uittreding en ten aanzien van de uitoefe
ning van het stemrecht. 

De tweede modaliteit - het lidmaatschap komt niet toe aan de vennootschap 
onder firma als zodanig maar aan die vennoot die het lidmaatschap heeft 
aangevraagd - wordt wel verdedigd vanuit de gedachte dat de coöperatie zoals 
de wet van 1925 het stelde 'een vereniging van personen' is. Nu personen slechts 
kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen maar de vennootschap onder 
firma (vooralsnog) geen rechtspersoonlijkheid bezit, leidt dit tot de conclusie dat 
de vennootschap onder firma als zodanig geen lid van een coöperatie kan zijn.192 

Ook als men aanneemt, zoals hierboven gesteld, dat een lidmaatschap van de 
vennootschap onder firma rechtens wel mogelijk is, zal zich de situatie kunnen 
voordoen dat het lidmaatschap van de coöperatie niet toekomt aan de vennootschap 
onder firma maar aan de vennoot die het lidmaatschap heeft aangevraagd. Daarbij 
kan men denken aan de situatie dat de vennoot in kwestie bij de aanvraag van het 
lidmaatschap voor zich zelf heeft gehandeld.19. Ook is het denkbaar dat iemand 
die reeds lid is van een coöperatie, aan zijn inbrengplicht voldoet door niet het 

192 Aldus Van Hoff, De coöperatieve vereniging/De coöperatieve flatexploitatievereniging, WPNR 
4859 ( 1965) blz. 230 en Harderwijk, Handleiding voor bestuurders van coöperaties, blz. 91. 

193 Iets anders is het natuurlijk wanneer iemand die lid is van een coöperatie, toetreedt tot een 
vennootschap onder firma zonder dat het lidmaatschap op enigerlei wijze onderwerp van de 
inbrengverplichting vormt. Deze situatie deed zich voor in HR 19 december 1958, NJ 1959. 
139 (Van der Touw/Amsterdamse Huidenclub). 
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lidmaatschap juridisch in te brengen maar slechts de vermogenswaarde. Als dan 
blijft het lidmaatschap en daarmee het stemrecht bij het toetredende lid.194 

Stille lijkt uit te gaan van de derde modaliteit waar hij opmerkt dat zowel 
bij een persoonlijk als bij een niet-persoonlijk lidmaatschap de mogelijkheid kan 
bestaan afhankelijk van de aard van de 'vereniging' voor een lidmaatschap van 
groepen zonder rechtspersoonlijkheid. Strikt genomen, schrijft hij, betekent dit 
het lidmaatschap van ieder van de leden van de groep. Slechts indien men deze 
groep van personen als een afdeling beschouwd is te ontkomen aan de consequentie 
dat in deze opvatting een ieder die deel uitmaakt van de groep stemrecht verkrijgt.193 

Het verlies van de door de statuten voor het lidmaatschap vereiste kwaliteit leidt 
niet van rechtswege tot beëindiging van het lidmaatschap maar slechts tot de 
mogelijkheid zijdens de coöperatie op te zeggen op grond van art. 2:35 lid 1 sub 
c jo. lid 2 BW. In het geval een aspirant-lid toetreedt waarvan achteraf blijkt dat 
deze niet voldoet aan de kwaliteitseisen, staan naast opzegging de volgende 
middelen open om het lidmaatschap te doen eindigen. In de eerste plaats zou men 
kunnen denken aan vernietiging van de toetredingsovereenkomst op grond van 
een van de wilsgebreken waarbij met name te denken valt aan dwaling van de zijde 
van de coöperatie.196 Een tweede mogelijkheid zou hierin kunnen bestaan dat op 
grond van art. 2:14 lid 1 BW een beroep wordt gedaan op de nietigheid van het 
toetredingsbesluit nu het niet voldoet aan de eisen van de statuten.197 Gezien art. 
2:16 lid 2 BW kan echter de nietigheid van het toetredingsbesluit het aspirant-lid 
niet worden tegengeworpen, indien deze het gebrek niet kende noch behoefde te 
kennen.198 

Een bijzonder probleem dat zich bij coöperaties die een niet persoonlijk 
lidmaatschap kennen, kan voordoen, is de situatie dat het lidmaatschap wordt 
overgedragen aan dan wel onder algemene titel overgaat op een of meer derden 
waarvan geen of slechts een enkele voldoet aan de kwaliteitseisen zoals door de 
statuten gesteld. Van der Grinten is van mening dat overdracht aan iemand die 
niet de benodigde hoedanigheid bezit, niet leidt tot een geldige verkrijging van 
het lidmaatschap. ' " Een nadere motivering voor dit standpunt geeft hij echter niet. 
Voor dit standpunt pleit mijns inziens het volgende. 

194 Op deze mogelijkheid is gewezen door Van Hoff, t.a.p. blz. 230 en Stille, Rechtspersonen, losbl. 
editie, aant. 34-5. Zie voor de inbreng van 'economische eigendom' in de vof Mohr, a.w. blz. 
37 en 38. 

195 Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 34-5. In soortgelijke zin Harderwijk, a.w. blz. 91 en 
Van Hoff in WPNR 4859 (1965). 

196 Vgl. art. 6:228 BW en Rb Leeuwarden 7 maart 1935, NJ 1936, 181. 
197 Zie Hof Leeuwarden 25 juni 1958, NJ 1959, 283 (Bergmans/Marrum) waarbij art. 11 Wet CV 

1925 werd toegepast, en Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 33-3. 
198 Dijk/Van der Ploeg, a.w. blz. 95 en 104. 
199 Asser-Van der Grinten II (De rechtspersoon) nr. 276 blz. 241. Zie ook Asser-Van der Grinten-

Maeijer 2-II, nr. 276 blz. 320 en Hof Leeuwarden 25 juni 1958. NJ 1959. 283. 
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Het wettelijk uitgangspunt is dat het lidmaatschap persoonlijk is en mitsdien 
niet voor rechtsovergang vatbaar. Daarmee is het lidmaatschap een niet overdraag
baar goed in de zin van art. 3:83 lid 1 BW. Art. 2:34 BW staat echter toe het 
lidmaatschap overdraagbaar te maken bij de statuten. Wanneer de statuten tevens 
aan het lidmaatschap kwaliteitseisen stellen, leidt dit tot een lidmaatschap dat slechts 
in beperkte mate vatbaar is voor overdracht en wel slechts indien en voorzover 
wordt voldaan aan de kwaliteitseisen voor het verkrijgen van het lidmaatschap.200 

Met de woorden van Maeijer is degene die het lidmaatschap wenst te verkrijgen 
zonder te voldoen aan de daaraan gestelde kwaliteitseisen, verkrijgingsonbevoegd. 
Een dergelijke verkrijgingsonbevoegdheid heeft in de regel goederenrechtelijke 
werking.201 De hier aan de orde zijnde problematiek vertoont enige gelijkenis met 
de hiervoor aan de orde gestelde vraag of ten aanzien van het lidmaatschap in de 
statuten een blokkeringsregeling in de statuten kan worden opgenomen en wat 
hiervan de gevolgen zijn indien in strijd met een dergelijke blokkeringsregeling 
het lidmaatschap is overgedragen.202 

4.3.3 Procedurele voorschriften 

Voor een coöperatie, die in haar statuten niet iedere verplichting van haar leden 
of oud-leden om in een tekort bij te dragen heeft uitgesloten, gelden een aantal 
specifieke procedurevoorschriften met betrekking tot de verkrijging - hetzelfde 
geldt voor de beëindiging - van het lidmaatschap. Deze voorschriften, die te vinden 
zijn in art. 2:61 BW, hebben enerzijds als strekking het lid te beschermen tegen 
een overhaaste toetreding in verband met de financiële lasten die een dergelijk 
lidmaatschap met zich kan brengen, anderzijds voldoende zekerheid te geven 
omtrent de vraag wie lid is en vanaf welk moment. Uit oogpunt van crediteurenbe
scherming is het van belang dat in geval van een tekort bij ontbinding duidelijkheid 
bestaat omtrent het lidmaatschap ten einde de ledenaansprakelijkheid te kunnen 
effectueren. Hierin ligt de voornaamste reden voor de voorschriften van art. 2:61 
BW.203 Gezien de bewoordingen van art. 2:61 BW lijkt de toepassing van deze 

200 In soortgelijke Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 34-4. 
201 Asser-Maeijer 2-ffl, nr. 217 blz. 261. Vgl. ook Van der Sangen. S&V 1995 blz. 138. In andere 

zin Dijk/Van der Ploeg, a.w. blz. 105, waar wordt verdedigd dat in een dergelijk geval wel een 
geldig lidmaatschap wordt verkregen. Het kersverse lid moet evenwel rekening houden met 
opzegging van het lidmaatschap op de voet van art. 2:35 lid 1 sub c jo. lid 2 BW. 

202 Zie § 4.2.3. 
203 De bepaling van art. 2:61 BW komt in hoofdzaak overeen met art. 11 leden 1 t/m 3 van de Wet 

op de Coöperatieve Verenigingen van 1925, waarbij opvallend is dat art. 11 anders dan het huidige 
art. 2:61 BW van toepassing was op alle coöperaties, dus ook die met een uitgesloten 
aansprakelijkheid. Zie Gezelle Meerburg, a.w. blz. 28 en 29. De gebrekkige werking van het 
ledenregister in verband met de daaraan toegekende exclusieve bewijskracht zoals deze onder 
de Wet op de Coöperatieve Vereniging van 1876 gold, was in 1925 een van de redenen een nieuwe 
coöperatiewet aan te nemen. Zie hierover § 3.3.3. van hoofdstuk 3. De huidige regeling ontleend 
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regels niet beperkt tot coöperaties met een wettelijke dan wel beperkte aanspra
kelijkheid, maar zouden de voorschriften ook van toepassing zijn bij coöperaties 
met een uitgesloten aansprakelijkheid waarvan de statuten voorzien in een 
zogenaamde tussentijdse aansprakelijkheid.204 Uit de parlementaire geschiedenis 
blijkt echter dat de coöperatie met een U.A.-regime maar waarbij de leden verplicht 
zijn bij te dragen in een exploitatie- cq. balanstekort tijdens het bestaan van de 
coöperatie, niet verplicht zijn een ledenlijst te deponeren.205 

Waaruit bestaan deze specifieke voorschriften voor het verkrijgen van het 
lidmaatschap van de coöperatie? Vanuit het oogpunt van het aspirant-lid is van 
belang dat het lidmaatschap schriftelijk moet worden aangevraagd. Ingevolge art. 
2:61 sub b BW rust op de coöperatie de plicht deze schriftelijke aanvraag gedurende 
10 jaar te bewaren. De beslissing omtrent toelating of weigering daarvan moet hem 
ook schriftelijk worden bericht. Wordt hij toegelaten, dan wordt hem tevens 
medegedeeld onder welk nummer hij als lid in de boeken der coöperatie is 
ingeschreven (art. 2:61 sub a BW). Hieruit blijkt reeds dat de wetgever voorschrijft 
dat van het ledenbestand schriftelijke administratie moet worden bijgehouden. 
Op het bestuur rust dan ook ingevolge art. 2:61 sub d BW de verplichting een 
dergelijke ledenlijst bij te houden en een gewaarmerkt afschrift van de ledenlijst 
te deponeren ten kantore van het handelsregister. Binnen een maand na afloop 
van het boekjaar moet het bestuur van de coöperatie aan de ledenlijst een schriftelij
ke opgave van de wijzigingen in het ledenbestand toevoegen dan wel een nieuwe 
ledenlijst neerleggen. 

Stille stelt dat de bestuurders op grond van art. 2:9 BW eventueel (hoofdelijk) 
aansprakelijk zijn wanneer leden of derden gedupeerd worden doordat het bestuur 
de ledenadministratie en de publikatie van de ledenlijst niet op de voorgeschreven 
wijze heeft verzorgd.206 Voor de leden en wellicht ook de oud-leden moge art. 2:9 
BW hier in zoverre een oplossing bieden dat het bestuur schadeplichtig wordt ten 
opzichte van de rechtspersoon. Individuele leden die gedupeerd zijn, kunnen aan 
art. 2:9 BW echter geen schadevergoedingsclaim ontlenen. Zij zullen net als 
gedupeerde derden het bestuur/de gezamenlijke bestuurders aan moeten spreken 
op grond van een actie uit onrechtmatige daad. 

Het bewijs van het verkrijgen van het lidmaatschap kan geschieden door de 
schriftelijke aanvraag en het daarop betrekking hebbende schriftelijke bericht van 
toelating. Deze schriftelijke stukken bezitten echter geen exclusieve bewijskracht. 
Uitdrukkelijk wordt bepaald in art. 2:61 sub a BW dat ten bewijze van de verkrijging 

aan art. 11 WCV 1925 betekende op het gebied van het bewijs van het lidmaatschap een grote 
verbetering. 

204 Zie hiervoor § 5 van hoofdstuk 5. 
205 Zie Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2, blz. 492. In gelijke zin Stille, Rechtspersonen, 

losbl. editie, aant. 61-2. Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 408 blz. 421 en Galle, 
a.w. blz. 50. In andere zin Dijk/Van der Ploeg, a.w. blz. 106. 

206 A.w., aant. 61-1. 
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van het lidmaatschap, van een schriftelijke aanvrage en een schriftelijk bericht 
van toelating, niet hoeft te blijken. Het bewijs kan ook op andere wijze geleverd 
worden, bijv. door deelname aan de besluitvorming binnen de coöperatie.207 

4.4 Einde van het lidmaatschap 

Art. 2:35 lid 1 BW geeft een limitatieve opsomming van de wijzen waarop het 
lidmaatschap eindigt.208 In geval van overlijden van het lid neemt het lidmaatschap 
een einde tenzij de statuten de overgang krachtens erfrecht toelaten. Verder bestaat 
de mogelijkheid dat het lidmaatschap wordt opgezegd. Dit kan zowel geschieden 
door de vereniging als ook door het lid. Voorts neemt het lidmaatschap zijn einde 
door ontzetting. Opzegging door het lid is voor de coöperatie de meest belangrijke 
grond voor beëindiging van het lidmaatschap. 

In overeenstemming met het beginsel van vrijheid van uittreding bestaat ook 
bij de coöperatie de mogelijkheid voor het lid het lidmaatschap op te zeggen. De 
vrijheid van uittreding blijkt met zoveel woorden uit art. 2:60 BW, waarin wordt 
bepaald dat 'met behoud van de vrijheid van uittreding' aan de uittreding 
voorwaarden kunnen worden gesteld. Het beginsel van vrije uittreding gold reeds 
onderde WCV 1876 en 1925 waarin in art. 2 resp. art. 1 lid 1 werd gesproken van 
'verenigingen van personen, waarbij de in- en uittreding van leden is toegelaten'. 
De vrijheid om uit te treden vloeit volgens Van der Grinten voort uit de vrijheid 
van vereniging.209 Het beginsel van vrije uittreding wordt algemeen onderschreven. 
Recentelijk is door Galle de gelding van het beginsel bij coöperaties als uitgangs
punt bestreden. Hij wijst het beginsel van de vrije uittreding voor de coöperatie 
af.210 Ik kom hier later op terug in verband met de toepassing van art. 2:60 BW 
en het 'gefixeerde' lidmaatschap. 

Doorgaans wordt in de mogelijkheid van uittreding de zwakte van de 
coöperatie gezien in vergelijking met de kapitaalvennootschappen. De vraag is 
of dit juist is. Immers het lid heeft bij uittreding geen aanspraak op een aandeel 
in het gevormde vermogen. Daarmee is bij uittreding een verandering van kapitaal 
in beginsel niet gegeven. Wel zal de uittreding in de regel gepaard gaan met het 
wegvallen van een bijdrageplicht in het kader van de ledenaansprakelijkheid. 
Bovendien worden de door de leden aan de coöperatie ter beschikking gestelde 
gelden in geval van bedrijfsbeëindiging opeisbaar. In andere gevallen van uittreding 
voorzien de statuten doorgaans erin dat de ledentegoeden aan de coöperatie 

207 Aldus Dijk/Van der Ploeg. a.w. blz. 106 waar wordt verwezen naar Rb. Utrecht 1 november 
1933. NJ 1935. 18. 

208 Stille. Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 35-1. In andere zin Galle, Vrijheid en gebonden van 
de coöperatie en haar leden, TVVS 1990 blz. 169. 

209 Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997). nr. 281 blz. 323. 
210 Galle, diss. KUB 1993 blz. 253. 
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vervallen.2" De zwakte ligt verder in het feit dat de coöperatie een bepaald aantal 
leden noodzakelijkerwijs moet bedienen omwille van een optimale bedrijfsvoering. 
De hierin gelegen zwakte geldt voor elke coöperatieve onderneming en is als 
zodanig rechtsvorm onafhankelijk. De wetgever geeft voor de coöperatie in art. 
2:60 BW een regeling om de nadelige gevolgen van uittreding te mitigeren. 

Hieronder zullen als wijzen waarop het lidmaatschap van de coöperatie 
beëindigd kan worden, de opzegging van en de ontzetting uit het lidmaatschap 
aan bod komen. Deze vinden hun regeling grotendeels in het verenigingsrecht 
behoudens de specifieke procedurevoorschriften van art. 2:61 sub c BW. Tevens 
zullen de uittreevoorwaarden en de werking van art. 2:60 BW als vorm van 
ledenbinding worden besproken.212 

4.4.1 Beëindiging van het lidmaatschap van de zijde van het lid 

Bij coöperaties die in de statuten niet iedere verplichting van haar leden of oud-
leden om in een tekort bij te dragen hebben uitgesloten, moet het lidmaatschap 
schriftelijk worden opgezegd. Alleen bij coöperaties waarbij op de leden geen 
enkele verplichting rust om in een tekort bij te dragen, is de opzegging vormvrij.21 3 

In de regel geldt dat de opzegging schriftelijk moet blijken. Art. 2:61 sub c BW 
drukt dit zo uit dat de opzegging van het lidmaatschap slechts kan geschieden, hetzij 
bij afzonderlijk geschrift, hetzij door een door het lid ondertekende, gedagtekende 
verklaring in de boeken van de coöperatie. Het opzeggende lid ontvangt van het 
bestuur een schriftelijke erkenning van de opzegging. Blijft deze erkenning 
gedurende twee weken uit, dan is het lid bevoegd de opzegging op kosten van de 
coöperatie bij deurwaardersexploot te herhalen. Krachtens art. 2:61 sub d BW rust 
op het bestuur de verplichting de ledenlijst naar aanleiding van een gedane 
opzegging aan te passen en opgave te doen van de wijzingen in het ledenbestand 
binnen een maand na het einde van elk boekjaar. 

Voor de opzegging door het lid gelden bij coöperaties de normale opzegtermij
nen voor de gewone vereniging. Ingevolge art. 2:36 lid 1 BW geldt dat de opzegging 
moet geschieden tegen het einde van het boekjaar waarbij een opzegtermijn in acht 
moet worden genomen van vier weken. De statuten kunnen bepalen dat een langere 
opzegtermijn geldt. De opzegging kan echter in elk geval geschieden tegen het 
einde van het boekjaar volgend op dat waarin wordt opgezegd. Vgl. art. 2:36 lid 
1 laatste volzin jo. lid 2 BW. 

211 Zie in dit verband Rb Den Bosch 28 maart 1997, /V/kort 1997, nr. 38 blz. 74. 
212 Zie over ledenbinding § 6 van hoofdstuk 5. 
213 Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 35-3, beperkt het vereiste van een schriftelijke 

opzegging, m.i. ten onrechte, tot coöperaties met een wettelijke dan wel beperkte aansprakelijk
heid. 
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Een andere vraag betreft de vraag van de toelaatbaarheid van een zogenaamd 
gefixeerd lidmaatschap, d.w.z. kunnen de statuten het lidmaatschap voor een 
bepaalde duur voorschrijven in die zin dat het lid gedurende deze vaste periode 
niet bevoegd is het lidmaatschap op te zeggen cq. de opzegtermijn aanzienlijk langer 
wordt gesteld dan de op grond van art. 2:36 lid 2 BW geldende maximale 
opzegtermijn? Met name in coöperatieve kring wordt een dergelijk gefixeerd 
lidmaatschap nogal eens bepleit. Immers door de reguliere opzeggingsmogelijkheden 
bestaat het gevaar - ook al moet daarbij de nodige opzegtermijnen in acht worden 
genomen - dat een groot deel van de leden uittreedt, zeker in het geval dat op korte 
termijn bij niet-coöperatieve bedrijven gunstige prijzen zijn te verkrijgen. Een en 
ander betekent dat, waar het kapitaal-intensieve coöperaties betreft, de kosten van 
overcapaciteit komen te rusten op de resterende leden. Een algehele uittocht dreigt 
dan in zo'n situatie. 

Galle is een uitgesproken voorstander van een dergelijke mogelijkheid van 
een gefixeerd lidmaatschap.214 Een opschorting of uitsluiting van de mogelijkheid 
tot opzegging behoort echter thans, gezien het dwingendrechtelijke karakter van 
art. 2:36 lid 1 laatste volzin jo. lid 2 BW, niet tot de mogelijkheden.215 Ook op grond 
van de parlementaire geschiedenis moeten we aannemen dat een lidmaatschap 
gedurende een vaste periode niet mogelijk is. In een antwoord op de vraag of in 
de wettelijke regeling van de coöperaties een langere opzegtermijn zou moeten 
worden opgenomen, wordt meerdere malen gesteld dat de werking van art. 2:60 
BW verhindert dat er sprake zal zijn van onbeperkte uittocht van leden uit de 
coöperatie. Mogelijk wordt namelijk geacht dat de statuten bepalen dat jaarlijks 
slechts een bepaald percentage van de leden het lidmaatschap kan opzeggen. Aldus 
kan de uittredingsmogelijkheid worden beperkt op zodanige wijze dat de coöperatie 
niet het gevaar loopt door een plotselinge en overmatige uittreding van leden haar 
bedrijf te moeten staken.216 Evenwel moet men erkennen dat een opzegging in strijd 
met uittreevoorwaarden van art. 2:60 BW gezien de werking van art. 2:36 lid 2 
BW in elk geval leidt tot beëindiging van het lidmaatschap tegen het einde van 
het jaar volgend op dat waarin wordt opgezegd. Dat zou de door de regering 
voorgestane werking van art. 2:60 BW danig doorkruisen. 

De werking van art. 2:60 BW wordt verder beperkt doordat ook voor leden 
van de coöperatie de mogelijkheid bestaat het lidmaatschap te beëindigen in het 

214 Zie Galle. Vrijheid en gebondenheid van de coöperatie en haar leden, TV VS 1990 blz. 169 en 
diss. KUB 1993 blz. 265. 

215 Vgl. Galle, De coöperatie in eigentijds perspectief, inaugurele rede KUB 1994 blz. 36 en Stille, 
WPNR 96/6235 blz. 623. Galle is echter van mening dat een dergelijke regeling voor coöperaties 
niet passend is en pleit dan ook voor afschaffing van art. 36 lid 1 laatste volzin BW, voor wat 
de coöperatie betreft, en van art. 2:60 BW. Galle, diss. KUB 1993 blz. 260 en 262 en diens 
inaugurele rede KUB 1994 blz. 37. 

216 Zie Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW, blz. 410, 418-420. Verder Stille, 
Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 36-2. 
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geval van het lid redelijkerwijs niet verwacht kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren, in het geval de verplichtingen van de leden worden verzwaard cq. hun 
rechten worden beperkt en in het geval er sprake is van een besluit tot omzetting, 
fusie dan wel splitsing. In de laatste twee gevallen moeten dan wel de wettelijke 
dan wel statutaire opzegtermijn in acht worden genomen.217 

Art. 2:36 lid 1 BW opent de mogelijkheid het lidmaatschap met onmiddellijke 
ingang te beëindigen indien van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren. Van der Grinten staat hier een 'restrictieve' uitleg 
voor.218 De bepaling is met name ingegeven voor het geval dat de vereniging een 
drastische wijziging in doelstelling of feitelijke werkzaamheden te zien geeft waarin 
men zich als lid niet meer kan herkennen. Bijv. een a-politieke studentenvereniging 
die politiek stelling neemt.219 De opzeggingsmogelijkheid kan bij coöperaties toepas
sing vinden indien, buiten de gevallen van art. 2:36 lid 3 en lid 4, door een wijziging 
van het statutaire doel dan wel de feitelijke werkzaamheid de structuur van de 
coöperatie voor het betrokken lid op onacceptabele wijze verandert.22C 

In de tweede plaats kan het lid het lidmaatschap met onmiddellijke ingang 
opzeggen indien er een besluit is genomen waardoor zijn rechten zijn beperkt of 
zijn verplichtingen zijn verzwaard. Op grond van art. 2:36 lid 3 BW moet de opzeg
ging geschieden binnen een maand nadat het besluit hem bekend is geworden of 
aan hem is meegedeeld. De wet staat echter toe dat bij de statuten deze opzeg
gingsmogelijkheid de leden wordt ontnomen. Het moet dan wel gaan om nauwkeurig 
omschreven rechten en verplichtingen of in het algemeen om wijziging van 
geldelijke rechten en verplichtingen. 

Bij coöperaties wordt van de mogelijkheid de opzeggingsbevoegdheid van 
art. 2:36 lid 3 BW uit te sluiten, nog al eens gebruik gemaakt met als reden een 
uitloop van leden tegen te gaan op het moment dat de financiële situatie er toe noopt 
de financiële verplichtingen van de leden aan te scherpen. Hierbij past dat het 
besluit tot statutenwijziging waarbij de vrijheid om uit te treden in het geval van 
beperking van rechten of verzwaring van verplichtingen wordt beperkt, als een 
verzwaring van de verplichting in de zin van art. 2:36 lid 3 BW wordt opgevat. 
Aldus blijkt uitdrukkelijk uit de Memorie van Toelichting bij art. 2:36 BW.221 Van 
der Grinten is van mening dat art. 36 lid 3 BW ook toepassing kan vinden indien 

217 Aldus Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 36-3. 
218 Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997). nr. 282 blz. 324. 
219 In soortgelijke zin Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 36-1. 
220 Vgl. in dit verband Pres. Rb Dordrecht 25 juli 1991. KG 1991, 267 (Buijsse/Obema). Een 

ongeoorloofde wijziging van de structuur van de coöperatie werd in verband met de daartoe 
bestaande noodzaak tot het afwenden van een déconfiture niet aangenomen in Rb Den Bosch 
28 maart 1997, M/kort 1997, nr. 38 blz. 74. 

221 Zie Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 blz. 410 en Parlementaire Geschiedenis 
Invoeringswet Boek 3,5 en 6 BW (Aanpassing BW) blz. 223. 
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door het optreden van de vereniging op de voet van art. 2:46 BW aan het lid een 
verplichting jegens derden wordt opgelegd.222 

De mogelijkheid van art. 2:36 lid 3 BW is geen zelfstandige grond voor 
opzegging. De regel van art. 2:36 lid 3 BW geeft slechts een voorziening aan de 
leden om te ontkomen aan een verzwaring van verplichtingen waaronder tevens 
moet worden begrepen een beperking van bestaande rechten. De mogelijkheid het 
lidmaatschap alsdan met onmiddellijke ingang op te zeggen, betekent echter niet 
dat de opzegtermijnen van art. 2:36 lid 1 BW en een eventuele uittreevoorwaarde 
niet in acht zouden behoeven te worden genomen.223 

In verband met de toepassing van art. 2:36 lid 3 BW rijst de vraag wanneer er sprake 
is van een verzwaring van de verplichtingen van het lidmaatschap in de zin van 
dit artikel. Deze vraag was aan de orde in de uitspraak van de rechtbank Zwolle 
van 15 juli 1992, NJ 1995,55 (Coöperatie European Association U.A/Nederlandse 
Autobus Maatschappij). Coöperatie ECA houdt zich bezig met het ten behoeve 
van haar drie leden, allen busmaatschappijen waaronder NAM, aankopen of doen 
uitvoeren van busritten door haar leden. De busritten worden geboekt en 
gecontracteerd door ECA en volgens een verdeelsleutel uitgevoerd door de leden. 
Voor de dienstverlening door de coöperatie zijn de leden een jaarlijkse door de 
directie vast te stellen bijdrage verschuldigd. De bevoegdheid tot het opleggen 
van een dergelijke heffing is in art. 4 lid 2 van de statuten aan het bestuur toegekend. 

Op 14 mei 1990 wordt aan NAM schriftelijk meegedeeld dat zij over de 
boekjaren 1989 en 1990elkf 17.775,-verschuldigd is. NAM weigert echter betaling 
van het totaalbedrag van ƒ 35.350,-. Binnen een maand, op 25 mei 1990, laat NAM 
aan de coöperatie weten op grond van art. 3:36 lid 3 BW het lidmaatschap met 
onmiddellijke ingang te willen beëindigen, omdat in het besluit tot vaststelling 
van de jaarlijkse heffing een verzwaring van zijn verplichtingen besloten ligt. Door 
opzegging zou het besluit niet van toepassing zijn op NAM. 

De rechtbank oordeelt dat er in casu sprake is van een feitelijke verzwaring 
van de verplichting van NAM, nu 

'onder een verzwaring immers tevens een uitbreiding of nadere invulling van 
reeds bestaande statutaire verplichtingen moet worden begrepen. Dat het hier 
een belangrijke verzwaring betreft mag tevens blijken uit de onweersproken 
toelichting van NAM dat zij bij zo'n contributie eerst na 20 busritten quitte 
zou spelen.' 

222 Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 368 blz. 390. Een andere mening wordt verkondigd 
door Hengstum/Van Steenderen, Het nieuwe verenigingsrecht, blz. 125. 

223 In gelijke zin Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 36-3 en Asser-Van der Grinten-Maeijer 
2-lï ( 1997), nr. 282 blz. 325. Vlg. Rb Den Bosch 28 maart 1997, /V7kort 1997, nr. 38 blz. 74. 
Anders Galle, diss. KUB 1993 blz. 248 en S&V 1995 blz. 82. 
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Blijkbaar werd dit break-even-point voordien bij een lager aantal busritten bereikt. 
In zijn oordeel laat de rechtbank tevens meewegen dat er sprake is van een weinig 
democratische besluitvorming met betrekking tot de 'contributieheffing' en voegt 
daar aan toe dat, ook al heeft de directie conform de statuten gehandeld, 'in een 
zo besloten gezelschap met zo weinig leden als EC A zo'n strikte formele en 
eenzijdige besluitvorming niet behoeft te worden verwacht.' 

De uitspraak verdient mijns inziens geen bijval. Zij miskent het karakter van 
de coöperatie als onderneming die met haar leden een zakelijk verkeer onderhoudt 
op basis van het principe van kostendekking.224 De economische functie van de 
coöperatie brengt immers met zich dat de door een coöperatie in de bedrijfsuitoe
fening voor de leden gemaakte kosten over de leden worden omgeslagen. De 
aanduiding 'contributie' is in deze dan ook verwarrend. In het geval van een negatief 
exploitatieresultaat zullen de leden in de regel gehouden zijn om jaarlijks in het 
tekort bij te dragen. Voorwaarde voor het opleggen van een dergelijke verplichting 
is dan wel dat er een statutaire grondslag voor bestaat.225 Indien deze uitspraak 
navolging zou vinden in die zin dat er sprake kan zijn van een verzwaring van de 
lidmaatschapsverplichting, indien de rechter van oordeel is dat een vastgestelde 
bijdrage in een exploitatietekort voor een lid te hoog zou zijn, dan wordt afbreuk 
gedaan aan de reden tot samenwerking in coöperatief verband als zodanig. Ik zou 
willen aannemen dat slechts dan een verzwaring in de zin van art. 2:36 lid 3 BW 
aan de orde is, indien er sprake is van een statutaire wijziging van een lidmaat
schapsverplichting of van de voorwaarden waarondereen lidmaatschapsverplichting 
wordt vastgesteld. Bij de beoordeling of er sprake is van een verzwaring van de 
lidmaatschapsverplichting dient de rechter een abstracte maatstaf'te hanteren.2 ( 

Ook de overwegingen van de rechtbank ten aanzien van de weinig demo
cratische besluitvorming acht ik in dit verband niet juist. Dergelijke omstandigheden 
zouden er slechts toe kunnen leiden dat het besluit tot vaststelling van de jaarlijkse 
bijdrage genomen is in strijd met de redelijkheid en billijkheid en op die grond 
het besluit vernietigbaar en dus ongeldig is, ook al zou het bestuur zich strikt 
genomen aan de wet en de statuten hebben gehouden.227 Voor de vraag of een 
eenmaal genomen besluit tot oplegging van een jaarlijkse bijdrage een verzwaring 
inhoudt, hebben zij echter geen betekenis. 

Overigens had ECA zich veel ellende op dit punt kunnen besparen door de 
bevoegdheid tot opzegging van art. 2:36 lid 3 BW bij de statuten uit te sluiten. 
Dat dit niet is geschied, is op zich eigenaardig bij een coöperatie, waarvoor de 

224 Vgl. Huizink, S&V 1995 blz. 53 en Galle, S&V 1995 blz. 82. 
225 Zie §4.5.1. 
226 In soortgelijke zin Gezelle Meerburg, a.w. blz. 94. Zie over de inhoud van de verzwaring van 

verplichtingen in het kader van art. 2:36 lid 3 BW tevens Stein, RM Themis 1961, blz. 34 en 
Galle, diss. KUB 1993, blz. 244-246. 

227 Zie art. 2:15 lid 1 sub b en HR 30 oktober 1964, NJ 1965, 107, AA XIV blz. 63 (Mante). 

171 



Hoofdstuk 4 

financiële betrokkenheid van elk der leden gezien hun geringe aantal voor het 
voortbestaan van de coöperatie zo belangrijk is. Indien er wel sprake was geweest 
van een uitsluiting van de opzeggingsmogelijkheid van art. 2:36 lid 3 BW, dan 
zou NAM zijn lidmaatschap slechts op grond van art. 2:36 lid 1 BW met 
onmiddellijke ingang kunnen beëindigen indien redelijkerwijs niet gevergd kan 
worden het lidmaatschap te laten voortduren. De heffing zou dan echter wel 
verschuldigd zijn nu de beëindiging van het lidmaatschap pas plaats heeft gevonden 
nadat het gewraakte besluit is genomen. Om alsdan aan de heffing te ontlopen had 
NAM een beroep moeten doen op de vernietigbaarheid van het besluit wegens 
strijd met de redelijkheid en billijkheid ex art. 2:15 lid 1 sub b BW.228 Of een 
dergelijke actie kans van slagen heeft, is twijfelachtig, nu de verhoudingen binnen 
deze 'kleine' coöperatie behoorlijk verstoord zijn geraakt door toedoen van NAM 
zelf, doordat zij de coöperatie in strijd met een concurrentiebeding beconcurreerde 
door de belangrijkste cliënt van ECA af te snoepen.229 

Als derde mogelijkheid om het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen 
komt aan de leden de bevoegdheid toe met onmiddellijke ingang het lidmaatschap 
op te zeggen in geval van een besluit tot omzetting, fusie dan wel splitsing. De 
opzegging moet dan plaats vinden binnen een maand nadat het besluit tot omzetting 
of fusie aan het lid is meegedeeld. Eigenaardig is dat het vierde lid de mogelijkheid 
van een onmiddellijke opzegging opent indien er sprake is van een besluit tot 
omzettting, fusie dan wel splitsing; van een daadwerkelijke omzetting, fusie of 
splitsing hoeft geen sprake te zijn. Zo kan de uitvoering van de omzettings-, fusie-
cq. splitsingsprocedure feitelijk worden gestaakt of kan het besluit nietig zijn dan 
wel worden vernietigd zonder dat de omzetting, fusie of splitsing is gerealiseerd.23" 
Het lijkt redelijk een opzeggend lid alsdan niet aan de opzegging te houden. Art. 
2:8 BW kan hier uitkomst bieden.231 Ook hier geldt dat voorzover van toepassing 
de uittreevoorwaarden conform art. 2:60 BW in acht moeten worden genomen.232 

228 Anders dan Galle, diss. KUB 1993 blz. 251 en S&V 1995 blz. 83. het doet voorkomen is voor 
het ontlopen van de heffing niet voldoende dat hij het lidmaatschap met onmiddellijke ingang 
op de voet van art. 2:36 lid 1 BW beëindigd. 

229 Zie over de geldigheid van het concurrentiebeding in verband met de toepassing van art. 2:59 
BW § 5.5. 

230 Vgl. in dit verband Pres. Rb. Dordrecht 25 juli 1991. KG 1991. 267 (Buijsse/Obema BA). 
23 1 Stille. Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 36-4. 
232 Vgl. Hof Den Bosch 23 februari 1960. NJ 1961, 64 en Rb Den Bosch 28 maart 1997, /Wkort 

1997. nr. 38 blz. 74. In gelijke zin Galle, diss. KUB 1993 blz. 269. In andere zin Perrick, TVVS 
1990 nr. 11 blz. 276 en Van den Ingh, S&V 1995 blz. 172, die van mening zijn dat uittreevoor
waarden bij een onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap niet van toepassing zijn. 
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Recentelijk is door Galle betoogd dat de regel van art. 2:36 lid 3 BW - en 
hetzelfde kan gezegd worden van die van art. 2:36 lid 4 BW - voor de coöperatie 
niet passend is.233 

4.4.2 Beëindiging van het lidmaatschap van de zijde van de coöperatie 

De gronden voor opzegging van het lidmaatschap van de zijde van de coöperatie 
zijn limitatief in de wet opgesomd in art. 2:35 lid 2 BW. Daar worden als gronden 
voor opzegging genoemd de gronden zoals vermeld in de statuten, het niet meer 
voldoen aan de statutaire vereisten en ten derde het geval dat van de coöperatie 
redelijkerwijs niet gevergd kan worden dat de coöperatie het lidmaatschap laat 
voortduren. Ook in het geval van opzegging van de zijde van de coöperatie dient 
aan de formaliteiten van art. 2:61 BW te worden voldaan als het gaat om een 
coöperatie waarbij in de statuten niet elke verplichting van de leden en oud-leden 
om bij te dragen in een tekort van de coöperatie, is uitgesloten. De bevoegdheid 
tot opzegging komt toe aan het bestuur, tenzij de statuten de bevoegdheid aan een 
ander orgaan opdragen. 

In het verleden heeft er wel onduidelijkheid bestaan omtrent de vraag of het 
lidmaatschap van rechtswege een einde nam op het moment dat een lid niet meer 
aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap voldeed. Met de regeling van 
art. 2:35 lid 2 BW is thans duidelijk komen vast te staan dat het lidmaatschap niet 
van rechtswege eindigt, indien het lid niet meer voldoet aan de statutaire eisen 
voor het lidmaatschap, waarbij met name gedacht moet worden aan de hierboven 
besproken kwaliteitseisen. Een en ander vormt slechts een grond voor de coöperatie 
om het lidmaatschap op te zeggen.234 Reden hiervoor is dat door het vereiste van 
de opzeggingshandeling duidelijk is op welk tijdstip het lidmaatschap een einde 
neemt.235 

Tot slot kan het lidmaatschap van de zijde van de coöperatie worden beëindigd 
door het lid uit zijn lidmaatschap te ontzetten op de voet van art. 2:35 lid 3 en lid 
4. De mogelijkheid van ontzetting is ontleend aan art. 15 Wet CV 1925. Ontzetting 
kan volgens art. 2:35 lid 3 BW slechts geschieden indien het lid in strijd met 
statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie heeft gehandeld of indien het 
lid de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. Terecht wijst Stille erop dat niet 
ieder handelen in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie 
een grond voor ontzetting oplevert. Ware dit wel zo, dan zou de ontzetting eerder 

233 Diss. KUB 1993 blz. 251 voor wat betreft art. 2:36 lid 3 BW en blz. 284 voor wat betreft art. 
2:36 lid 4 BW. 

234 In gelijke zin Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-11(1997), nr. 285. blz. 326. Zie Hof Leeuwarden 
23 oktober 1935. NJ 1936. 703. Vgl. ook Gezelle Meerburg, a.w. blz. 34 ten aanzien van art. 
14WCV. 

235 Van Zeben. Parlementaire Geschiedenis Boek 2, blz. 398/399. 
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mogelijk zijn, dan de opzegging namens de coöperatie gezien de voor opzegging 
in art. 2:35 lid 2 BW gestelde voorwaarden.236 Bovendien zal de coöperatie ten 
opzichte van het lid dat niet op ernstige wijze in strijd handelt met statuten, 
reglementen of besluiten van de coöperatie, door gebruik te maken van de ontzetting 
in strijd handelen met de door art. 2:8 BW geëiste redelijkheid en billijkheid. 

De wet heeft, anders dan bij de opzegging van de zijde van coöperatie, in 
art. 2:35 lid 4 BW voor de ontzetting een vrij uitvoerige regeling gegeven van de 
te volgen procedure. Van de beslissing tot ontzetting wordt het lid met opgave van 
redenen ten spoedigste schriftelijk in kennis gesteld. Behoudens het geval dat de 
statuten de algemene vergadering als het bevoegde orgaan voor ontzetting 
aanduiden, staat het lid binnen een maand na ontvangst van de kennisneming van 
het ontzettingbesluit, beroep open op de algemene vergadering of een ander orgaan 
of derde, die door de statuten daartoe zijn aangewezen. Art. 2:35 lid 4 BW staat 
toe dat de statuten een andere regeling van het beroep bevatten met dien verstande 
dat de beroepstermijn niet korter dan op een maand kan worden gesteld. Gedurende 
de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, hetgeen betekent 
dat op grond van art. 2:38 lid 1 BW aan het te ontzetten lid geen stemrecht toekomt. 
Wel heeft het geschorste lid het recht gehoord te worden ter vergadering waarop 
over het ontzettingsbesluit wordt beslist.237 

4.4.3 Uittreevoorwaarden 

Hoewel voor de coöperatie in principe, zoals ook voor de gewone vereniging, het 
beginsel geldt dat aan de leden de vrijheid toekomt om uit te treden, biedt de wet 
bij de coöperatie anders dan bij de gewone vereniging wel de mogelijkheid aan 
de uittreding voorwaarden te verbinden.238 In art. 2:60 BW heet het: 

"Voor de coöperatie geldt voorts dat, met behoud der vrijheid van uittreding 
uit de coöperatie, daaraan bij de statuten voorwaarden, in overeenstemming 
met haar doel en strekking, kunnen worden verbonden. Een voorwaarde welke 
verder gaat dan geoorloofd, wordt in zoverre voor niet geschreven gehouden.' 

De in art. 2:60 BW neergelegde regeling komt in hoofdzaak overeen met artikel 
12 lid 1 van de Wet op de Coöperatieve Vereniging 1925, waarin het volgende 

236 Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 35-5. 
237 In andere zin HR 18 juni 1982, NJ 1983, 200 (De Vries/Biologische tuinbouwvereniging 

Elderveld). waarin de Hoge Raad beslist dat het te ontzetten lid in het algemeen geen recht heeft 
de vergadering waarin omtrent het voorstel tot ontzetting wordt besloten, bij te wonen en daar 
het woord te voeren, tenzij deze regel gezien de omstandigheden in strijd is met de redelijkheid 
en billijkheid. In gelijke zin Pres. Rb Zutphen 31 december 1991, KG 1992, 93 en Pres. Rb 
Rotterdam 24 juli 1997, KG 1997, 286. 

238 Aldus regeringscommissaris Drion. Van Zeben. Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW, blz. 
508. 
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werd bepaald: 'Met behoud der vrijheid van uittreding uit de vereeniging, kunnen 
daaraan voorwaarden, in overeenstemming met haar doel en strekking, worden 
verbonden. Een voorwaarde, welke verder gaat dan geoorloofd is, wordt in zooverre 
voor niet geschreven gehouden'. Deze regeling is via art. 2.2.2.8. aanhef en sub 
e Ontwerp Meijers, art. 2.2.2.8. aanhef en sub b Vaststellingswet BW als art. 60 
in Boek 2 BW terechtgekomen.239 Met name onder WCV 1925 heeft de toepassing 
van deze regel tot rechtspraak geleid.240 

Tegen de bepaling van art. 2:60 BW is indertijd bezwaar gemaakt door de 
Stichting voor Nederlandse Zelfstandige Handel en Industrie met als argument 
dat door deze bepaling werd toegestaan dat coöperaties aan de leden in geval van 
uittreding een uittreegeld konden opleggen al dan niet gecombineerd met de 
verbeurdverklaring van een inlegsom, met als gevolg dat daardoor de uittreding 
werd belemmerd en onder omstandigheden feitelijk onmogelijk werd gemaakt. 
Volgens de stichting zou een dergelijke bepaling de onderlinge concurrentie tussen 
coöperaties en niet-coöperatieve ondernemingen vervalsen. Door de leden voor 
langere tijd juridisch en feitelijk aan de coöperatie te binden, zouden coöperaties 
een ongerechtvaardigde voorsprong verkrijgen ten opzichte van niet-coöperatieve 
ondernemingen. Bovendien werd als argument aangevoerd dat het hanteren van 
dergelijke uittreevoorwaarden weliswaar noodzakelijk was voor kleine coöperaties 
met een gering weerstandsvermogen, maar dat hiervan bij een groot deel van de 
landbouwcoöperaties geen sprake meer was.241 

Ook sommige leden in de Tweede Kamer stonden zeer kritisch tegenover 
het gebruik van uittreevoorwaarden door coöperaties en vonden daarbij Van der 
Grinten aan hun zijde.242 Zij stelden voor de vrijheid van uittreding uit de coöperatie 
expliciet in de wet vast te leggen en een scherpe limitering van de toelaatbare 
uittreevoorwaarden tot een bijdrage in een bestaand tekort van de coöperatie en 
het verlies van een aanspraak van het lid wegens zijn kapitaaldeelname.243 Door 
de minister is destijds in de Tweede Kamer hierop geantwoord, dat een limitering 
van toelaatbare uittreevoorwaarden in de wet een te rigide uitwerking zou kunnen 
hebben. Of een uittreevoorwaarde toelaatbaar is of niet, staat ter beoordeling van 
de rechter.244 Ten aanzien van de door zuivelcoöperaties gehanteerde uittreegelden 
werd tijdens het mondeling overleg de vraag gesteld of in de wet uitdrukkelijk zou 
moeten worden bepaald dat een uittreevoorwaarde niet mag bestaan in de 
verplichting tot betaling van een geldsom.245 Ook een dergelijk verbod kwam de 

239 De vernummering in art. 2.2.2.8. van sub e naar sub b vond plaats bij de NvW 1. Zie Van Zeben. 
Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW, blz. 504. 

240 Zie over art. 12 WCV 1925 Gezelle Meerburg, a.w. blz. 31. 
241 Zie Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW, blz. 500 en 501. 
242 W.C.L. van der Grinten. Preadvies Broederschap 1956, blz. 34. 
243 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW, blz. 501. 
244 Zie MvA II, Van Zeben. Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW, blz. 503. 
245 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW, blz. 504. 
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minister niet gewenst voor, nu uit de bestaande jurisprudentie naar aanleiding van 
art. 12 lid 1 WCV 1925 is gebleken dat de rechter 'zeer wel een onderscheid weet 
te maken tussen de uittreegelden, die wel en die niet oirbaar zijn'.246 

Voor het verbinden van voorwaarden aan de uittreding bestaan bij de 
coöperatie bovendien goede gronden die verband houden met haar economische 
doelstelling. De coöperatie zal uit oogpunt van een optimale bedrijfsvoering streven 
naar een evenwichtige verhouding tussen het aantal leden en de productie-omvang. 
Afhankelijk van de aard van de coöperatieve activiteit zal de zorg voor de optimale 
productie-omvang kapitaal-intensiever zijn. Met name bij industriële coöperaties, 
zoals de productiecoöperatie, vormt het productie-apparaat een belangrijke 
financieringslast. Het is dan ook begrijpelijk dat het bestuur van de coöperatie er 
alles aan gelegen is het aantal leden in verhouding tot de productiecapaciteit op 
pijl te houden. De wet geeft aan coöperaties in art. 2:60 BW een middel om de 
leden aan de coöperatie te binden door de mogelijkheid aan de uittreding 
voorwaarden te verbinden. Art. 2:60 BW heeft dan ook als doel de nadelige 
financiële gevolgen die de uittreding met zich brengt, zo veel mogelijk op te 
heffen.247 

Een voorbeeld van een uittreevoorwaarde uit de praktijk van de coöperatieve 
zuivelindustrie is de verplichting van het lid in geval van uittreding een bepaald 
uittreegeld te betalen, hetgeen ook wel wordt aangeduid als een boete. Met name 
deze uittreegelden hebben aanleiding gegeven tot een stroom aan uitspraken inzake 
de toelaatbaarheid van uittreevoorwaarden bij coöperaties. De hoogte van de 
uittreegelden zijn doorgaans gerelateerd aan de omvang van het zakelijk verkeer 
dat een lid gedurende een bepaalde periode voorafgaande aan de uittreding met 
de coöperatie heeft onderhouden. In het verleden werd de omvang van het zakelijk 
verkeer bepaald aan de hand van het aantal koeien dat een lid van een zuivel-
coöperatie bezat.248 Tegenwoordig wordt de omvang van het zakelijk verkeer 

246 Van Zeben. Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW. blz. 505. 
247 Aldus HR 26 juni 1959. NJ 1959, 587. 
248 Zie bijv. Hof Leeuwarden 15 februari 1933, NJ 1933. 1545 waarin een uittreegeld van ƒ 100,-

per koe geoorloofd werd geacht. In deze procedure ging het verder om een verzwaring van de 
uittreevoorwaarde in de periode tussen de opzegging en de beëindiging van het lidmaatschap. 
Het hof was van mening dat de uittreevoorwaarde van toepassing was die gold op het moment 
van beëindiging en niet de uittreevoorwaarde ten tijde van de opzegging die op dat moment j 
50,- per koe bedroeg. In het licht van art. 2:36 lid 3 BW kan dit arrest als achterhaald worden 
beschouwd. In Ktg. Sneek 11 maart 1953, NJ 1954, 170 ging het om een uittreegeld naar de 
hoeveelheid landbouwgrond (ƒ 100,- per ha). Bij Rb. Alkmaar 17 maart 1966, NJ 1966, 492 
ging het om een bij uittreding te betalen bedrag van ƒ 2 miljoen. De Rechtbank ging, mijns inziens 
ten onrechte, evenwel aan een toetsing van de voorwaarde aan art. 12 lid 1 WCV 1925 voorbij, 
daar zij van mening was dat hier een latente schuld betrof, die bij uittreding opeisbaar zou worden. 
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bepaald aan de hand van de hoeveelheid geleverde melk.249 Op een dergelijke wijze 
wordt bereikt dat de coöperatie een financiële compensatie ontvangt in de mate 
dat het door uittreding veroorzaakte verlies aan omzet leidt tot onderbezetting van 
het productieapparaat.250 Het gebruik van uittreegelden door zuivelcoöperaties staat 
tegenwoordig onder druk nu het Hof van Justitie van de EG heeft beslist dat het 
gebruik van uittreegelden in combinatie met andere statutaire bepalingen, die de 
leden duurzaam aan de coöperatie binden, een overtreding kan inhouden van art. 
85 lid 1 EG-Verdrag.251 

Een gebruikelijke uittreevoorwaarde is voorts de bepaling dat het uittredende 
lid afstand doet van zijn aanspraken op enig ten name van de leden gevormd vermo
gen.252 Een dergelijke uittreevoorwaarde wordt als regels slechts toegepast indien 
er sprake is van een 'vrijwillige' uittreding en is niet van toepassing in geval van 
een beëindiging van het lidmaatschap ten gevolge van het overlijden van het lid 
often gevolge van het staken van de eigen onderneming. Illustratief in dit verband 
is het vonnis Rb Den Bosch 28 maart 1997,253 waarin in het kader van een fusie 
de verkrijgende nieuw gevormde topcoöperatie het lidmaatschap opzegt aan de 
leden van de verdwijnende coöperatie met als doel dat deze leden toetreden tot 
de opgerichte regiocoöperaties. Een aantal leden dat niet wenst toe te treden tot 
deze regiocoöperaties, eist in rechte uitkering van de door hen aan de coöperatie 
ter beschikking gestelde gelden. De rechtbank acht de uittreevoorwaarde dat, buiten 
het geval van bedrijfsbeëindiging, de tegoeden toekomen aan de coöperatie, 
toelaatbaar omdat door de fusie de leden niet in een nadeliger positie worden 
gebracht en acht de uittreevoorwaarde op zichzelf niet verder gaan dan geoorloofd. 
De rechtbank overwoog ten aanzien van het belang van de coöperatie op behoud 
van het ledenkapitaal: 

249 Zie bijv. Hof Leeuwarden 6 mei 1936, NJ 1937, 48 waar een uittreegeld van ƒ 10,- per 300 kg 
geleverde melk als geoorloofd werd beschouwd. In Rb. Haarlem 14 mei 1957, NJ 1958, 151 
werd het uittreegeld bepaald aan de hand van het aan het lid toekomende contingent te leveren 
melk. Een uittreegeld van ƒ 1000,- voor een 'rustend lid' zonder contingent werd niet als 
ongeoorloofd beschouwd. Zie in dit verband ook HvJ EG 12 december 1995, C-319/93 
(Dijkstra/Friesland Frico Domo), C-40/94 (Van Roessel e.a./Campina Melkunie) en C-224/94 
(De Bie/Campina Melkunie) - het betreft hier drie gevoegde zaken - . alsmede C-339/93 (Oude 
Luttikhuis/Coberco), NJ 1996, 665 en Agrarisch Recht 1996, blz. 83-93. 

250 Een lid dat een uittreegeld zou wensen te ontlopen, zou ervoor kunnen kiezen vóór de uittreding 
zijn zakelijk verkeer met de coöperatie te staken met als gevolg dat zijn omzet wordt gereduceerd 
tot nihil. Een dergelijke ongewenste consequentie kan worden voorkomen door aan het 
lidmaatschap een leveringsplicht te verbinden. Vgl. art. 9 lid 2 sub a Statuten Campina Melkunie. 
Op overtreding staat een boete van ƒ 250,- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd 
de vordering tot nakoming cq. schadevergoeding. 

251 Zie hierover § 6.3. van hoofdstuk 5 en Van der Sangen, Ledenbinding bij coöperaties en Europees 
mededingingsrecht. S&V 1996 blz. 75-83. 

252 Vgl. Gezelle Meerburg. a.w. blz. 69. 
253 /V/kort 1997. nr. 38 blz. 74. 
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'Teneinde te voorkomen dat in geval de leden van Vee- en Vleescentrale zouden 
besluiten geen lid te worden van een van de regiocoöperaties en aldus na de 
opzegging van hun lidmaatschap door het bestuur massaal hun tegoeden uit 
hoofde van de ledenreserverekening zouden kunnen of gaan opvragen en aldus 
de continuïteit van de coöperatie (cursief:vdS) zouden kunnen bedreigen, was 
het voor de coöperatie van belang, mede met het oog op de voorgenomen fusie, 
de tegoeden op de bedoelde rekening voor de coöperatie veilig te stellen. Dit 
vloeide voort uit het doel en strekking van de coöperatie.' 

Hierbij dient men wel te bedenken dat krachtens art. 2:23b BW de leden in geval 
van uittreding in beginsel geen aanspraak hebben op uitkering van een evenredig 
aandeel in de gevormde reserves van de coöperatie.254 De praktijk is echter dat 
coöperaties om verschillende redenen er toe zijn overgegaan krachtens statutaire 
voorzieningen algemene winstreserves op naam van de leden te stellen die op grond 
van de statuten tot uitkering komen in geval van bedrijfsbeëindiging. Door tevens 
als uittreevoorwaarde te stellen dat dergelijke aanspraken op gevormd vermogen 
komen te vervallen bij 'vrijwillige' uittreding, ontstaat niet alleen een bepaalde 
mate van ledenbinding, maar wordt tevens bereikt dat, mocht het lid toch willen 
uittreden, het vermogen dienstbaar blijft aan de coöperatie. Dergelijke uittreevoor-
waarden worden in de praktijk ook gehanteerd ten aanzien van tegoeden op een 
zogenaamde ledenschuldrekening.2D5 

Het stellen van voorwaarden aan de uittreding is een van de mogelijkheden 
voor de coöperatie om de leden duurzaam aan de coöperatie te binden en wordt 
ook wel aangeduid als iedenbinding in enge zin'.256 Bij ledenbinding in enge zin 
gaat het om statutaire bepalingen die aan de mogelijkheid tot uittreding beperkingen 
stellen. In de praktijk kan ten aanzien van ledenbinding in enge zin een onderscheid 
worden gemaakt tussen enerzijds uittreevoorwaarden van financiële aard en 
anderzijds voorwaarden die als zodanig een beperking inhouden van de mogelijk
heid om uit te treden. Tot de eerste categorie uittreevoorwaarden behoren de reeds 
genoemde uittreegelden en het verlies van financiële aanspraken in geval van 
vrijwillige uittreding. Tot de tweede categorie uittreevoorwaarden behoren statutaire 
regels die de duur van de opzegtermijn bepalen of de opzeggingsmogelijkheid 
afhankelijk stellen van een bepaalde voorwaarde dan wel anderszins resulteren 
in de opschorting van de mogelijkheid tot uittreding, zoals de overigens toegestane 
'jc-aantal leden per jaar'-regel. 

254 Zie over dit "vermogen in de dode hand' §4.1.1. van hoofdstuk 5. 
255 Zie over de ledenschuldrekening § 4.2. van hoofdstuk 5. 
256 Zie hierover Galle, De coöperatie, diss. KUB 1993 blz. 257. Tot ledenbinding in ruime zin rekent 

hij nog twee categorieën, nl. regels met betrekking tot de verplichting tot levering cq. afname 
door de leden aan cq. van de coöperatie in het kader van het zakelijk verkeer tussen de leden 
en de coöperatie, en regels met betrekking tot de verplichting deel te nemen in de financiering. 
Zie over deze vormen van ledenbinding in ruime zin § 6.1. van hoofdstuk 5. 
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Bij de tweede categorie uittreevoorwaarden gaat het volgens Galle237 niet 
om uittreevoorwaarden maar om een 'door partijen overeengekomen duur van de 
lidmaatschapsovereenkomst.' Zo beschouwd zou het partijen vrijstaan een 
lidmaatschapsovereenkomst aan te gaan voor een bepaalde duur, bijv. 5 jaar. Ter 
adstructie van zijn opvatting maakt hij een vergelijking met de benoemde 
duurovereenkomst van de maatschap, waarbij het partijen vrijstaat voor het bestaan 
van de overeenkomst een bepaalde duur af te spreken.258 Mijns inziens is deze 
redenering echter geen afdoende rechtvaardiging voor het door Galle gewenste 
'gefixeerde lidmaatschap'.255 De regeling van beëindiging van het lidmaatschap 
zoals neergelegd in de artikelen 2:35, 36 en 60 BW vormt immers een lex specialis 
ten opzichte van de opzegging van duurovereenkomsten. Een en ander brengt met 
zich dat de toelaatbaarheid van regels die aan de mogelijkheid van opzegging als 
zodanig beperkingen stellen, getoetst moeten worden aan art. 2:60 BW.26C 

Zoals gezegd acht de wetgever binnen de hierna te bespreken grenzen van art. 2:60 
BW het toelaatbaar dat bij de coöperatie aan de uittreding voorwaarden worden 
gesteld. In de eerste plaats stelt art. 2:60 BW als eis dat de mogelijkheid van het 
stellen van voorwaarden moet berusten op de statuten. De te stellen voorwaarden 
en de omstandigheden waaronder deze kunnen worden gesteld, moeten in de 
statuten zijn opgenomen althans naar de daarin vervatte maatstaven kunnen worden 
vastgesteld. Algemene rechtspraak is dat de voorwaarden niet bij enkel besluit 
aan de leden in geval van uittreding kunnen worden opgelegd.261 Ontoelaatbaar 
wordt verder geacht dat als voorwaarde geldt dat de mogelijkheid van opzegging 
afhankelijk wordt gesteld van enig besluit van de algemene vergadering.262 Immers 
dit zou in strijd zijn met het beginsel van een vrije uittreding. Wel is het toegestaan 
dat de oplegging van de in de statuten vastgelegde uittreevoorwaarden afhankelijk 
wordt gemaakt van enig besluit van een orgaan van de coöperatie.263 In het algemeen 
moet ontoelaatbaar worden geacht de uittreevoorwaarde waarbij de uittreding 
afhankelijk wordt gesteld van het oordeel van de algemene vergadering of een derde 

257 Galle, De coöperatie, diss. KUB 1993 blz. 264. 
258 Vgl. art. 7A:1683 aanhef en sub 1 BW. 
259 Zie voor kritiek op het uitgangspunt van Galle als zou de lidmaatschapsverhouding tussen lid 

en de coöperatie van contractuele aard zijn § 4.2.1. en op de vergelijking met de maatschap Den 
Tonkelaar, TVVS 1994 blz. 256 en Van der Ploeg, RM Themis 1995 blz. 410. Volgens Van 
der Ploeg ligt in de wens van een onopzegbaar lidmaatschap voor onbepaalde tijd de enige, en 
daarmee volgens hem ontoereikende, rechtvaardiging voor de interne rechtsvergelijking met 
de maatschap die Galle in zijn proefschrift doorvoert. 

260 Zie over het 'gefixeerde* lidmaatschap tevens § 4.4.1. 
261 Dijk/Van der Ploeg. a.w. blz. 125. 
262 HR 21 juni 1918, NJ 1918 blz. 777. 
263 HR 3 mei 1928, NJ 1928. 1454. 
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zonder dat op voorhand duidelijk is op basis van welke criteria moet worden 
beoordeeld of uittreding toelaatbaar is.264 

Een dergelijke toestemming was ook aan de orde in HR 9 januari 1987, NJ 
1987, 959 inzake Vecolac/Juliana. Vecolac was een zogenaamde topcoöperatie. 
Bij haar waren een negental plaatselijke zuivelcoöperaties aangesloten, waarvan 
Juliana er een was. In het kader van een voorgenomen fusie tussen Vecolac en 
Coberco werd er een samenwerkingsovereenkomst aangegaan tussen Vecolac en 
Coberco. Uitvloeisel van deze samenwerkingsovereenkomst en daarmee onlos
makelijk verbonden was dat de statuten van Vecolac op een aantal essentiële punten 
werden gewijzigd. In de eerste plaats kwam in de nieuwe statuten van Vecolac 
tot uitdrukking dat Vecolac niet meer als een zelfstandige verwerkingscoöperatie 
ten behoeve van haar leden zou optreden, maar als een tijdelijk, voor de duur van 
het fusieproces, tussenstation tussen de plaatselijke coöperaties en Coberco. In 
de tweede plaats werden de uittreevoorwaarden in de statuten van Vecolac 
aangescherpt. Uittreding was voortaan slechts mogelijk tegen het einde van de 
duur van de samenwerkingsovereenkomst (30 jaar) en wel met een opzegtermijn 
van 5 jaar, tenzij het uittredende lid zou toetreden tot Coberco. Bovendien bevatte 
de samenwerkingsovereenkomst de bepaling dat Vecolac zich ervoor sterk zou 
maken dat haar leden hun lidmaatschap niet zouden beëindigen zonder de 
instemming van Coberco. Met deze regeling beoogden Coberco en Vecolac te 
bereiken dat de leden van Vecolac uiteindelijk lid zouden worden van Coberco. 

Juliana kon zich echter met deze fusieplannen niet verenigen omdat zij 'haar 
identiteit en eigendommen wenste te behouden en niet in Coberco wenste op te 
gaan'. Juliana wilde zich dan ook aan de fusieplannen onttrekken. Zij zou dit kunnen 
doen door uit te treden, ware het niet dat inmiddels de regels van uittreding dermate 
waren verzwaard dat uittreding feitelijk onmogelijk was geworden. Het had voor 
de hand gelegen indien Juliana in rechte een beroep zou hebben gedaan op de 
ontoelaatbaarheid van de uittreeregeling op grond van art. 2:60 BW. Een beroep 
op art. 2:36 lid 3 BW op grond van een verzwaring van de verplichtingen van het 
lid, indien deze bevoegdheid in de statuten niet was uitgesloten, zou Juliana niet 
hebben gebaat, omdat dit zou betekenen dat zij haar lidmaatschap zou moeten 
beëindigen. Hetzelfde gold indien men aanneemt dat Juliana het lidmaatschap 
onmiddellijk zou kunnen beëindigen op grond van art. 2:36 lid 4 BW.265 Een beroep 
op art. 2:60 BW werd evenwel niet gedaan. Juliana heeft zowel bij het hof als bij 
de Hoge Raad met succes een beroep gedaan op de vernietigbaarheid van het besluit 

264 Zie hierover Galle, diss. KUB 1993, blz. 267 en Gezelle Meerburg, a.w. blz. 32. 
265 Een en ander zou betekenen dat Juliana voor de keus zo komen te staan zelfstandig als 

zuivelcoöperatie te opereren of zich alsnog aan te sluiten bij een topcoöperatie. hetgeen 
waarschijnlijk bij Juliana op dezelfde bezwaren zou stuiten als ten aanzien van de aansluiting 
bij Coberco. 
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tot statutenwijziging van de algemene vergadering van Vecolac op grond van strijd 
met de redelijkheid en billijkheid. Zo overwoog de Hoge Raad dat 

'de beide besluiten tezamen een vorm van samenwerking in het leven roepen 
welke zodanig ver gaat en van die krachtens de oude statuten van Vecolac zo 
wezenlijk verschilt, dat zij, welk gewicht ook toekomt aan de belangen welke 
de meerderheid met die samenwerking beoogde te dienen, naar eisen van 
redelijkheid en billijkheid aan een zich verzettende minderheid niet had mogen 
zijn opgelegd.'266 

De uitspraak is bestreden door Raaijmakers.267 Hij acht het fusiebesluit als zodanig 
geldig. Voorzover het besluit ten opzichte van Juliana onbillijk zou zijn geweest, 
had een partiële vernietiging voor de hand gelegen. Dit had kunnen worden bereikt 
langs de weg van art. 2:36 lid 3 BW of art. 2:60 BW. Voorzover een wijziging van 
de uittreevoorwaarde, die in het fusiebesluit besloten ligt, een verzwaring van 
verplichtingen inhoudt, is het niet op het lid van toepassing indien het een beroep 
kan doen op art. 2:36 lid 3 BW. Echter hieraan is wel, zoals gezegd, de wellicht 
ongewenste consequentie verbonden dat Juliana haar lidmaatschap met Vecolac 
had moeten beëindigen. Op de ontoelaatbaarheid van de nieuwe uittreeregeling 
in de statuten van Vecolac is in procedure geen rechtstreeks beroep gedaan.268 

Vrij algemeen wordt aangenomen dat aan de leden van een coöperatie te allen tijde 
de bevoegdheid toekomt het lidmaatschap op te zeggen met inachtneming van de 
reguliere opzegtermijnen. Het is met name niet toegestaan de mogelijkheid van 
uittreding afhankelijk te maken van de voorwaarde dat het lidmaatschap een x-aantal 
jaren heeft geduurd. Een gefixeerd lidmaatschap - ik stelde het reeds - wordt niet 
toelaatbaar geacht, aangezien het immers in strijd is met de vrijheid van uittreding.269 

Zoals reeds eerder vermeld wordt in het kader van art. 2:60 BW wel de bepaling 
toelaatbaar geacht dat in een bepaald jaar niet meer dan een x-aantal leden geldig 

266 Een vergelijkbare situatie deed zich voor in Rb Den Bosch 28 maart 1997, /VTkort 1997, nr. 
38 blz. 74. Het besluit tot blokkering van de tegoeden op de ledenreserverekening was in dat 
geval niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid omdat met het besluit als onderdeel van 
een fusie, gegeven de dreiging van een déconfiture van de coöperatie, mede het financiële belang 
van de zich tegen de uittreevoorwaarde verzettende leden werd gediend. 

267 Zie hierover Raaijmakers, TVVS 1987 nr. 7. blz. 181 en Over toe- en uittreding van leden in 
geval van fusie en omzetting van (coöperatieve) verenigingen, Maeijer-bundel "Van vennootschap
pelijk belang' 1988, p. 205, 206. 

268 Dit brengt Maeijer in zijn noot onder het arrest in de NJ ertoe op te merken dat het arrest in feite 
niet gaat om de vrijheid van uittreding, maar om het recht van toetreding van Juliana tot Coberco, 
waartoe Juliana niet kan worden gedwongen. 

269 Zie Rb. Almelo 12november 1958, NJ 1959, 543. Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997). 
nr. 410 blz. 423. Dijk/Van der Ploeg. a.w. blz. 125 en Perrick. TVVS 1990 blz. 277. die echter 
wel van mening is dat de wet op dit punt verandering behoeft. In andere zin Galle. TVVS 1990 
blz. 169 en diss. KUB 1993 blz. 263 e.v. 

181 



Hoofdstuk 4 

kunnen opzeggen.270 Daarmee wordt voorkomen dat in het zicht van een mindere 
periode of betere prijsverhouding bij een concurrent, een substantieel gedeelte 
van het ledenbestand de coöperatie de rug toekeert. 

Afgezien van het vereiste van een statutaire grondslag wordt de mogelijkheid 
aan de uittreding voorwaarden te verbinden, in belangrijke mate beperkt door een 
tweetal in art. 2:60 BW neergelegde criteria.271 Aan de uittreding kunnen voor
waarden worden verbonden 'met behoud van de vrijheid van uittreding' en 
voorzover deze voorwaarden in overeenstemming zijn met 'doel en strekking van 
de coöperatie'. De invulling van beide criteria is in laatste instantie het werk van 
de rechter die doorgaans wordt geroepen te beslissen over de vordering van de 
coöperatie met als inhoud dat het uittredende lid wordt aangesproken tot betaling 
van hetgeen hij conform de uittreevoorwaarde verschuldigd is. Van de zijde van 
het lid wordt doorgaans verweer gevoerd dat een dergelijke voorwaarde in strijd 
is met het beginsel van vrije uittreding dan wel niet in overeenstemming is met 
doel en strekking van de coöperatie. 

De inhoud van het criterium 'met behoud van de vrijheid van uittreding' komt 
erop neer dat de uittreevoorwaarde niet zover mag gaan dat de uittreding feitelijk 
onmogelijk wordt gemaakt. Wanneer een voorwaarde de uittreding absoluut 
onmogelijk maakt, kan niet in zijn algemeenheid worden gezegd. Daarvoor zijn 
de omstandigheden van het geval beslissend. De rechter zal dan ook een uittree
voorwaarde dienen te toetsen aan de vraag of deze uittreevoorwaarde voor dit lid 
op dit moment leidt tot een feitelijke belemmering van de mogelijkheid uit te 
treden.272 Een belangrijke leidraad zal hij daarbij vinden in de dwingendrechtelijke 
regels omtrent de beëindiging van het lidmaatschap. 

Het stellen van een uittreevoorwaarde moet in overeenstemming zijn met 
'doel en strekking van de coöperatie'. Terecht merkte Van der Grinten destijds 
hierover op dat met dit criterium nauwelijks een maatstaf is gegeven voor de vraag 
of een uittreevoorwaarde geoorloofd is of niet.273 In de parlementaire geschiedenis 
kunnen we slechts lezen dat de minister met de term 'doel en strekking van de 
coöperatie' de coöperatieve gedachte in het algemeen op het oog heeft gehad.274 

Van der Ploeg vat het criterium 'doel en strekking van de coöperatie' zo op, dat 
de coöperatie bij de gestelde voorwaarde belang moet hebben. Het belang van de 
coöperatie wordt bepaald door de onderneming en haar afhankelijkheid van de 
leden in deze onderneming. De grens of een uittreevoorwaarde toelaatbaar is, d.w.z. 
of de coöperatie een belang heeft bij de uittreevoorwaarde, wordt volgens Van 

270 Zie aldus uitdrukkelijk namens de regering Drion, Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 
2 BW. blz. 419-420. 

271 Stille. Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 60-1. 
272 Zie bijv. Hot' 's-Hertogenbosch 7 juni 1955. NJ 1955. 776. 
273 Asser-Van der Grinten II (De rechtspersoon) nr. 410a blz. 323. 
274 Zie de MvA II. Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW. blz. 503. 
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der Ploeg in feite alleen bepaald door de redelijkheid en billijkheid van art. 2:8 
BW die de coöperatie jegens haar leden in acht moet nemen. Hij stelt: 

'De grens wordt in feite derhalve alleen bepaald door de in art. 8 BW 
neergelegde redelijkheid en billijkheid die de coöperatie tegenover de leden 
in acht moet nemen. De rechter wordt belast met de toetsing van de voorwaarde 
aan art. 2:8 BW. Het belang van de coöperatie staat hier tegenover het belang 
van de leden (bedoeld zal toch zijn het belang van het uittredende lid; vdS). 
Door de rechter wordt dan bepaald waar de grens van de geoorloofdheid met 
betrekking tot de uittredingsvoorwaarden in casu ligt. De redelijkheid en 
billijkheid kan in deze een statutaire bepaling met een uittredingsvoorwaarde 
opzij zetten.'275 

Afgezien van het feit dat het criterium nauwelijks minder vaag wordt, indien men 
het criterium 'doel en strekking' opvat als een toetsing van de uittreevoorwaarde 
aan de redelijkheid en billijkheid van art. 2:8 BW, is het mijns inziens ook onjuist 
in de redelijkheid en billijkheid de enige toetsingsmaatstaf te zien voor de vraag 
of de uittreevoorwaarde geoorloofd is of niet. Uit de bewoordingen van toenmalige 
Minister van Justitie, hoe summier deze ook mogen zijn, valt toch af te leiden dat 
het criterium 'doel en strekking' in verband moet worden gebracht met de 
coöperatieve gedachte in het algemeen, d.w.z. dat de overblijvende leden geen 
nadeel mogen ondervinden van het feit dat een van hen uittreedt. Dit duidt op een 
marginale maatstaf: kan deze uittreevoorwaarde gezien de aard van de coöperatieve 
onderneming en de belangen van de leden in deze onderneming in haar algemeen
heid het economisch belang dienen van de coöperatie en de overblijvende leden? 
Is een uittreevoorwaarde in deze zin in overeenstemming met doel en strekking 
van de coöperatie, dan zal een uittredend lid gehouden zijn aan de uittreevoorwaarde 
te voldoen. Immers, de redelijkheid en billijkheid van art. 2:8 lid 1 BW kan ook 
van zijn kant eisen dat hij zich de belangen van de overige leden aantrekt. Slechts 
indien de toepasselijkheid van de uittreevoorwaarde ten aanzien van het opzeggende 
lid naar maatstaven van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, is zij niet 
op dit lid van toepassing. Dit zal zich echter slechts onder bijzondere omstandighe
den voordoen en zal eerder uitzondering dan zoals Van der Ploeg voorstaat, regel 
zijn.276 Steeds gaat het in het kader van de vraag of een uittreevoorwaarde in 
overeenstemming is met 'doel en strekking van de coöperatie' om de vraag of, 

275 Dijk/Van der Ploeg. a.w. blz. 125. 
276 Vgl. Hof 's-Hertogenbosch 23 februari 1960. NJ 1961. 64 dat van eenzelfde uitgangspunt lijkt 

uit te gaan als het overweegt dat volgens de statuten het hoofdbestuur geheel of gedeeltelijke 
ontheffing van betaling van uittreegeld kan verlenen, wanneer goede trouw ontwijfelbaar kan 
worden bewezen. 
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en in welke mate de uittreevoorwaarde noodzakelijk is voor een optimale 
bedrijfsuitoefening van de coöperatieve onderneming.277 

Komt in een procedure vast te staan dat een voorwaarde ongeoorloofd is, dan leidt 
dit niet tot algehele nietigheid van de voorwaarde. Art. 2:60 BW voorziet in een 
partiële nietigheid: 'Een voorwaarde die verder gaat dan geoorloofd, wordt in 
zoverre voor niet geschreven gehouden'. Onder de Wet op de Coöperatieve 
Vereniging 1925 werd in het kader van art. 12 lid 1 reeds hetzelfde aangenomen 
zoals blijkt uit HR 26 juni 1959, NJ 1959, 587 naar aanleiding van het arrest van 
het Hof 's-Hertogenbosch 9 december 1958, NJ 1959, 456 waarin het hof een 
uittreegeld van ƒ 300,- per koe te ver vond gaan zonder overigens te beslissen welke 
voorwaarde wel geoorloofd was. Volgens de Hoge Raad had het hof een dergelijke 
beslissing wel moeten nemen: 

'Wanneer in rechte betaling wordt gevorderd van een bedrag hetwelk 
verschuldigd is ingevolge een voorwaarde, die slechts ten dele verder gaat dan 
geoorloofd is, moet de rechter, zo de aard der voorwaarde dit mogelijk maakt, 
beslissen in hoeverre zij voor niet geschreven moet worden gehouden en in 
hoeverre het gevorderde op grond van het van kracht blijvende gedeelte van 
de voorwaarde verschuldigd is. Waar het Hof heeft geoordeeld, dat de 
onderhavige aan uittreding verbonden voorwaarde enkel daarom verder gaat 
dan geoorloofd is omdat zij tot betaling van een te hoog bedrag verplicht, had 
het Hof die voorwaarde derhalve niet in haar geheel voor niet geschreven mogen 
houden, doch moeten vaststellen tot welk bedrag de boete wel geoorloofd is.' 

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de wetgever de bestaande jurisprudentie 
op dit punt beoogde voort te zetten.278 De in art. 2:60 BW neergelegde sanctie van 
een partiële nietigheid vormt een toepassing van de algemene regeling voor de 
nietigheid van rechtshandelingen in art. 3:41 BW: 'Betreft een grond van nietigheid 
slechts een deel van een rechtshandeling, dan blijft deze voor het overige in stand, 
voor zover dit, gelet op inhoud en strekking van de handeling, niet in onverbrekelijk 
verband met het nietige deel staat.'2TO Een en ander betekent dat de rechter moet 
beoordelen of de aard van de uittreevoorwaarde zich niet tegen een partiële 
nietigheid verzet en dat hij vervolgens zijn oordeel moet geven welke voorwaarde 
nog wel geoorloofd is en alsdan door het lid verschuldigd zal zijn.2S0 Na terugverwij 

277 Vgl. de hierboven reeds weergegeven beslissing van Rb Den Bosch 28 maart 1997, ATkort 1997. 
nr. 38 blz. 74, waarin de litigieuze uittreevoorwaarde in overeenstemming werd geacht met het 
doel en strekking van de coöperatie. 

278 Van Zeben. Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW. blz. 504. 
279 Zie Van Zeben. Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW. blz. 509. 
280 Galle. De coöperatie, diss. KUB 1993 blz. 268. ziet hierin een 'matigingsrecht'. Dit past in zijn 

opvatting dat het uittreegeld een 'schadeloosstelling of schadevergoeding' is. Van een 
schadeloosstelling opgevat als een schadevergoeding is echter mijns inziens geen sprake. Het 
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zing gaf het Hof 's-Hertogenbosch als zijn mening dat het uittreegeld een bedrag 
van ƒ 150,- per koe niet te boven mocht gaan.281 

De effectiviteit van art. 2:60 BW als middel van ledenbinding wordt voor een 
belangrijk deel beïnvloed door de mogelijkheid het lidmaatschap op te zeggen op 
de voet van art. 2:36 lid 1 BW. Een en ander betekent dat ondanks de geldigheid 
van een uittreevoorwaarde opzegging in principe mogelijk blijft, mits de wettelijke 
dan wel statutaire opzegtermijnen in acht worden genomen. Art. 2:36 lid 1 BW 
schept bovendien de mogelijkheid, ook voor het lid van een coöperatie, het lidmaat
schap met onmiddellijke ingang te beëindigen indien van het lid redelijkerwijs 
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Van der Grinten 
neemt aan dat in een dergelijke geval aan de uittreding geen voorwaarden kunnen 
worden verbonden. Hetzelfde neemt hij aan in het geval het lid de bevoegdheid 
toekomt met onmiddellijke ingang zijn lidmaatschap op te zeggen in het geval van 
een verzwaring van verplichtingen cq. beperking van rechten en in het geval van 
een besluit tot omzetting, tot fusie of tot splitsing.282 

Galle is daarentegen van mening dat bij onmiddellijke beëindiging van het 
lidmaatschap op grond van art. 2:36 lid 1 laatste zin, de opzegging op grond van 
art. 2:36 lid 3 BW of op grond van art. 2:36 lid 4 BW wel een bestaande 
uittreevoorwaarde in acht moet worden genomen. In het geval er sprake is van 
een verzwaring van verplichtingen is het lid de bestaande uittreevoorwaarde 
verschuldigd. Een andere opvatting zou volgens Galle afbreuk doen aan het 
vermogen van de coöperatie om daadwerkelijk als onderneming te functioneren.283 

Een en ander geldt eens te meer in geval van een fusie.284 

Mijns inziens moeten in de opzeggingsgevallen van art. 2:36 lid 3 en 4 BW 
de opzegtermijnen van art. 36 lid 1 BW in acht worden genomen. Bovendien is 
er geen enkele grond om aan te nemen dat in het geval het lidmaatschap kan worden 
opgezegd op grond van een verzwaring van verplichtingen of beperking van rechten 
dan wel op grond van een besluit tot omzetting, tot fusie of tot splitsing een 
bestaande uittreevoorwaarde conform art. 2:60 BW niet van kracht zou zijn. Het 
Hof 's-Hertogenbosch 23 februari 1960, NJ 1961, 64 overwoog: 

'Niets verzet zich ertegen, dat in de statuten van een coöperatieve vereniging 
aan het enkele feit van de beëindiging van het lidmaatschap het gevolg wordt 

uittreegeld vormt een financiële compensatie voor de te verwachten nadelige consequenties 
verbonden aan de uittreding. In soortgelijke zin Kras, Agrarisch Recht. 1993 blz. 501. 

281 Hof 's-Hertogenbosch 23 februari 1960, NJ 1961, 64. 
282 Asser-Van der Grinten II (De rechtspersoon) nr. 410 blz. 323. In gelijke zin Perrick, T W S 1990 

blz. 276. 
283 Galle, De coöperatie, diss. KUB 1993 blz. 269, 270. In soortgelijke zin Gezelle Meerburg, a.w. 

blz. 95. 
284 Galle, De coöperatie, diss. KUB 1993 blz. 288. 
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verbonden, dat van het uitgetreden lid betaling van een bepaald bedrag kan 
worden gevorderd en het is geenszins nodig, dat de bevoegdheid tot het vorderen 
van zulke betaling beperkt blijft tot gevallen, waarin het lidmaatschap zonder 
gegronde reden werd beëindigd.' 

Dat in het geval van een verzwaring van verplichtingen het lid een bestaande 
uittreevoorwaarde in acht moet nemen, wordt niet anders door de omstandigheid 
dat de verzwaring is gelegen in een aanscherping van de uittreevoorwaarde zelf.285 

In de regel zal het lid deze nieuwe uittreevoorwaarde kunnen ontlopen door een 
onmiddellijke opzegging van het lidmaatschap op grond van art. 2:36 lid 3 BW. 
Wenst men als coöperatie dat ook deze nieuwe uittreevoorwaarde van toepassing 
is op het uittredende lid, dan zal men de bevoegdheid om op grond van art. 2:36 
lid 3 BW onmiddellijk op te zeggen, in de statuten moeten uitsluiten. Schokkend 
in dit verband is de uitspraak van de Rechtbank Zwolle 15 juli 1992, NJ 1995, 
55 (ECA/NAM), waarin mijns inziens ten onrechte werd beslist dat een verzwaring 
van verplichtingen ook kan zijn gelegen in een nadere feitelijke invulling van een 
reeds bestaande statutaire verplichting. Indien deze uitspraak navolging zou vinden. 
zou dit ertoe leiden dat een bestaande uittreevoorwaarde ten opzichte van het 
uittredende lid niet van toepassing is, omdat in de toepassing een feitelijke 
verzwaring van de statutaire verplichting wordt gezien. Dit zou slechts voorkomen 
kunnen worden indien de opzeggingsmogelijkheid van art. 2:36 lid 3 BW bij de 
statuten is uitgesloten.286 

Sluiten de statuten voor de leden de bevoegdheid uit het lidmaatschap op 
te zeggen in geval van een verzwaring van verplichtingen en/of een beperking van 
rechten, of, indien deze bevoegdheid de leden wel toekomt maar deze een uittreding 
uit de coöperatie ongewenst achten, dan bestaat de mogelijkheid dat leden de nieuwe 
uittreevoorwaarde trachten aan te tasten op grond van art. 2:60 BW. Raaijmakers 
wijst erop dat in een dergelijk geval een verjaringstermijn van één jaar geldt voor 
wat betreft de vordering tot vernietiging van het besluit, waarbij de uittreevoorwaar
de werd verzwaard. Vgl. art. 2:15 lid 5 BW. Een en ander zou ertoe leiden dat een 
lid na afloop van het jaar geen beroep meer kan doen op de ongeldigheid van de 
uittreevoorwaarde, tenzij er sprake is van een latere concretisering van een abstract 
geformuleerde uittreevoorwaarde, waarbij de coöperatie een bepaalde discretionaire 
bevoegdheid heeft.287 Het standpunt van Raaijmakers acht ik echter in zoverre 

285 Vgl. Rb Den Bosch 28 maart 1997, /VAort 1997, nr. 38 blz. 74, waar ook in een geval van fusie 
de bestaande uiltreevoorwaarden van kracht bleven. 

286 In gelijke zin Gezelle Meerburg, a.w. blz. 95, die erop wijst dat de mogelijkheid van opzegging 
van art. 2:36 lid 3 BW een belemmering kan vormen voor het doorvoeren van een reorganisatie 
van de coöperatie. 

287 Zie Raaijmakers. Over toe- en uittreding van leden ingeval van fusie en omzetting van 
(coöperatieve) verenigingen, in de Maeijer-bundel 'Van Vennootschappelijk belang' 1988. blz. 
213. VIg. Rb Zwolle 15 juli 1992, NJ 1995.55. 
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minder juist dat het lid ook na een jaar de bevoegdheid zou kunnen hebben om 
een beroep te doen op de ontoelaatbaarheid van de uittreevoorwaarde. Een ongeoor
loofde uittreevoorwaarde leidt immers niet tot absolute nietigheid, maar leidt er 
slechts toe dat een uittreevoorwaarde ten opzichte van het uittredende lid niet van 
toepassing is. Of er sprake is van een toelaatbare uittreevoorwaarde hangt immers 
af van het economische belang dat de coöperatie heeft bij deze uittreevoorwaarde. 
Daarvoor zijn de omstandigheden op het moment van uittreding bepalend. De vorde
ring om een dergelijke nietigheid in te roepen verjaart op grond van art. 3:309 BW 
na ommekomst van 20 jaar. Wellicht dat de coöperatie die zich najaren gecon
fronteerd ziet met een vordering tot nietigverklaring van een uittreevoorwaarde, 
zich erop kan beroepen dat een dergelijke vordering in strijd is met de redelijkheid 
en billijkheid. 

Een andere vraag is, in welke mate het niet voldoen aan de uittreevoorwaarden 
van invloed is op een reeds gedane en geldige opzegging. Betekent het niet voldoen 
aan de uittreevoorwaarden dat de opzegging nietig is? Voor deze opvatting is geen 
steun te vinden in de wet. Een en ander betekent dat, ook al zou het opzeggende 
lid weigeren aan de uittreevoorwaarde te voldoen, het bestuur van de coöperatie 
op grond van de opzegging gehouden is conform art. 2:61 lid c en d BW aan het 
lid door middel van een schriftelijke erkenning mee te delen dat zijn lidmaatschap 
is geëindigd, en tevens daarvan aantekening te doen in het ledenregister. De 
coöperatie heeft slechts een opeisbare vordering jegens het lid uit hoofde van de 
opgelegde uittreevoorwaarde. Een verschuldigde 'boete' zal de coöperatie dan 
ook in een gerechtelijke procedure moeten vorderen. Mogelijk is ook dat de 
coöperatie zich op verrekening beroept, mocht het lid in kwestie nog uitkeerbare 
tegoeden op een ledenrekening hebben of anderszins nog een vordering op de 
coöperatie hebben. Immers, het compensatieverbod van art. 2:55 lid 5 BW geldt 
niet voor de coöperatie maar slechts voor het lid en bovendien slechts in het geval 
van ontbinding van de coöperatie. 

Mogelijk ware de opzegging bij een coöperatie die in haar statuten uittreevoor
waarden heeft opgenomen, geldig te achten maar de werking van de opzegging 
afhankelijk te stellen van het voldoen aan de uittreevoorwaarden. Er is als het ware 
sprake van een opzegging onder opschortende voorwaarde. De opschorting heeft 
dan conform art. 3:38 BW niet betrekking op de opzegging als zodanig - deze is 
tot stand gekomen - , maar op de werking van de aan de opzegging verbonden 
rechtsgevolgen. Stille verkiest een andere benadering. Gezien de mogelijkheid 
de opzegging in een bepaald jaar tot een jt-aantal leden te beperken - een 
voorwaarde die blijkens de parlementaire geschiedenis bij art. 2:60 BW als 
geoorloofd moet worden beschouwd - , kan een lid niet rechtsgeldig opzeggen 
zolang deze voorwaarde nog op hem van toepassing is doordat het maximum aan 
uitgetreden leden reeds is bereikt. De voorwaarde vindt echter naar de mening van 
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Stille geen toepassing in het geval van een onmiddellijke opzegging op grond van 
art. 2:36 lid 3 BW.288 Zoals hierboven reeds opgemerkt is ook in het kader van 
de opzegging van art. 2:36 lid 3 en 4 BW een uittreevoorwaarde onverkort van 
toepassing.289 Slechts indien het besluit tot verzwaring van verplichtingen de 
uittreevoorwaarde zelf betreft, is gezien de werking van art. 2:36 lid 3 BW de oude 
uittreevoorwaarde nog van toepassing op het uittredende lid. Wel kan de werking 
van de uittreevoorwaarde aanzienlijk worden ondermijnd, indien men aanneemt 
dat een opzegging zonder dat aan de uittreevoorwaarde wordt voldaan, in elk geval 
werkt op de voet van art. 2:36 lid 2 BW tegen het einde van het jaar volgend op 
het jaar waarin werd opgezegd. 

4.5 Rechten en verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap 

4.5.1 Ontstaan van lidmaatschapsrechten en verplichtingen 

Zoals reeds hierboven aan de orde kwam in § 4.2.1. wordt in de doctrine de 
lidmaatschapsverhouding beschouwd als een rechtsverhouding van eigen aard. 
Met name wordt aan de lidmaatschapsverhouding de kwalificatie van obligatoire 
overeenkomst onthouden. Recentelijk is door Galle verdedigd dat de lidmaat
schapsverhouding tussen de coöperatie en haar leden wel kan worden gekwalificeerd 
als een obligatoire overeenkomst. Het verschil in opvatting omtrent het rechtskarak-
ter van het lidmaatschap leidt in de visie van Galle ertoe dat op de lidmaatschapsver
houding naast het verenigingsrecht het overeenkomstenrecht in haar hele omvang 
van toepassing is. Niet geheel duidelijk in de opvatting van Galle is echter op welke 
wijze de verschillende rechten en verplichtingen tussen de leden en hun coöperatie 
ontstaan. 

Van der Ploeg290 heeft destijds een dogmatisch onderscheid gemaakt tussen 
'rechten en verplichtingen van de leden die uit het lidmaatschap voortvloeien' en 
'rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tot het sluiten waarvan de leden 
op grond van hun lidmaatschap zijn gehouden'. Daartegenover stelt hij 'rechten 
en verplichtingen uit de overeenkomsten die tussen leden en verenigingen kunnen 
bestaan zonder dat deze op een lidmaatschapsverplichting zijn terug te voeren'. 
De leden zijn in dit verband te beschouwen als willekeurige derden die als contracts
partij van de coöperatie gelden. Toegepast op de verhouding leden - coöperatie 
rijst de vraag wat de grondslag vormt voor de rechten en verplichtingen tussen 
de leden en hun coöperatie en welke positie de overeenkomsten tussen de coöperatie 

288 Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 36-2. 
289 Zie Hof Den Bosch 23 februari 1960, NJ 1961, 64 en Rb Den Bosch 28 maart 1997. /VTkort 

1997, nr. 38 blz. 74. 
290 Dijk/Van der Ploeg. Van vereniging, coöperatie en stichting, tweede druk. Gouda Quint, Arnhem 

1991. blz. 97. 
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en haar leden die de coöperatie op grond van de wettelijke omschrijving moet 
afsluiten, in dit theorema innemen. 

Ik begin met de laatste categorie, d.w.z. de overeenkomsten tussen de leden 
en hun coöperatie in het kader van het onderhouden van een zakelijk verkeer. Van 
der Ploeg merkt hierover op dat deze te rangschikken zijn onder de rechten en 
verplichtingen uit overeenkomst tot het sluiten waarvan de leden op grond van 
hun lidmaatschap gehouden zijn. Hij schrijft: 'Bij coöperaties zijn de leden statutair 
tot het sluiten van dergelijke overeenkomsten gehouden.'291 Inderdaad kent een 
aanzienlijk aantal coöperaties statutaire bepalingen die een zekere mate van afname-
of leveringsverplichting kennen. De wet echter gaat er niet vanuit dat de leden met 
de coöperatie overeenkomsten moeten aangaan. Van een uit de wet voortvloeiende 
verplichting tot het aangaan van overeenkomsten met de coöperatie is geen sprake. 
Wel rust op de coöperatie gezien de wettelijke omschrijving van art. 2:53 lid 1 
BW de verplichting met de leden overeenkomsten aan te gaan in het bedrijf dat 
de coöperatie ten behoeve van de leden uitoefent ten einde de stoffelijke behoeften 
van de leden te behartigen. We moeten dan ook een onderscheid maken tussen 
de coöperaties die wel en geen statutaire afname- cq. leveringsplicht kennen. 

Als het normale type van de coöperatie zag Meijers de coöperatie die met 
de leden enig zakelijk verkeer onderhoudt ten einde bepaalde stoffelijke belangen 
van de leden te behartigen. Daartoe moet de rechtspersoon-coöperatie een bedrijf 
uitoefenen. De belangenbehartiging vindt plaats door het sluiten van overeenkom
sten met de leden. De leden zijn echter niet verplicht gebruik te maken van hun 
coöperatie. Er bestond geen wettelijke afname- of leveringsplicht. In dit verband 
maakte Meijers een onderscheid tussen de verenigingsrechtelijke relatie tussen 
de leden en hun coöperatie enerzijds en de contractuele relatie anderzijds. In de 
visie van Meijers waren de overeenkomsten tussen de leden en de coöperatie ter 
uitvoering van het doel van de coöperatie van een gelijke orde als de overeenkom
sten tussen de coöperatie en niet-leden en werden de leden in dit verband 
beschouwd als gewone crediteuren.292 De rechten en verplichtingen die verband 
houden met het zakelijk verkeer, zouden beheerst worden door het overeenkomsten-
recht en niet voortvloeien uit het lidmaatschap. In de opvatting van Meijers stond 
dit complex van rechten en verplichtingen tegenover het complex van rechten en 
verplichtingen dat voortvloeide uit de lidmaatschapsverhouding als zodanig.293 

Deze opvatting van Meijers, die thans meer en meer wordt afgewezen, loopt 
echter spaak, indien er sprake is van een coöperatie die in haar statuten wél een 
contractsplicht voor de leden zoals bijv. een afname- dan wel leveringsplicht kent. 
In een dergelijke geval bestaat er niet alleen de verplichting voor de coöperatie 

291 Dijk/Van der Ploeg. Van vereniging, coöperatie en stichting, Gouda Quint, Arnhem 1991, blz. 
98. 

292 Zie Toelichting Meijers, Van Zeben, Parlementaire geschiedenis Boek 2 BW, blz. 457. 
293 Zie ook uitgebreider §§5.1. en 5.5. 
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met de leden overeenkomsten aan te gaan maar tevens van de zijde van het lid de 
plicht om met de coöperatie een zakelijk verkeer te onderhouden. Moeilijk is vol 
te houden dat het complex van rechten en verplichtingen dat aldus ontstaat, zijn 
grondslag vindt in overeenkomsten die geheel los zouden staan van de verplichting
en uit het lidmaatschap. De door Meijers voorgestane kunstmatige scheiding in 
een verenigingsrechtelijke verhouding en een contractuele verhouding is niet vol 
te houden. De rechten en verplichtingen die bij een coöperatie met statutaire 
afname- cq. leveringsplicht ontstaan door het onderhouden van een zakelijk verkeer, 
vinden hun grondslag in de lidmaatschapsverhouding als zodanig. Of zoals Van 
der Ploeg het zegt, het gaat om 'rechten en verplichtingen uit overeenkomst tot 
het sluiten waarvan de leden op grond van hun lidmaatschap gehouden zijn'. Nadeel 
van de opvatting van Van der Ploeg echter is dat deze slechts ziet op coöperaties 
met een statutaire afname- of leveringsplicht. 

Ik zou willen aannemen dat het complex van rechten en verplichtingen dat 
verband houdt met de uitoefening van het doel van de coöperatie - het behartigen 
van de stoffelijke behoeften van de leden - zijn directe grondslag vindt in de 
lidmaatschapsverhouding. De lidmaatschapsverhouding en daarmee de rechten 
en verplichtingen tussen coöperatie en de leden worden genormeerd door de wet, 
de statuten, reglementen en geldig genomen besluiten van de organen van de 
rechtspersoon. Bestaat er geen statutaire afname- of leveringsplicht voor de leden, 
dan impliceert het lidmaatschap van de coöperatie een recht voor het lid om gebruik 
te maken van de coöperatie. Dit recht vloeit voort uit het lidmaatschap en vormt 
de reden van toetreding. Bestaat er wel een afname- of leveringsplicht dan vindt 
ook de verplichting van het lid enig zakelijk verkeer met de coöperatie te 
onderhouden, zijn grondslag in de lidmaatschapsverhouding als zodanig. De 
tussenkomst van 'overeenkomsten' is mogelijk, noodzakelijk acht ik haar niet, 
te meer daar de wetgever met het materiële kenmerk slechts getracht heeft aan te 
geven dat er een zakelijk verkeer tussen de leden en de coöperatie moet bestaan. 
Indien dus een lid voldoet aan een krachtens de statuten geldende afname- of 
leveringsplicht, dan geeft hij daarmee uitvoering aan zijn verplichtingen uit het 
lidmaatschap. Als zodanig plegen dergelijke afname- of leveringsverplichtingen 
ook in de statuten te worden geformuleerd. Zo bezien is er van overeenkomsten 
die de leden op grond van hun lidmaatschap verplicht zijn aan te gaan met de 
coöperatie, als dan geen sprake.294 

Typisch aan de lidmaatschapsverhouding is dat de rechten en verplichtingen 
tussen de coöperatie en haar leden niet alleen vermogensrechten omvatten maar 
ook en in de eerste plaats rechten en verplichtingen van niet-vermogensrechtelijke 
aard die het lid en de coöperatie in een 'organisatierechtelijke' rechtsbetrekking 

294 In § 5.2. zal de kritiek in de juridische literatuur op het contractelement in de wettelijke 
omschrijving van de coöperatie inhoudelijk worden besproken. 
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plaatsen.295 Daaronder vallen bijv. het recht ter vergadering te verschijnen, het 
woord te voeren en stemrecht uit te oefenen, het recht op informatie of bijv. de 
verplichting van een lid zich op een bepaalde wijze te gedragen. Een en ander 
betekent dat uit de lidmaatschapsverhouding voor de leden verplichtingen kunnen 
voortvloeien die soms wel, soms niet van vermogensrechtelijke aard zijn.296 Reeds 
om deze reden is de kwalificatie obligatoire overeenkomst voor de lidmaatschaps
verhouding niet passend omdat zij slechts een deel van de rechten en verplichtingen 
tussen de coöperatie en haar leden kan verklaren. Bovendien is het onduidelijk 
waarom, als men het overeenkomstenkarakter van het lidmaatschap zou aanvaarden, 
de leden moeten dulden dat aan hen verplichtingen kunnen worden opgelegd door 
de statuten of bij besluit van een van de organen.297 

Terugkerend naar de eerste categorie waarop voor de leden rechten en verplich
tingen kunnen ontstaan - Van der Ploeg noemt dit, zoals we zagen, rechten en 
verplichtingen 'uit lidmaatschap', zij berusten direct op de wet, de statuten, 
reglementen of besluit. Het staat de organen vrij rechten in het leven te roepen 
zolang dit slechts leidt tot een corresponderende verplichting van de coöperatie. 
Staat tegenover het verkregen recht ook een verplichting van de leden, dan rijst 
de vraag onder welke voorwaarde deze verplichtingen kunnen worden opgelegd. 
Ten aanzien van het opleggen van verplichtingen aan de leden bestaat geen vrijheid 
zonder meer. Daarvoor moet een onderscheid gemaakt worden tussen 'verplichting
en van vermogensrechtelijke aard', dus verbintenissen enerzijds en 'verplichtingen 
van niet-vermogensrechtelijke aard' anderzijds. 

De bevoegdheid tot het opleggen van verplichtingen van vermogensrechtelijke 
aard, verbintenissen, moet berusten op de statuten. Slechts indien er sprake is van 
een statutaire grondslag, komt het daartoe in de wet of de statuten aangewezen 

295 De term is afkomstig van Van der Ploeg. Zie Dijk/Van der Ploeg, a.w. blz. 108. 
296 Zie voor de vereniging HvJ EG 22 maart 1983. NJ 1983, 644 en Ktg. Utrecht 14 april 1989, 

NJ 1990, 72 en voor de stichting Hof Amsterdam 11 februari 1988, NJ 1989, 63 en Hof 's-
Hertogenbosch 31 oktober 1989, niet gepubliceerd doch te kennen uit de bijdrage van Van der 
Ploeg in de Heemskerk-bundel 'Vorm en wezen' 1991, Soevereiniteit buiten eigen kring?, blz. 
230/231. 

297 Galle, diss. KUB 1993 blz. 244 en 54, zoekt daarvoor aansluiting bij wat in Duitsland de 'Dul
dungspflicht' wordt genoemd en vertaalt dat naar de norm van art. 2:8 BW. Uit de toepasselijkheid 
van de redelijkheid en billijkheid op de rechtsverhoudingen binnen de rechtspersoon kan echter 
niet worden afgeleid dat de lidmaatschapsverhouding als zodanig een obligatoire overeenkomst 
vormt. Het feit dat ook de lidmaatschapsverhouding beheerst wordt door regels van redelijkheid 
en billijkheid net als de vermogensrechtelijke rechtsbetrekkingen van boek 3,5 en 6, maakt het 
lidmaatschap nog niet tot een obligatoire overeenkomst, hoewel erkend moet worden dat zij 
verbintenisscheppende elementen kan bevatten. Evenwel kan men daarin toch niet lezen dat 
de wil van het lid primair is gericht op het ontstaan van verbintenissen; door toetreding beoogt 
hij deel uit te maken van de rechtspersoon omwille van de activiteit die de rechtspersoon ontplooit. 
Dat daaruit voor hem of voor de rechtspersoon verbintenissen ontstaan, is slechts een afgeleide 
van het eerste. De organisatierechtelijke verhouding vormt als het ware de 'causa' van de 
lidmaatschapsverhouding. 
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orgaan van de coöperatie de bevoegdheid toe bij meerderheidsbesluit aan de leden 
verbintenissen op te leggen. Art. 2:34a BW drukt het als volgt uit: 

'Verbintenissen kunnen slechts bij of krachtens de statuten aan het lidmaatschap 
worden verbonden.' 

De bepaling is ingevoerd bij de Invoeringswet Boek 3,5 en 6 BW (zesde gedeelte)298 

en op 1 januari 1992 in werking getreden. Voorheen werd echter reeds hetzelfde 
aangenomen op grond van art. 2:27 lid 4 sub c BW alhoewel dit laatste artikel op 
dit punt minder duidelijk is.299 In de eerste plaats geeft art. 2:27 lid 4 sub c BW 
slechts aan dat uit de statuten moet blijken welke de verplichtingen van de leden 
ten opzichte van de vereniging zijn dan wel op welke wijze deze verplichtingen 
aan de leden kunnen worden opgelegd. Bij gebreke van een dergelijke statutaire 
voorziening wordt de vereniging bedreigd met ontbinding op grond van art. 2:21 
lid 1 sub b BW. Anders dan het huidige art. 2:34a BW spreekt art. 2:27 lid 4 sub 
c BW niet van 'verbintenissen' maar van 'verplichtingen' in het algemeen. Terecht 
merkt Stille op dat onder verbintenissen niet alleen zijn te verstaan financiële 
verplichtingen maar ook verplichtingen van de leden om iets te geven, te doen of 
niet te doen, waarvan in rechte nakoming kan worden gevorderd.300 Zo zal er niet 
alleen een statutaire grondslag moeten bestaan voor de verplichting jaarlijks een 
aantal 'aandelen' te nemen of een balans- of exploitatietekort aan te zuiveren, maar 
ook voor het opleggen van een leverings- of afnameplicht zal een uitdrukkelijke 
statutaire grondslag aanwezig moeten zijn. Niet-vermogensrechtelijke verplichtingen 
daarentegen kunnen ook zonder statutaire grondslag worden opgelegd, zo blijkt 
uit de Memorie van Toelichting bij art. 2:34a BW.301 

Nu art. 2:34a BW onomwonden vaststelt dat slechts bij of krachtens de statuten 
verbintenissen aan het lidmaatschap kunnen worden verbonden, rijst de vraag op 
welke wijze deze grondslag voor het opleggen van verbintenissen uit de statuten 
moet blijken. Eist art. 2:34a BW dat alle soorten verbintenissen met name in de 
statuten worden genoemd en als zodanig expliciet worden opgesomd? Volstaat 
een algemene statutaire voorziening met als inhoud onder welke voorwaarden 
verbintenissen aan de leden krachtens meerderheidsbesluit kunnen worden 
opgelegd? Of is slechts noodzakelijk dat de statuten een of meer bepaalde organen 

298 Wet van 15 november 1989, Stb. 541. 
299 Zie Hof Amsterdam 7 mei 1980, NJ 1982, 387 (Coöperatieve Inkoopvereniging voor Drogisten 

'NDC' U.A.). 
300 Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 34a-2. In andere zin Dijk/Van der Ploeg, a.w. blz. 

111. 
301 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet Boek 3,5 en 6 (Aanpassing BW) blz. 

230. In gelijke zin Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 34a-2 en Van der Ploeg in de 
Dijkbundel 'Met recht verenigd' blz. 192 en Dijk/Van der Ploeg, a.w. blz. 111. Kennelijk in 
andere zin Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 267 blz. 316 en 270 blz. 317, die 
voor het opleggen van elke verplichting een statutaire grondslag eist. 
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aanwijzen die bevoegd zijn aan de leden bij besluit verbintenissen op te leggen?102 

Van der Grinten lijkt de laatst vermelde statutaire grondslag voldoende te achten.303 

Van der Ploeg neemt aan dat als statutaire grondslag voldoende is, dat de 
bevoegdheid verbintenissen op te leggen uit de statutaire regeling als geheel blijkt, 
ook als deze niet met zoveel woorden is genoemd.304 Voor een dergelijke opvatting 
zijn aanwijzingen te vinden in Hof Amsterdam 7 mei 1980, NJ 1982, 387 (Coöpera
tieve Inkoopvereniging voor Drogisten 'NDC' U.A.). 

NDC had de boekjaren 1968 tot en met 1971 telkens afgesloten met een 
exploitatietekort. Bij opeenvolgende besluiten van de algemene vergadering werd 
besloten het exploitatietekort om te slaan over de leden. De leden werden daarvoor 
in de boeken van de coöperatie gedebiteerd. In 1972 treedt drogist/lid W. Piet uit. 
In 1975 wordt uiteindelijk het faillissement van NDC uitgesproken. Aangesproken 
door de curator tot betaling van de verschuldigde bedragen uit hoofde van de 
opeenvolgende besluiten tot omslag van de exploitatietekorten, wordt door het 
aangesproken lid het verweer gevoerd dat voor de genoemde besluiten geen 
statutaire grondslag is aan te wijzen. Bij de rechtbank in eerste aanleg wordt het 
verweer gehonoreerd.305 Weliswaar bevatten de statuten van NDC een regeling 
voor de bestemming en verdeling van enig exploitatie-oversc/zor, daaruit mag 
volgens de rechtbank niet worden afgeleid dat ook een exploitatie-te&or? over de 
leden mag worden omgeslagen. In hoger beroep voert de curator aan dat voor een 
besluit van de algemene vergadering tot omslag van een exploitatietekort geen 
statutaire grondslag is vereist. Op grond van een uitleg van de artikelen 17 en 18 
van de Wet 1925 die voor een afwijking van de wettelijke regeling van de 
ledenaansprakelijkheid een statutaire voorziening eisen, komt het hof tot dezelfde 
conclusie als de rechtbank. De motivering laat echter te wensen over: 

'Deze besluiten kunnen in redelijkheid niet anders worden aangemerkt dan 
als besluiten die de betreffende (oud-)leden aansprakelijk stellen voor tekorten, 
ontstaan door in het afgelopen jaar geleden verliezen. Met name de omstandig
heid dat ook oud-leden in de omslag zijn betrokken en de besluiten met name 
tegen hen zijn gericht sluit de mogelijkheid uit de besluiten uit te leggen als 
het opleggen van de verplichting tot het verschaffen van nieuw kapitaal teneinde 
de mogelijkheid te geven om het bedrijf van de coöperatie voort te zetten 
(cursief: vdS). Voor het opleggen van een dergelijke verplichting aan oud-leden 
ontbreekt immers elk fundament. (...)' 

302 Zie voor soortgelijke vragen Van der Ploeg, De verbintenis in het rechtspersonenrecht, in Dijk-
bundel 'Met recht verenigd' blz. 192. 

303 Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997). nr. 267 blz. 315. 
304 Dijk/Van der Ploeg, a.w. blz. 111. Van der Ploeg spreekt van 'financiële verplichtingen'. 
305 Rb Alkmaar 22 december 1977, NJ 1978, 490. 
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Vervolgens geeft het hof ten overvloede de volgende overweging waarin 
aanwijzingen zijn te vinden voor de opvatting van Van der Ploeg dat als statutaire 
grondslag voor het opleggen van verbintenissen voldoende is, dat de bevoegdheid 
daartoe uit de statutaire regeling als geheel blijkt, ook als deze niet met zoveel 
woorden is genoemd. Het hof formuleert het als volgt: 

'Ten aanzien van leden, die hun lidmaatschap niet beëindigen, had de NDC 
wel op de statuten gegronde mogelijkheden. 
De NDC was een inkoopvereniging, die voor eigen rekening inkocht en 
vervolgens op bestelling van de leden doorverkocht. Een dergelijke vereniging 
behoeft kapitaal ter uitvoering van haar bedrijf en hierin is voor wat betreft 
de NDC statutair voorzien door de mogelijkheid van het heffen van contributies 
en waarborgsommen, voor wat betreft de nieuwe statuten door het opleggen 
van leningsverplichtingen. 
Indien door verliezen het kapitaal voor een belangrijk deel verloren gaat zal 
het bedrijf slechts kunnen worden voortgezet indien die verliezen niet ten laste 
van het kapitaal worden gebracht dan wel indien het verminderde kapitaal wordt 
aangevuld. 
Een besluit van de vereniging, dat degenen die ook in de toekomst van de 
voordelen van de inkoopcombinatie wilden profiteren en daartoe lid wilden 
blijven van de coöperatie, daartoe financieel hadden bij te dragen ter dekking 
van het geleden verlies dan wel aanvulling van het kapitaal, zou een statutaire 
grondslag gehad hebben en ook overigens redelijk en billijk geweest zijn.' 

Blijkbaar is het hof van mening dat, indien de statuten op enigerlei wijze voorzien 
in de mogelijkheid exploitatietekorten ten laste te brengen van de leden, het redelijk 
en billijk is dat ook andere wijzen van verliesomslag bij besluit van de algemene 
vergadering aan die leden kunnen worden opgelegd, mits deze verplichting slechts 
geldt voor leden die ook in de toekomst gebruik blijven maken van de coöperatie. 
Vast stond dat het aangesproken lid pas na de litigieuze besluiten tot verliesomslag 
- om precies te zijn in 1972 - als lid was uitgetreden. Het zich onttrekken aan de 
bij besluit opgelegde verplichting te voorzien in de benodigde financiële middelen, 
kan volgens het hof in strijd zijn met de 'goede trouw', indien men gebruik blijft 
maken van de coöperatie en aldus de voordelen geniet.306 Voorwaarde blijft echter 

306 Het lijkt er op dat het Hof Amsterdam zich bij deze nuancering heeft laten leiden door twee 
andere uitspraken in eerste aanleg naar aanleiding van de vordering van de curator van NDC 
uit hoofde van verliesomslag en deze uitspraken heeft gecombineerd. Ik wijs op Rb. Utrecht 
4 januari 1978, NJ 1978, 492 waar werd overwogen dat. nu gedaagde niet heeft geprotesteerd 
tegen de debitering uit hoofde van de besluiten tot verliesomslag, hij zich niet te goeder trouw 
aan de werking van deze besluiten kan onttrekken, en op Ktr Maastricht 1 februari 1978, NJ 
1978, 493 waar in de statutaire regeling van een bestemming en verdeling van een overschot 
ontstaan door het in rekening brengen van te hoge opslagen, tevens een statutaire grondslag wordt 
gezien voor besluiten tot een naheffingsomslag in het geval er sprake is van een te lage 
kostencalculatie. 
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dat de statuten op enigerlei wijze voorzien in de mogelijkheid exploitatietekorten 
ten laste van de leden te brengen. Hoe deze uitspraak in het licht van de uitdrukkelij
ke bewoordingen van art. 2:34a BW moet worden opgevat, is vooralsnog 
onduidelijk.307 

Van der Ploeg gaat ten aanzien van het opleggen van verplichtingen zonder 
duidelijke grondslag in de statuten zelfs nog een stap verder. Hij is van mening 
dat het niet uitgesloten moet worden beschouwd, dat onder omstandigheden ook 
een besluit van de algemene vergadering tot het opleggen van financiële verplich
tingen aan de leden zonder statutaire basis in stand kan blijven. Daarvoor zou een 
beroep kunnen worden gedaan op art. 2:8 lid 2 BW.308 Deze opvatting acht ik onjuist 
voorzover het gaat om het opleggen van verbintenissen. De uitdrukkelijke 
bewoordingen van art. 2:34a BW eisen nu eenmaal een statutaire grondslag. De 
derogerende werking van art. 2:8 lid 2 BW kan weliswaar een geldige regel -
namelijk die van art. 2:34a BW - buiten toepassing laten maar alleen als de 
toepassing naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou 
zijn. Art. 2:8 lid 2 BW is echter niet in staat een niet geldige regel toepasbaar te 
maken tussen de coöperatie en haar leden. Een dergelijke toepassing van art. 2:8 
BW vindt geen steun in de wet. 

Bij het opleggen van verbintenissen en andere verplichtingen is het daartoe 
bevoegde orgaan gehouden de redelijkheid en billijkheid in acht te nemen. Denkbaar 
is dat ondanks het bestaan van een statutaire grondslag het opleggen van een 
bepaalde verplichting in strijd is met de redelijkheid en billijkheid en door de 
derogerende werking van art. 2:8 lid 2 BW op het lid in kwestie niet van toepassing 
is. Worden er verplichtingen bij besluit opgelegd, dan kan het lid op grond van 
art. 2:36 lid 3 BW zijn lidmaatschap met onmiddellijk ingang opzeggen, tenzij deze 
mogelijkheid bij de statuten is uitgesloten. Opvallend is dat ten aanzien van 
verplichtingen van geldelijke aard de mogelijkheid om de opzeggingsmogelijkheid 
van art. 2:36 lid 3 BW bij de statuten uit te sluiten, in het algemeen bestaat. Ten 
aanzien van andere verplichtingen bestaat deze uitsluitingsmogelijkheid alleen, 
indien de verplichtingen nauwkeurig in de statuten zijn omschreven. Een en ander 
betekent dat het voor leden van bijv. een coöperatie die van de mogelijkheid gebruik 
heeft gemaakt de opzeggingsmogelijkheid van art. 2:36 lid 3 BW uit te sluiten, 
van belang is te weten welke verplichtingen krachtens de statuten aan hen bij 
meerderheidsbesluit kunnen worden opgelegd. Denkbaar is dat in het geval de 
statuten omtrent het opleggen van verbintenissen een summiere aanduiding bevatten, 

307 Wel is duidelijk dat de uitspraak Rb. -s-Hertogenbosch 16 december 1977. NJ 1978, 491 na 
de invoering van art. 2:34a BW als onjuist moet worden beschouwd; daarin werd overwogen 
dat een besluit tot naheffing van kostenopslag ter bestrijding van een exploitatietekort niet in 
strijd is met de statuten, nu deze geen verbod daartoe inhouden. In gelijke zin Asser-Van der 
Grinten II (De rechtspersoon), 5e druk, blz. 209 en 287. Minder stellig vóór de invoering van 
art. 2:34a BW Van Oven in WPNR 5551 (1981) blz. 92. 

308 Dijk/Van der Ploeg. a.w. blz. 111. 
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de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid van art. 2:8 lid 2 BW 
een corrigerende rol zal kunnen vervullen. 

In het bovenstaande stond de vraag centraal op welke wijze rechten en verplich
tingen tussen de coöperatie en haar leden ontstaan. Van een geheel andere orde 
zijn de rechten en verplichtingen van de leden welke ontstaan doordat de coöperatie 
op de voet van art. 2:46 BW namens de leden rechten bedingt of verplichtingen 
oplegt. Bij dergelijke 'ledencontracten' worden de leden niet jegens de vereniging 
gebonden maar ontstaat er een rechtsbetrekking tussen de leden en een derde. Aan 
de coöperatie komt de bevoegdheid toe ten behoeve van de leden rechten te 
bedingen voor zover uit de statuten niet het tegendeel voortvloeit. De bevoegdheid 
om aan de leden verplichtingen op te leggen jegens derden, komt de coöperatie 
slechts toe indien de statuten daarin uitdrukkelijk voorzien.309 

Het afsluiten van ledencontracten kan bij coöperatieve organisaties met een 
topstructuur van nut zijn, indien het wenselijk wordt geacht dat de leden van de 
aangesloten coöperaties ook zelf gebonden zijn aan bepaalde regels die tussen 
topcoöperatie en de aangesloten coöperaties gelden. Daarbij valt te denken aan 
een arbitrageregeling of aan bepaalde reglementen die eisen inhouden ten aanzien 
van de bedrijfsuitoefening zoals kwaliteitseisen ten aanzien van aan de coöperaties 
te leveren producten. De gebondenheid van de leden ontstaat doordat het 
ledencontract opgevat moet worden als een derdenbeding in de zin van art. 6:253 
BW, waarbij de coöperatie door het afsluiten van het ledencontract uitvoering geeft 
aan een statutaire volmacht. De coöperatie wordt op haar beurt daarbij vertegen
woordigd door het bestuur.310 

Waar voor het opleggen van verplichtingen van de leden jegens derden door 
het afsluiten van ledencontracten een uitdrukkelijke statutaire voorziening is vereist, 
rijst de vraag of het lid de bevoegdheid toekomt zijn lidmaatschap op de voet van 
art. 2:36 lid 3 BW met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien er een besluit 
wordt genomen om met een derde een ledencontract af te sluiten? Hoewel Van 
der Ploeg erkent dat het besluit tot het afsluiten van een ledencontract op zich geen 
verzwaring van verplichtingen van de leden inhoudt, meent hij toch dat aan het 
lid de opzegbevoegdheid van art. 2:36 lid 3 BW toekomt, nu het besluit wel de 
directe grondslag vormt voor de verzwaring van de verplichtingen van de leden.3" 
Van der Grinten neemt een soortgelijk standpunt in.312 De bewoordingen van art. 

309 Zie over het 'ledencontract' Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 366 blz. 388 e.V. 
en Buys, Sponsering van verenigingen en stichtingen, blz. 110 e.v. 

310 Zie hierover Dijk/Van der Ploeg, a.w. blz. 114 en Buys, a.w. blz. 112. 
311 Dijk/Van der Ploeg, a.w. blz. 115. 
312 Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 368 blz. 390. 
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2:36 lid 3 BW - het artikel spreekt van verplichtingen van de leden in het algemeen 
- lijken een dergelijke opvatting te rechtvaardigen.313 

Van Hengstum en Van Steenderen nemen daarentegen aan dat een lid zich 
niet op grond van art. 2:36 lid 3 BW door opzegging aan een besluit tot het aangaan 
van een ledencontract en aan een eenmaal aangegaan contract, kan onttrekken. 
Volgens hen heeft art. 2:36 lid 3 uitsluitend betrekking op de verplichtingen van 
de leden jegens de vereniging, dus op de interne verenigingsrechtelijke verplichting
en, en niet op hun verplichtingen die jegens derden zullen ontstaan of reeds zijn 
ontstaan. Ook voor een analoge toepassing van art. 2:36 lid 3 BW voelen zij niet 
en voeren daarvoor aan dat 'het ledencontract' voor de praktijk onbruikbaar zou 
worden. Moeilijk verklaarbaar achten zij bovendien het gegeven dat na het sluiten 
van het contract het daaraan gebonden lid zich eenzijdig aan die gebondenheid 
kan onttrekken. Zou deze mogelijkheid bestaan, dan zou gebruikmaking van de 
mogelijkheid de bevoegdheid van art. 2:36 lid 3 BW uit te sluiten, een gebiedende 
eis zijn.314 Het standpunt van Van Hengstum en Van Steenderen acht ik juist, temeer 
daar de mogelijkheid tot het scheppen van verplichtingen van de leden jegens derden 
door middel van het ledencontract, een uitdrukkelijke statutaire voorziening behoeft. 
Hierin is een voldoende bescherming gelegen, nu ten aanzien van een dergelijke 
besluit tot statutenwijziging wel de mogelijkheid bestaat, het lidmaatschap op de 
voet van art. 2:36 lid 3 BW te beëindigen.315 

4.5.2 Lidmaatschapsrechten 

De wet en dan met name de verenigingstitel van boek 2 BW kent aan de leden van 
de coöperatie een aantal rechten toe uit hoofde van het lidmaatschap. Van deze 
rechten kan slechts worden afgeweken indien de wet dit met zoveel woorden 
toestaat en dan nog slechts bij op schrift gestelde statuten.316 Hieronder volgt een 
opsomming van de rechten die individuele leden uit hoofde van hun lidmaatschap 
toekomen. Het betreft hier een enuntiatieve opsomming om de eenvoudige reden 
dat het de coöperatie vrij staat binnen de grenzen van wet en statuten die rechten 
voor de leden te creëren, die zij nodig of wenselijk acht. 

Zeggenschapsrechten 
Aan elk lid dat niet geschorst is, komt ingevolge art. 2:38 BW stemrecht toe. Door 
de uitoefening van het stemrecht worden de leden in staat gesteld hun invloed 

313 Zie ook Buys, a.w. blz. 133. 
314 Van Hengstum/Van Steenderen. a.w. blz. 125. 
315 Vgl. de in § 4.4.1. geuite bezwaren tegen het vonnis van de Rb Zwolle 15 juli 1992, NJ 1995, 

55 (ECA/NAM), waarin ik concludeerde dat slechts dan van een verzwaring van verplichtingen 
sprake is, indien er sprake is van een statutaire wijziging van een lidmaatschapsverplichting 
of van de voorwaarden waarop een lidmaatschapsverplichting wordt vastgesteld. 

316 Zie de artt. 2:25 en 52 BW. 
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binnen de algemene vergadering aan te wenden. Doordat een aantal kernbevoegdhe-
den dwingendrechtelijk aan de algemene vergadering zijn opgedragen, zijn zij in 
staat in belangrijke mate de koers van de organisatie te bepalen. Het gaat hier met 
name om de bevoegdheid het bestuur te benoemen, te schorsen en te ontslaan, de 
bevoegdheid de raad van commissarissen te benoemen, de bevoegdheid de statuten 
te wijzigen en de bevoegdheid de coöperatie om te zetten, te laten fuseren, te 
splitsen ofte ontbinden. 

Bij de toekenning van het stemrecht gaat de wetgever uit van het beginsel 
van 'one man, one vote' en van het beginsel van gelijkheid van leden. Elk lid heeft 
in beginsel één stem. In de coöperatieve praktijk wordt van dit uitgangspunt nogal 
eens afgeweken uit oogpunt van het prestatiebeginsel. De gedachte is dat niet elk 
lid in gelijke mate bijdraagt aan de door de coöperatie ten behoeve van het gehele 
ledenbestand gegenereerde voordelen. Als redelijk wordt ervaren dat leden die 
een grotere omzet in het zakelijk verkeer met de coöperatie realiseren, ook 
dienovereenkomstig een grotere invloed in de coöperatie toekomt.317 Met name 
bij de productiecoöperatie is het gebruikelijk dat de statuten voorzien in een 
meervoudig stemrecht, dat gerelateerd is aan de omzet die tussen het lid en de 
coöperatie gedurende een bepaalde periode tot stand is gekomen. Een dergelijk 
meervoudig stemrecht wordt door art. 2:38 lid 1 BW toegestaan, mits daarvoor 
een statutaire voorziening is aan te wijzen. Een uitwerking in een huishoudelijk 
reglement is slechts dan voldoende, indien de wijze van berekening van het 
meervoudige stemrecht of de maatstaven aan de hand waarvan de berekening 
plaatsvindt, in de statuten vermeld zijn.318 

Als sequeel van het stemrecht heeft elk lid in beginsel het recht van toegang 
tot de algemene vergadering en zal daartoe moeten worden uitgenodigd teneinde 
aan de stemming deel te nemen.319 Bestaat de algemene vergadering uit een 
ledenraad, dan zal een lid dat niet als afgevaardigde is gekozen, geen toegang 
hebben tot de ledenraad. Het recht van toegang van art. 2:38 lid 1 BW impliceert 
dan het recht van toegang tot de kring- of districtsvergaderingen. In dit licht moet 
ook de bepaling van art. 2:37 lid 2 BW worden gezien, dat elk lid middellijk of 
onmiddellijk aan de stemming over de benoeming van bestuurders kan deelnemen. 
Hoewel art. 2:38 BW daarover geen uitsluitsel geeft, komt het lid tevens het recht 

317 Zie over het prestatiebeginsel bij coöperaties Ter Woorst, De coöperatieve onderneming, SMO 
1982, blz. 75-78. 

318 Buitenlandse regelingen van het stemrecht zijn op dit punt strenger. Zo is een meervoudig 
stemrecht in Duitsland beperkt tot een maximum van 3 stemmen (§ 43 Abs. 3 GenG). Het 
Zwitserse coöperatierecht staat een meervoudig stemrecht zelfs niet toe (Art. 885 Obligati
onenrecht). 

319 Vgl. echter Rb Rotterdam 12 maart 1998, W/kort 1998, 30 waarin een besluit ondanks het niet 
oproepen van een aantal leden, niet in strijd werd geacht met de redelijkheid en billijkheid, omdat 
het besluit ook bij aanwezigheid van de desbetreffende leden tot stand zou zijn gekomen. Zie 
hierover S&V 1998, blz. 104. 
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toe ter vergadering het woord te voeren.320 Wel kunnen de statuten of een reglement 
van orde voorschrijven dat het lid zijn onderwerp van bespreking schriftelijk als 
agendapunt laat opnemen. 

Als verdere zeggenschapsrechten kunnen worden genoemd het recht om een 
niet-geautoriseerde vergadering bijeen te roepen (art. 2:41 lid 2 BW) en het recht 
op inzage in het jaarverslag en het recht op een kosteloos afschrift daarvan (art. 
2:58 lid 3 BW). 

Op grond van art. 2:38 lid 3 BW is het toegestaan dat de statuten stemrecht 
toekennen aan niet-leden. Hiervan moet worden onderscheiden de situatie dat er 
leden zijn die weliswaar stemrecht hebben maar geen zakelijk verkeer met de 
coöperatie meer onderhouden. Zie hierover § 4.2.2. 

Financiële rechten 
Opvallend is dat de wet ten aanzien van de financiële rechten - hetzelfde geldt 
voor financiële verplichtingen - vrij summier is. In gevolge art. 2:23b BW heeft 
een lid van de coöperatie slechts recht op een aandeel in enig batig saldo na 
vereffening voorzover de statuten geen anderen aanwijzen die daartoe gerechtigd 
zijn. Tijdens het bestaan van de coöperatie kunnen de leden op grond van de wet 
geen aanspraak maken op tijdens hun lidmaatschap gevormde algemene reserves. 
Het creëren van aanspraken op het zogenaamde 'vermogen in de dode hand' behoeft 
een statutaire regeling/'21 

Inherent aan de samenwerking in coöperatief verband en in overeenstemming 
met het wettelijke doel van de coöperatie is, dat de door de coöperatie gegenereerde 
voordelen toekomen aan de leden. De wet schrijft echter niet voor op welke wijze 
dit dient te geschieden. De leden hebben niet uit hoofde van de wet recht op 
verdeling van een eventueel exploitatie-overschot. Wel komt de algemene 
vergadering op grond van art. 2:58 lid 1 BW de bevoegdheid toe de jaarrekening 
vast te stellen. Daarmee hebben de leden een middel in handen de omvang van 
het exploitatie-overschot binnen de grenzen van het jaarrekeningenrecht te bepalen. 
Uit de bevoegdheid tot vaststelling van de jaarrekening zou men kunnen afleiden 
dat het exploitatie-overschot behoudens afwijkende statutaire bepaling ter 
beschikking staat van de algemene vergadering. Voor een bestemming en verdeling 
van het exploitatie-overschot dienen de statuten de nodige voorzieningen te 
bevatten. Toelaatbaar is dat de statuten bepalen het gehele exploitatie-overschot 
te reserveren.322 

320 Vergelijk in dit verband art. 2:117/227 lid 1 BW. 
321 Zie over dit begrip Van Dijk. Leven uit de "dode hand"; over het toekomstig coöperatief 

ondernemerschap, inaugurele rede LUW 1991. 
322 Zo kennen de statuten van de plaatselijke Rabobanken de regel dat een eventueel exploitatie

overschot ten alle tijde wordt toegevoegd aan de reserves. Zie art. 51 lid 1 Modelstatuten 
Aangesloten Banken. 
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De summiere wettelijke regeling van de financiële rechten en verplichtingen 
van de leden heeft tot gevolg dat deze in de statuten een uitvoerige regeling 
behoeven. Met name waar het gaat om het opleggen van financiële verplichtingen 
is gezien de werking van de artikelen 2:27 lid 4 sub c BW, 2:34a BW en 2:36 lid 
3 BW een uitvoerige regeling vereist. De verschillende statutaire financiële rechten 
die verband houden met lidmaatschap, zullen in hoofdstuk 5 aan bod komen. 

4.5.3 Lidmaatschapsverplichtingen 

Financiële verplichtingen 
Zoals reeds gezegd is het opvallend dat de wet slechts een beperkt aantal 
verplichtingen aan de leden oplegt uit hoofde van hun lidmaatschap van de 
coöperatie. Met name een regeling van de financiële verhouding tussen coöperatie 
en het lid ontbreekt bijna geheel. De enige financiële verplichting die voortvloeit 
uit de wet, is de verplichting bij te dragen in een na ontbinding blijkend tekort. 
Zelfs deze verplichting kan bij de statuten worden uitgesloten. Daarmee steekt 
de wettelijke regeling bij de coöperatie schril af bij de regeling van de financiële 
verhoudingen tussen aandeelhouder en de naamloze cq. besloten vennootschap. 
Regels van kapitaal- cq. vermogensbescherming ontbreken geheel.323 Een en ander 
betekent dat aan de leden een grote vrijheid met betrekking tot de regeling van 
de financiële verhouding tot hun coöperatie wordt gelaten. De statuten laten in 
de praktijk op dit punt dan ook vrij uitvoerige doch uiteenlopende regelingen zien. 
Nadeel voor derden hiervan is dat de financiële structuur van de coöperatie niet 
volgt uit haar wettelijke regeling. Wie de financiële structuur wil leren kennen, 
zal op dit punt de vigerende statuten moet raadplegen en analyseren. Slechts langs 
die weg zal inzicht kunnen worden verkregen in de kredietwaardigheid van de 
coöperatie en de omvang van het eventuele garantievermogen.324 

Voor het opleggen van financiële verplichtingen moet in de statuten een 
grondslag zijn aan te wijzen. Immers, verbintenissen kunnen ingevolge art. 2:34a 
BW slechts bij of krachtens de statuten aan de leden worden opgelegd. Daarbij 
dient men te bedenken dat het hier niet alleen gaat om verplichtingen die bestaan 
uit de betaling van een geldsom maar ook uit op geld waardeerbare verplichtingen 
om iets te doen of te geven. Zo zal voor het opleggen van een leverings- of 
afnameplicht altijd een statutaire grondslag aanwezig moeten zijn. Ook voor het 

323 Art. 2:58 lid 4 BW bepaalt slechts dat een tekort slechts ten laste van de door de wet voorge
schreven reserves mag worden gedelgd, voor zover de wet dat toestaat. Een soortgelijke bepaling 
geldt ook voor de nv en de bv. Zie de art. 2:104/215 BW. 

324 Opvallend in dit verband is dat in het kader van de financiering van de coöperatie de 
kredietverlenende instellingen slechts een geringe waarde toekennen aan de ledenaanspra-
kelijkheid, daar uitwinning van de ledenaansprakerijkheid in de praktijk om verschillende redenen 
niet eenvoudig blijkt te zijn. Vgl. NCR-rapport 'De financiering van de coöperatieve onderne
ming', Rijswijk 1990, blz. 29. 
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stellen van bijzondere kwaliteitseisen ten aanzien van de aan de coöperatie af te 
leveren grondstoffen zal, voorzover het voldoen aan deze kwaliteitseisen kosten 
met zich brengt, gezien de aard van de verplichting op grond van art. 2:34a BW 
een statutaire voorziening noodzakelijk zijn. 

Veelvuldig in de statuten voorkomende verplichtingen zijn: 
de al dan niet exclusieve verplichting tot levering dan wel afname van een 
bepaalde omvang door de leden, afhankelijk van de aard van de coöperatie; 
de verplichting om het eigen bedrijf in te richten volgens richtlijnen van de 

coöperatie; 
de verplichting te voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen voor aan de coöperatie 

te leveren producten; 
de verplichting bij te dragen in tekorten van de coöperatie anders dan in het 
geval van ontbinding (hieronder vallen de bijdrageverplichting in een 
exploitatie- en/of balanstekort); 
de verplichting uit hoofde van enige vorm van ledenaansprakelijkheid; 
de verplichting tot het betalen van een uittreegeld of het voldoen aan andere 
uittreevoorwaarden. 

De verschillende financiële verplichtingen zullen, zoals gezegd, in hoofdstuk 5 

inhoudelijk worden behandeld. 

Gedragsverplichtingen en art. 2:8 BW 
Voor verplichtingen die niet te kwalificeren zijn als verbintenissen geldt dat deze 
ook zonder statutaire grondslag aan de leden kunnen worden opgelegd. Een besluit 
van het daartoe bevoegde orgaan is daarvoor voldoende. Omwille van rechtsze
kerheid vinden ook zogenaamde gedragsverplichtingen veelal hun regeling in de 
statuten. Ook is het mogelijk dat de statuten slechts summier de onderwerpen 
aangeven welke nader worden uitgewerkt in een reglement. Een voorbeeld van 
een specifieke gedragsverplichting bij coöperaties is de verplichting in geval van 
geschil tussen coöperatie en lid ten aanzien van het onderhouden van het zakelijk 
verkeer, het geschil langs verenigingsrechtelijk weg door middel van een arbitrage, 
bindend advies of geschillencommissie op te lossen voordat men zich tot de rechter 
kan wenden. Opmerkelijk is dat de jurisprudentie weinig voorbeelden kent van 
geschillen tussen coöperatie en lid ten aanzien van de uitvoering van de overeen
komsten die de coöperatie op grond van de wet met haar leden moet sluiten. Wel 
zijn er uitspraken naar aanleiding van leverings- of afnameverplichtingen maar 
deze behoeven, zoals hierboven betoogd, niet de uitvoering van een 'overeenkomst' 
te zijn. Deze verplichtingen zullen in de regel voortvloeien uit het lidmaatschap 
als zodanig. Blijkbaar geeft de 'verenigingsrechtelijke weg' voor het oplossen van 
geschillen tussen coöperatie en haar leden, een bevredigende oplossing. 
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In dit verband zij er op gewezen dat het besloten karakter van de coöperatie 
als zodanig niet met zich brengt dat het lid verplicht is het zakelijk verkeer exclusief 
met de coöperatie te onderhouden, derhalve met uitsluiting van andere afnemers 
cq. aanbieders. Een dergelijke verplichting kan wel in de statuten worden 
opgenomen. In de praktijk treft men zowel algemeen geformuleerde verplichtingen 
aan op grond waarvan het lid verplicht wordt op exclusieve basis een zakelijk 
verkeer met de coöperatie te onderhouden zonder overigens verplicht te zijn van 
de coöperatie gebruik te maken, als ook specifieke verplichtingen ten aanzien van 
de aard en omvang van de levering aan cq. afname van de coöperatie. In het 
algemeen beogen dergelijke gedragsverplichtingen de leden economisch te binden 
aan de coöperatie.325 

Naast deze specifieke statutaire gedragsregels bevatten de statuten nogal eens 
algemene gedragsregels in de trant van 'Het lid is verplicht zich te onthouden van 
gedragingen die het belang van de coöperatie kunnen schaden'. Veel voegen deze 
bepalingen niet toe, immers op grond van art. 2:8 lid 1 BW geldt voor de leden 
dat zij zich moeten gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt 
gevorderd. Het opnemen van algemene en specifieke gedragsregels heeft wel als 
voordeel dat het niet voldoen aan deze statutaire bepalingen een grond kan inhouden 
voor ontzetting uit het lidmaatschap. 

5 Overeenkomsten tussen coöperatie en haar leden 

5.7 Oorsprong van het materiële kenmerk 

Doel van de coöperatie is het voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van haar 
leden. Zij maakt er haar bedrijf van om een bepaalde economische functie ten 
behoeve van haar leden uit te oefenen die de leden ieder voor zich op minder 
gunstige voorwaarden zouden kunnen uitoefenen. Uit de samenwerking in coöpera
tief verband vloeit mitsdien een zakelijk verkeer tussen coöperatie en haar leden 
voort. Samenwerking in coöperatief verband betekent dat er tussen coöperatie en 
elk van de leden een economische interactie bestaat.326 Het is door middel van 
het onderhouden van een zakelijk verkeer dat de economische voordelen aan de 
leden opkomen. 

De wetgever gaat er blijkens de omschrijving in art. 2:53 lid 1 BW van uit 
dat het zakelijk verkeer tussen de leden en hun coöperatie plaats moet vinden 
krachtens overeenkomsten gesloten in het bedrijf dat de coöperatie te dien einde 

325 Zie over ledenbinding § 6 van hoofdstuk 5. 
326 De term is afkomstig van Galle, diss. KUB 1993 blz. 145. Ik geef in het vervolg de voorkeur 

aan de term 'zakelijk verkeer' omdat zij mijns inziens beter aanduidt dat tussen lid en coöperatie 
een voortdurende uitwisseling van goederen en/of diensten plaats vindt. 
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te behoeve van de leden uitoefent of doet uitoefenen. In de optiek van de wetgever 
staat het sluiten van overeenkomsten tussen coöperatie en haar leden centraal. Er 
is mitsdien sprake van een wezenlijk en essentieel kenmerk. Een coöperatie die 
haar zakelijk verkeer met de leden vormgeeft zonder dat er sprake is van het 
afsluiten van overeenkomsten, voldoet niet aan de wettelijke omschrijving (zie 
art. 2:53 lid 1 BW) en staat dientengevolge bloot aan ontbinding op grond van art. 
2:21 lid 1 sub c BW. Wel is het de coöperatie ingevolge art. 2:53 lid 3 BW 
toegestaan, mits de statuten daarin voorzien, dat de coöperatie soortgelijke 
overeenkomsten als zij met de leden sluit, ook met derden aangaat. Het aangaan 
van overeenkomsten met derden mag echter volgens lid 4 van art. 2:53 BW niet 
in zodanige mate geschieden dat de overeenkomsten met de leden slechts van 
ondergeschikte betekenis zijn. 

Het materiële kenmerk dat de coöperatie in de stoffelijke behoeften van haar leden 
dient te voorzien krachtens overeenkomsten met de leden gesloten in het bedrijf 
dat de coöperatie ten behoeve van de leden uitoefent of doet uitoefenen, is in 1976 
in de wettelijke omschrijving van de coöperatie opgenomen.327 Vroegere 
omschrijvingen van de coöperatie, zoals die in de wet van 1876 en 1925, kenden 
dit kenmerk niet. Het 'contractelement' vindt zijn oorsprong in de visie van Meijers 
aangaande de coöperatie. Het is Meijers geweest die 'de overeenkomsten tussen 
coöperatie en haar leden' als een nieuw materieel kenmerk in de omschrijving van 
de coöperatie in Boek 2 heeft voorgesteld. Meijers stelde de volgende omschrijving 
van de coöperatie voor: 

'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 (cursief:vdS) in het bedrijf, dat de vereniging 
te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent.'128 

Meijers, die de coöperatie zag als een subvorm van de gewone vereniging, ging 
ervan uit dat de leden met hun coöperatie een dubbele relatie onderhielden. 
Enerzijds zouden er rechten en verplichtingen bestaan die voortvloeien uit de 
lidmaatschapsverhouding, anderzijds rechten en verplichtingen voortvloeiend uit 
de overeenkomsten tussen de coöperatie en de leden aangegaan in het bedrijf dat 
de coöperatie ten behoeve van haar leden uitoefent. De aard van de overeenkomsten 

327 Zie art. 2:53 lid 2 BW zoals ingevoerd bij de wet van 8 april 1976, Stb. 228 (Invoeringswet Boek 
2 BW). Destijds werd gesproken van 'door overeenkomsten met de leden'; met het huidige 
krachtens is geen wijziging beoogd. Met de woorden krachtens wordt slechts geaccentueerd 
dat het niet nodig is dat de coöperatie zelf de overeenkomsten sluit met de leden. Zie Van Dijk. 
WPNR 5657 (1983) blz. 416. 

328 Ontwerp Meijers art. 2.2.2.1. lid 2. Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2. blz. 456. 
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wordt dan bepaald door de aard van de bedrijfsuitoefening. Meijers zag het als 
volgt: 

'Voor de wet karakteriseert zich de coöperatieve vereniging hierdoor dat het 
lid contracten van een bepaalde soort met de vereniging aangaat en deze er 
haar bedrijf van maakt zodanige contracten te sluiten en het nodige te verrichten 
om die te kunnen nakomen. Iedere soort van contract levert dientengevolge 
een bijzondere soort van coöperatie op. Al naar die aard van de met de leden 
gesloten overeenkomsten karakteriseert zich de coöperatieve vereniging. De 
behoefte, zich van bepaalde artikelen te voorzien, wordt gediend door de 
coöperatie die aan haar leden deze artikelen verkoopt, terwijl de coöperatie 
zich deze alsdan kan verschaffen, hetzij door ze en gros in te kopen of ze zelf 
te vervaardigen. In de behoefte naar goedkoop crediet voorzien de coöperatieve 
leenbanken, die met haar leden overeenkomsten van verbruikleen afsluiten 
en die zich de nodige gelden verschaffen, hetzij door die elders op te nemen, 
hetzij door tevens op coöperatieve grondslag als beleggingsbank voor leden 
te dienen, die als geldschieter met de vereniging contracteren. Voorts zijn er 
coöperatieve afzetverenigingen, waarin de leden bij overeenkomst aan de 
vereniging goederen overdragen of ten verkoop ter hand stellen. Verder maken 
coöperatieve verenigingen er hun bedrijf van om dure machinerieën aan te 
schaffen en deze aan hun leden te verhuren of in bruikleen te geven, ook wel 
om bepaalde opdrachten voor de leden te kunnen uitvoeren.'329 

De door Meijers gegeven omschrijving en het daaraan ten grondslag liggende onder
scheid in een lidmaatschapsverhouding en een contractuele verhouding tussen 
coöperatie en lid, heeft niet bijgedragen tot een beter begrip van de coöperatie en 
haar werkzaamheden. De huidige omschrijving van de coöperatie in art. 2:53 lid 
1 BW wordt in hoge mate bepaald door de persoonlijke opvattingen van Meijers330 

en is niet zonder problemen.331 Van meet af aan is er tegen deze omschrijving en 
dan met name tegen het door Meijers geïntroduceerde 'contractelement' verzet 
gerezen. In essentie komt de kritiek tegen de voorgestelde omschrijving erop neer 
dat niet de overeenkomsten als middel voor het bereiken van het doel centraal moet 
staan maar de bedrijfsuitoefening ten behoeve van de leden. Het zakelijk verkeer 
kan, maar hoeft niet noodzakelijkerwijs tot stand te komen door de tussenschakel 
van de overeenkomsten. Tegenwoordig wordt door verschillende schrijvers op 
verschillende gronden betoogt dat het contractelement uit de omschrijving van 
de coöperatie moet worden geschrapt. 

Omtrent de beweegredenen van Meijers om het contractelement in de om
schrijving van de coöperatie op te nemen bestaat tot dusverre geen duidelijkheid. 

329 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW, blz. 456 en 457. 
330 Aldus Willemse, Is de coöperatie in Boek 2 Nieuw BW wel het normaal-type?, TV VS 1978 

nr. 12, blz. 381, en Lunshof, 'Artikel 53 lid 2 Boek 2 Nieuw BW', Coöperatie 1980, blz. 25. 
331 Aldus Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 53-3. 
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Een mogelijke verklaring kan zijn gelegen in het probleem dat zich onder het oude 
recht bij de onderlinge waarborgmaatschappij voordeed, op welke wijze men kon 
bewerkstelligen dat in de rechten en verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst 
geen wijziging kon worden gebracht door middel van besluiten op verenigings-
rechtelijk niveau. Onder het oude recht werd namelijk wel aangenomen dat de 
verzekeringsovereenkomst behoorde tot het geheel van de rechtsbetrekking tussen 
onderlinge waarborgmaatschappij en lid, ook zonder dat dit uitdrukkelijk in de 
overeenkomst tot uitdrukking was gebracht.332 Gevolg van deze opvatting is dat 
de verzekerde - tevens lid - wijzigingen in zijn rechten uit de verzekering moest 
dulden ten gevolge van binnen de organen van de onderlinge waarborgmaatschappij 
rechtsgeldig genomen besluiten. Een ander probleem bestond hieruit dat, als de 
verzekeringsovereenkomst in het lidmaatschap geacht werd te zijn geïncorporeerd, 
de verzekerden/leden in geval van faillissement achter stonden bij de verzekerden 
die geen lid waren. Het was tegen deze opvatting dat Meijers gekant was. Hij zocht 
daarbij aansluiting bij de opvattingen van Hage.333 In de Toelichting op art. 2.2.2.1. 
heet het: 

'Deze opvatting beantwoordt niet aan wat verzekerden bij een onderlinge 
waarborgmaatschappij verwachten; zij zouden vreemd op zien, wanneer zij 
zouden horen, dat de voorwaarden, waarop zij verzekerd zijn te hunnen nadele 
kunnen worden gewijzigd en dit in geval van faillissement van de maatschappij 
hun vorderingen niet als die van schuldeisers zouden worden erkend, maar 
bij deze zouden achterstaan. De maatschappij, die overeenkomsten met haar 
leden wenst ondergeschikt te maken aan het coiporatieve verband, kan dat doen, 
maar zij dient dat duidelijk in de overeenkomst tot uitdrukking te brengen.'334 

Deze visie van Meijers ligt ten grondslag aan art. 2:59 BW. Art. 2:59 BW luidt: 

' -1 . Coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn niet bevoegd door 
een besluit wijziging in de met haar leden in de uitoefening van haar bedrijf 
aangegane overeenkomsten aan te brengen, tenzij zij deze bevoegdheid in de 
overeenkomst op duidelijke wijze hebben voorbehouden. Een verwijzing naar 
statuten, reglementen, algemene voorwaarden of dergelijke, is daartoe niet 
voldoende. 
- 2. Op een wijziging als in het vorige lid bedoeld kan de rechtspersoon zich 

tegenover een lid slechts beroepen indien de wijziging schriftelijk aan het lid 
was meegedeeld.' 

332 Zie hierover Van Hengstum/Van Steenderen, a.w. blz. 176 en Lunshof, t.a.p. blz. 25. 
333 Hage. Onderlinge Verzekering, diss. 1914 blz. 174. Zie ook Roeleveld, a.w. blz. 19-26, Dorhout 

Mees, De Coöperatieve Vereniging en de Onderlinge Waarborgmaatschappij. De NV 33 
(1955/1956) blz. 1 14 en Stille. Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 59-2. 

334 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW. blz. 458. 
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Dit artikel gaat uit van een nadrukkelijke scheiding tussen een lidmaatschaps
verhouding en contractuele verhouding. De gedachte is dat de lidmaatschapsver
houding niet kan interfereren in de contractuele verhouding, tenzij de coöperatie 
of de onderlinge waarborgmaatschappij zich in de schriftelijke overeenkomst het 
rechtheeft voorbehouden bij besluit wijzigingen aan te brengen in de overeenkomst. 
Meijers verwoordt deze non-interferentiefheorie335 als volgt: 

'Er zij hier op gewezen, dat als kenmerk van de coöperatieve vereniging en 
van de onderlinge waarborgmaatschappij wordt aangemerkt: de overeenkomsten, 
die de leden met de vereniging aangaan. Het ontwerp beschouwt deze contracten 
als overeenkomsten, juridisch van gelijke aard als die welke de leden met andere 
personen aangaan. Mitsdien worden de leden uit de overeenkomsten op 
volkomen gelijke wijze als andere schuldeisers en schuldenaren uit overeen
komst gerechtigd en gebonden. Daarnaast kunnen rechten en verplichtingen 
staan, die in het verenigingsrecht wortelen, b.v. de verplichting om in een 
nadelig saldo te delen of een contributie te voldoen of het recht om op de 
algemene vergadering te verschijnen en zijn stem uit te brengen. Uit het zuiver 
contractueel karakter der eerstgenoemde verhouding volgt ook, dat een besluit 
in coiporatief verband genomen geen wijziging kan brengen in de rechten en 
verplichtingen, die uit de bijzondere overeenkomsten voortvloeien, tenzij in 
die bijzondere overeenkomsten de bepaling is opgenomen, dat partijen zich 
onderwerpen aan latere wijzigingen die een orgaan der vereniging in de 
contractvoorwaarden zal aanbrengen (vergelijk artikel 2.2.2.7.)(...)'336 

De strekking van art. 2:59 BW is dat voorkomen moet worden dat een lid, dat zich 
onvoldoende rekenschap geeft van hetgeen de statuten bepalen, de dupe wordt 
van zijn vertrouwen op de inhoud van de overeenkomst, waarin niet van de 
mogelijkheid van een wijziging van de verplichtingen van de vereniging wordt 
gesproken.337 

Bij de onderlinge waarborgmaatschappij kon de bestaande praktijk, die inhield 
dat door een verenigingsbesluit de voorwaarden van de verzekering kon worden 
gewijzigd, aanleiding geven een dergelijke door Meijers voorgestane bescherming 
in te voeren. Onduidelijk is echter waarom de regeling van art. 2:59 BW ook is 
toegepast op de rechtsvorm van de coöperatie. Wellicht heeft meegespeeld dat 
Meijers de onderlinge waarborgmaatschappij beschouwde als een bijzondere vorm 
van de coöperatie. Uitgaande van de door Meijers gehanteerde classificatie van 
rechtspersonen aan de hand van een 'normaal type' moet dat wel leiden tot 

335 De term is afkomstig van Willemse, Is de coöperatie in Boek 2 Nieuw BW wel het normaal-type?, 
TVVS 1978 nr. 12, blz. 380. 

336 Toelichting Meijers, Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW, blz. 457. Art. 2.2.2.7. 
OM is uiteindelijk art. 2:59 BW geworden. 

337 Zie de Toelichting Meijers bij art. 2.2.2.7 OBW, Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 
2 BW. blz. 496. 
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toepassing van het aan art. 2:59 BW ten grondslag liggende beginsel op de 
coöperatie. De uitwerking die Meijers in art. 2:59 BW gaf, werd met name voor 
de onderlinge waarborgmaatschappij geschreven. Een dergelijke uitwerking ligt 
bij de coöperatie echter niet voor de hand. De hierboven vermelde problemen bij 
de onderlinge waarborgmaatschappij deden zich bij de coöperatie niet voor. 
Bovendien bestaan er afgezien van het doel van de onderlinge waarborgmaatschap
pij - het voorzien in de stoffelijke behoeften van haar leden door het sluiten van 
verzekeringsovereenkomsten - ook belangrijke verschillen tussen beide rechtsvor
men . 

Zo kent de onderlinge waarborgmaatschappij in de regel een kwalitatief 
lidmaatschap ingevolge art. 2:62 aanhef en sub a BW. Wie een verzekerings
overeenkomst aangaat met een onderlinge waarborgmaatschappij, wordt van 
rechtswege lid.338 Weliswaar kent ook de onderlinge waarborgmaatschappij de 
mogelijkheid overeenkomsten van verzekering met niet-leden af te sluiten, de 
mogelijkheden tot een dergelijk derdenverkeer zijn echter aanzienlijk beperkter 
dan bij de coöperatie. Derdenverkeer is alleen toegestaan bij een onderlinge 
waarborgmaatschappij met een uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.). Zie art. 2:53 
lid 3 BW. Ook hier geldt dat de overeenkomsten met de leden daardoor niet van 
ondergeschikte betekenis mogen worden. Bovendien moeten de statuten toestaan 
dat van het beginsel van een kwalitatief lidmaatschap wordt afgeweken. Zie art. 
2:62 aanhef en sub a BW. De ratio van dit verschil ten opzichte van de coöperatie 
is dat twee personen die aan dezelfde voorwaarden voldoen, in dezelfde positie 
dienen te worden geplaatst, aldus de Toelichting Meijers bij art. 2.2.2.9. letter b 
OBW.339 Bij de onderlinge waarborgmaatschappij met een uitgesloten aansprake
lijkheid is het gevaar voor verschil tussen leden en niet-leden niet aanwezig.340 

Door de hierboven genoemde verschilpunten is de band tussen het corporatieve 
en het contractelement bij de onderlinge waarborgmaatschappij sterker dan bij 
de coöperatie.341 De bescherming die art. 2:59 BW biedt tegen een meerderheidsbe
sluit op het verenigingsniveau is bij de onderlinge waarborgmaatschappij eerder 
op zijn plaats. 

Kortom, het lijkt erop dat Meijers 'de overeenkomsten' in de wettelijke om
schrijving van de coöperatie heeft opgenomen met als doel de bescherming die 

338 Zie hierover Dortmond, Het merkwaardige lidmaatschap van de onderlinge waarborgmaatschappij, 
in: Onderneming en 5 jaar Nieuw Burgerlijk Wetboek. S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), serie 
Onderneming en Recht, deel 7. W.E.J. Tjeenk Willink, 1997. blz. 13-20. 

339 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW, blz. 519. 
340 Zie Van Hengstum/Van Steenderen. a.w. blz. 177. Overigens zien zij niet in waarom derden 

geen verzekeringsovereenkomsten met een onderlinge waarborgmaatschappij-W.A. of B.A. 
kunnen sluiten. Het gemis aan aansprakelijkheid bij derden zou gecompenseerd kunnen worden 
door een hogere premie. De problematiek ligt niet wezenlijk anders dan bij de coöperatie, aldus 
beide schrijvers. 

341 Van Hengstum/Van Steenderen. a.w. blz. 176. 
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art. 2:59 BW voor de leden van de onderlinge waarborgmaatschappij biedt, te 
kunnen construeren.342 Daarvoor was het namelijk nodig dat er een strikt onder
scheid kon worden gemaakt tussen een lidmaatschapsverhouding en een contractuele 
verhouding. Een andere verklaring voor het opnemen van 'de overeenkomsten' 
in de wettelijke omschrijving kan zijn gelegen in het feit dat Meijers uitgaande 
van een bepaald normaal type coöperatie een poging heeft ondernomen het zakelijk 
verkeer tussen leden en hun coöperatie als een essentieel materieel kenmerk vast 
te leggen. 'De overeenkomsten' zijn dan niet anders dan een juridificatie van het 
aan de samenwerking in coöperatief verband inherente zakelijk verkeer. Evenwel 
bestaan voor deze opvatting in de parlementaire geschiedenis slechts summiere 
aanwijzingen.343 

5.2 Kritiek op het 'contractelement' in art. 2:53 lid 1 BW 

Zoals in de inleiding tot deze paragraaf reeds werd vermeld kan, uitgaande van 
de wettelijke omschrijving van de coöperatie, de vraag worden gesteld of een 
coöperatie om coöperatie te zijn in de zin van art. 2:53 lid 1 BW, de stoffelijke 
belangen van haar leden moet behartigen door het afsluiten van overeenkomsten 
met haar leden? Of kan een coöperatie dit ook op andere wijze doen? Met andere 
woorden, is het sluiten van overeenkomsten tussen de coöperatie en haar leden 
het enig wettig toegelaten middel om het wettelijke doel van de coöperatie na te 
streven, zonder welk middel de coöperatie ophoudt coöperatie te zijn in de zin 
van art. 2:53 lid 1 BW?344 De tekst van art. 2:53 lid 1 BW is in deze zeer stellig 
en wijst in de richting van bevestigende beantwoording van deze vraag. Desalniette
min wordt deze wettelijke eis in de doctrine niet door iedereen onderschreven. 

Reeds in 1957, naar aanleiding van de parlementaire behandeling van de 
Vaststellingswet Boek 2 BW, is er forse kritiek geuit op deze op het Ontwerp 
Meijers terug te voeren omschrijving van de coöperatie. In een adres aan de Tweede 
Kamer gaf de NCR als haar mening 'dat "het sluiten van overeenkomsten" niet 
als middel mag worden gekenschetst tot het doel der coöperatie'. Men zag de 
bedrijfsuitoefening als middel om het doel van de coöperatie te bereiken. Dat de 
bedrijfsuitoefening het sluiten van overeenkomsten meebrengt, raakt slechts de 
wijze van bedrijfsvoering en behoeft volgens de NCR niet in de wettelijke 

342 In soortgelijke zin Lunshof, 'Artikel 53 lid 2 Boek 2 Nieuw BW', Coöperatie 1980, blz. 25. 
343 Zoals bijvoorbeeld in de MvA II bij art. 2.2.2.1., Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 

2 BW, blz. 466 en de eerste Nota van Wijziging Invoeringswet Boek 2 BW, Van Zeben, 
Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet Boek 2 BW, blz. 1246. Daar wordt gesteld: Als 
kenmerk van de coöperatieve vereniging is gehandhaafd dat zij in haar bedrijfsuitoefening 
overeenkomsten sluit met haar leden. Met deze overeenkomsten wordt gedoeld op het zgn. zakelijk 
verkeer met de leden in de vorm van leverantie- en afnemerscontracten (...).' 

344 Het bestaan van de 'rechtspersoon' wordt vooralsnog intact gelaten. Zij kan echter op de voet 
van art. 2:21 lid 1 sub c BW worden ontbonden. 
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omschrijving van de coöperatie te worden vermeld. De NCR heeft vervolgens een 
omschrijving voorgesteld waarin het 'contractelement' niet meer voorkwam.345 

De minister wees het voorstel om het 'contractelement' uit de omschrijving te 
schrappen af met als argument dat alsdan te veel organisaties onder het begrip 
'coöperatie' waren te brengen. Met name meende de minister de overeenkomsten 
tussen coöperatie en haar leden als materieel kenmerk niet te kunnen missen om 
een afbakening tot stand te brengen ten opzichte van die verenigingen die een bedrijf 
uitoefenen.346 Wel nam de minister de tevens door de NCR voorgestelde woorden 
'anders dan bijkomstig' over in de wettelijke omschrijving van de coöperatie met 
als argument dat daardoor beter tot uitdrukking zou komen dat het hoofdmiddel 
ter bereiking van het doel van de coöperatie moet zijn het sluiten van overeenkom
sten met de leden.347 

In de literatuur is de introductie van het 'contractelement' in de omschrijving van 
de coöperatie slechts door een enkeling volmondig onderschreven. Ik noem hier 
Dorhout Mees, Harderwijk en Polak, die allen vrij strikt de opvatting van Meijers 
volgden.348 De geluiden van kritiek zijn veelvuldiger waarbij met name door 
Willemse, De Groot en Galle fundamentele kritiek is geleverd. Zij wijzen erop 
dat er in praktijk een groot aantal coöperaties bestaan die het zakelijk verkeer met 
de leden niet regelen door het sluiten van overeenkomsten. 

Zo plegen met name de grote productiecoöperaties het zakelijk verkeer met 
hun leden niet te regelen door het sluiten van overeenkomsten, maar volgt het 
zakelijk verkeer uit het lidmaatschap als zodanig. Terecht wijst Galle erop dat men 
deze overeenkomsten wel zou verwachten gezien het feit dat de doelomschrijving 
in de statuten geheel overeenkomstig het formele criterium van art. 2:53 lid 1 BW 
gewag maakt van deze 'overeenkomsten'.349 Een nadere kennisname van de statuten 
van deze coöperaties leert echter dat de rechten en verplichtingen van de leden 
jegens hun coöperatie niet bepaald worden door 'overeenkomsten', maar door de 
lidmaatschapsverhouding. De inhoud van de rechten en plichten van de leden wordt 
bepaald door de statuten en daarop gebaseerde huishoudelijke reglementen. 
Leveringsvoorwaarden, kwaliteitseisen, grondslagen voor de prijsvaststelling, het 

345 Zie het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer n.a.v. art. 2.2.2.1., Van Zeben. Parlementaire 
Geschiedenis Boek 2 BW, blz. 461. 

346 Zie de MvA II bij art. 2.2.2.1., Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW, blz. 466. 
347 Echter nadien heeft de minister de woorden 'anders dan bijkomstig' ten onrechte een dusdanige 

uitleg gegeven dat zij tevens betrekking hadden op de mogelijkheid van het derdenverkeer. Zie 
hierover § 4.3.2. van hoofdstuk 3 en Van der Sangen, S&V 1995 blz. 141. 142. 

348 Zie Dorhout Mees, t.a.p. blz. 113. Harderwijk, De statuten van de Coöperatieve Vereniging. 
TVVS 1959 nr. 11, blz. 233-239 en Polak, De coöperatieve vereniging, preadvies voor 
Broederschap van Kandidaat-Notarissen 1965. blz. 32. 

349 Galle, diss. KUB 1993, blz. 151. 
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is uitputtend geregeld in statuten en huishoudelijk reglement.350 Van enige 
overeenkomsten is geen sprake. Dit geldt eens te meer voor die productiecoöperaties 
die tevens een statutaire leveringsplicht kennen. Het zelfde geldt voor aankoopco-
operaties met een statutaire afnameplicht. Ook hier is van overeenkomsten in de 
eigenlijke zin van het woord geen sprake. Men kan deze coöperaties slechts via 
de kunstgreep dat uit de statuten voor de leden de verplichting voortvloeit 
overeenkomsten met de coöperatie aan te gaan, onder de wettelijke omschrijving 
brengen.351 

Willemsen heeft als eerste erop gewezen dat, gezien deze praktijk bij 
productiecoöperaties, een andere uitwerking van de coöperatieve werkzaamheid 
dan door het sluiten van overeenkomsten tussen coöperatie en haar leden, niet alleen 
mogelijk, maar ook meer in overeenstemming met de door Meijers aangehangen 
leer van de normaal typen zou zijn geweest. Weliswaar past de coöperatiewetgeving 
in Boek 2 BW goed bij de theorie van Meijers omtrent de normaal-typen, maar 
zij kan niet of nauwelijks betekenis hebben voor de praktijk van het rechtsverkeer 
tussen de coöperatie en haar leden omdat zij uitgaat van een wel erg bijzonder type 
coöperatie. De praktijk van juist deze grote productiecoöperaties laat immers zien 
dat de regeling van het zakelijk verkeer niet plaatsvindt door de tussenschakel van 
'de overeenkomst' maar via de lidmaatschapsverhouding als zodanig. Het normaal
type van art. 2:53 BW komt in de praktijk slechts zelden voor. Daar komt nog eens 
bij dat Meijers volgens Willemse bij de uitwerking van art. 2:59 BW en het daarvoor 
vereiste onderscheid tussen een lidmaatschapsverhouding en een contractuele 
verhouding tussen coöperatie en lid, niet de heersende leer volgde en zelfs 
afwijkende jurisprudentie citeerde.352 Nu er weinig coöperaties zijn, die in de 
uitoefening van hun bedrijf met hun leden overeenkomsten sluiten zoals zij die 

350 Illustratief in dit verband zijn de statuten van "Avebe" B.A. m.n. art. 2 en 9 en de artt. 19 t/m 
25 van het huishoudelijk reglement. De doelomschrijving spreekt niet van 'overeenkomsten', 
terwijl de leveringsrechten en -plichten gekoppeld zijn aan het nemen van een bepaald aantal 
'aandelen'. Voorwaarden voor de levering, kwaliteitseisen e.d. zijn te vinden in het huishoudelijk 
reglement. Vgl. ook de statuten van 'Cebeco-Handelsraad' B.A. m.n. art. 2, 3, 12 en 13, van 
Friesland (Frico Domo) Coöperatie B.A. m.n. art. 3 en 13, waar op de gewone leden op grond 
van de statuten een 'terbeschikkingstellingsverplichting' rust, terwijl de doelomschrijving spreekt 
van 'dienstverleningsovereenkomsten', van Coöperatie Suiker Unie U.A. m.n. art. 3, 18, 19 
en 23 dat voorziet in de opstelling van een bietenreglement met als inhoud bepalingen betreffende 
cultuur, levering, weging, het vervoer en de betaling van de suikerbieten. 

35 1 Zie bijv. bij Dijk/Van der Ploeg, Van vereniging, coöperatie en stichting, tweede druk, Gouda 
Quint, Arnhem 1991, blz. 98 en 105. 

352 De heersende leer is o.a. te vinden bij Van Oven, WPNR 4366 (1954) blz. 438, Molengraaf:, 
RM Themis 1925 en Roeleveld, blz. 22. Tegenover de door Meijers in diens Toelichting geciteerde 
uitspraken staat de wel zeer expliciete uitspraak van Rb. Breda 12 maart 1929, NJ 1929, blz. 
1646: 'De levering van melk aan een Coöperatieve Zuivelfabriek door de leden tegen ontvangst 
van een prijs vormt geen koopovereenkomst. Zij is een overdracht van melk, het feitelijk bezit 
der vereeniging, met machtiging om die melk te vermengen met de door de andere leden geleverde 
melk en met lastgeving van dit mengsel boter te bereiden en deze voor de leden te verkoopen 
of te doen verkoopen. De boter wordt het gezamenlijk en onverdeeld eigendom der leden.' 
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ook met derden kunnen sluiten, leidt dit er volgens Willemse toe dat art 2:59 BW 
geen rol van betekenis kan spelen/53 

De Groot heeft voorgesteld het 'contractelement' uit de wettelijke omschrijving 
van de coöperatie te schrappen omdat het omschrijven van het wezenskenmerk 
van de coöperatie als een contractueel fenomeen in strijd is met de realiteit. Hij 
wijst op de gang van zaken bij de aflevering van melk door de leden aan een 
zuivelcoöperatie. De leden zullen het niet als zodanig ervaren dat zij elke keer als 
zij melk afleveren een contract afsluiten met de coöperatie. Immers hun rechten 
en verplichtingen liggen bij hun toetreding vast. Om in elke aflevering een 
afzonderlijke wilsovereenstemming te zien en mitsdien een overeenkomst doet 
volgens De Groot uiterst gekunsteld aan. Hij acht het dan ook weinig voor de hand 
liggend om op een dergelijke gang van zaken de bepalingen voor het totstandkomen 
van (koop-)overeenkomsten toe te passen (zoals wilsovereenstemming, wilsgebreken 
en de bijzondere bepalingen van koop en verkoop). Hij wijst er bovendien op dat 
aan de aflevering door het lid belangrijke verenigingsrechtelijke gevolgen verbonden 
zijn zoals de hoogte van het aandeel van het lid in een overschot of tekort bij 
afsluiting van boekjaar, het aantal uit te oefenen stemmen in de algemene 
vergadering en de aansprakelijkheid bij ontbinding. De Groot concludeert dat de 
nauwe koppeling tussen verenigingsrecht en levering er op wijst dat men bij de 
productiecoöperatie niet te maken heeft met een contractueel verschijnsel.354 

Galle verwijst bij zijn kritiek op het 'contractelement' eveneens naar de 
praktijk bij grote productiecoöperaties die het zakelijk verkeer niet regelen door 
het sluiten van overeenkomsten met de leden. Hij wijst er echter ook op dat 
sommige productiecoöperaties de leveringsplicht niet in de statuten regelen maar 
het lid bij toetreding een afzonderlijke duurovereenkomst laten tekenen die voorziet 
in de wederzijdse plicht zo lang het lidmaatschap voortduurt, transacties af te sluiten 
met de coöperatie conform de condities zoals vastgelegd in o.a. de statuten van 
de coöperatie.355 Ook hij stelt voor het 'contractelement' uit de wettelijke 
omschrijving van de coöperatie te schrappen. Hij is van mening in navolging van 
eertijds door de NCR geuite bezwaren tegen het 'contractelement', dat het zakelijke 
verkeer tussen leden en hun coöperatie, d.w.z. de bedrijfsuitoefening met de leden, 

353 Zie Willemse, Is de coöperatie in Boek 2 Nieuw BW wel het normaal-type?. TVVS 1978 nr. 
12. blz. 378-383. 

354 De Groot, Zijn alle coöperatieve verenigingen wel te vatten onder één definitie en één regeling?. 
TVVS 1985 nr. 85/2. blz. 42. In gelijke zin Stein. Bespreking van P.J. Dortmond: De coöperatie; 
van vereniging naar houdstermaatschappij en beursrechtspersoon, inaugurele rede KUN 1991, 
in RM Themis januari 1993, blz. 53. 

355 Galle, diss. KUB 1993. blz. 151. 
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het essentiële kenmerk van de coöperatie vormt.356 Daarop zou dan in de wettelijke 
omschrijving van de coöperatie het accent moeten liggen. 

Van den Ingh acht het verantwoord de eis van de contractuele band, hoewel 
de wet spreekt van overeenkomsten {meervoud dus;vdS), in die zin ruim uit te 
leggen dat het sluiten van een eenmalige overeenkomst voldoende is. Volgens Van 
den Ingh kan worden volstaan met één duurovereenkomst, waarin de wederzijdse 
plicht is vastgelegd tot het verrichten van bepaalde prestaties zolang het lidmaat
schap voortduurt, hetgeen nader geregeld is in statuten, reglementen en algemene 
voorwaarden.357 Een dergelijke redenering lijkt echter te zijn ingegeven door de 
vrees dat een coöperatie die geen overeenkomsten sluit met de leden, niet voldoet 
aan de wettelijke omschrijving van zijn rechtsvorm en gevaar loopt te worden 
ontbonden. 

Bruineman heeft op het verschijnsel van de 'contractproductie' gewezen.358 

Bij contractproductie worden onafhankelijk van de statuten tussen de coöperatie 
en haar leden/leveranciers cq. afnemers overeenkomsten gesloten ten gevolge 
waarvan wederzijdse verplichtingen ontstaan die veelal verstrekkender verplichting
en scheppen dan de statutaire bepalingen, die het lidmaatschap regelen.359 

Contractproductie zou de stabiliteit van de coöperatie moeten bevorderen en een 
aanvulling moeten vormen op de statutair geregelde leverings- en afnameverplich
ting. De contracten vormen, voorzover zij met de leden worden afgesloten, een 
extra-statutaire aanvulling op de band tussen het lid en zijn coöperatie. Bij 
contractproductie wordt afgeweken van het coöperatief principe in die zin dat 
minimumprijzen worden gegarandeerd. Hiertegenover staat dat niet alle leden van 
een dergelijke minimumprijs gebruik kunnen maken nu de coöperatie daartoe slechts 
bereid zal zijn indien er sprake is van een bepaalde omvang van het te leveren 
product, hetwelk bovendien aan bepaalde kwaliteitseisen behoort te voldoen. Er 
ontstaan aldus twee groepen leden. De vraag is of de uit de contractproductie 
voortvloeiende tekorten ook voor rekening komen van die leden die niet deel nemen 
aan deze contractproductie. Hiervoor pleit dat daardoor ook hun belang wordt 
gediend.360 

356 Galle, diss. KUB 1993, blz. 145. Tot een wijziging in juridische vorm van het zakelijk verkeer 
leidt dit bij Galle niet, daar deze in de lidmaatschapsverhouding als zodanig een 'obligatoire 
overeenkomst' ziet. 

357 Van den Ingh, Kenmerken van de coöperatie en haar verhouding tot de leden, S&V 1995 blz. 
170. 

358 Bruineman, De structuur van de grote landbouwcoöperatie, WPNR 5232 (1973) blz. 414. 
359 Rapport 'Struktuur van de grote landbouwkoöperatie' vanwege de Nationale Raad voor de land

en tuinbouw, Den Haag 1973, blz. 49. 
360 Rapport 'Struktuur van de grote landbouwkoöperatie' vanwege de Nationale Raad voor de land

en tuinbouw, Den Haag 1973, blz. 51. Zie voor de motieven voor contractproductie blz. 52/53 
van het genoemde rapport. 
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Afwijzingen van het 'contractelement' zijn ook te vinden bij Lunshof361 en 
Kras.362 Kras refereert hierbij aan de praktijk zoals men die aantreft bij de (bloem-
en-)veilingcoöperaties. Ook hier volgt de dienstverlening uit het lidmaatschap. 
Evenals de productiecoöperaties kennen zij de volgende statutaire driepoot: 
stemrecht, aansprakelijkheid en leveringsplicht. Becking en Voogd363 maken zelfs 
geen melding van het 'contractelement'. Opvallend is ook dat zij voorbij gaan aan 
de uit de wettelijke omschrijving van de coöperatie volgende verplichting het 
zakelijk verkeer vorm te geven door het sluiten van overeenkomsten. Blijkbaar 
gaan zij ervan uit dat het zakelijk verkeer in de praktijk zijn regeling vindt in de 
statuten, reglementen en in besluiten, en mitsdien behoort tot het geheel van rechten 
en verplichtingen die uit het lidmaatschap als zodanig voortvloeien. 

Om met Stein te spreken: 'het is verkeerd om - zoals de wettelijke definitie 
het doet voorkomen - als algemene regel te stellen dat de afwikkeling van de 
ecnonomische banden tussen de coöperatie en haar leden verloopt door middel 
van overeenkomsten.'364 

Een meer legistische opvatting ten aanzien van het 'contractelement' wordt 
verdedigd door Van der Grinten. Van der Grinten neemt als uitgangspunt dat het 
zakelijk verkeer plaats moet vinden door het sluiten van overeenkomsten. Hij acht 
het echter niet in strijd met de strekking van de wet dat bij de coöperatie de 
voorziening in de behoefte van de leden via het lidmaatschap wordt geregeld zonder 
dat er sprake is van een contractuele regeling.365 Volgens Galle is hier sprake van 
twee contradictoire standpunten.366 Anders dan in eerdere drukken van het 
aangehaalde werk367 schijnt Van der Grinten de contractuele relatie tussen de 
coöperatie en het lid niet meer bij alle coöperaties als dwingend vereiste te stellen. 
Hij wil met name voor de flatcoöperatie een uitzondering maken. 

Op deze visie is kritiek geuit door Van der Ploeg die daarmee in feite een 
nog legistischer standpunt inneemt.368 Hij is van mening dat Van der Grinten te 
gemakkelijk aanneemt dat het niet in strijd is met de strekking van de wet indien 
bij de coöperatie de voorziening in de behoeften van de leden via het lidmaatschap 

361 Lunshof, De coöperatie; een onzelfstandige ondernemingssoort. Agrarisch Recht 1986 nr. 12, 
blz. 604. 

362 Kras, Heeft de coöperatieve vereniging een januskop?, Agrarisch Recht 1989 nr. 5, blz. 229 
en 230. 

363 Becking en Voogd. Het lidmaatschap van de coöperatieve vereniging en de inhoud daarvan, 
TVVS 1988 nr. 88/3. blz. 76. 

364 Stein. Boekbespreking P.J. Dortmond: De coöperatie; van vereniging naar houdstermaatschappij 
en beursrechtspersoon, inaugurele rede Nijmegen 1991, in RM Themis 1993, blz. 52/53. 

365 Asser-Van der Grinten II (De rechtspersoon), nr. 388 blz. 308 in samenhang met nr. 390 blz. 
310. 

366 Galle, diss. KUB 1993, blz. 150. 
367 Zie bijv. Asser-Van der Grinten II (De rechtspersoon), zesde druk, nr. 390 blz. 289. 
368 Van der Ploeg, S&V 1992. blz. 196. 
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plaatsvindt. Hij had het logischer gevonden als Van der Grinten de eis van een 
afzonderlijke overeenkomst in de wet had bestreden. 'De strekking van de wet 
lijkt mij duidelijk anders', aldus Van der Ploeg. Daarbij wijst hij erop dat Van der 
Grinten bij de onderlinge waarborgmaatschappij weer wél een duidelijke scheiding 
tussen de lidmaatschapsverhouding en de contractuele verhouding aanneemt.369 

Van der Ploeg vraagt zich af waarom Van der Grinten een dergelijke duidelijke 
scheiding bij de coöperatie niet aanneemt. Hij zegt hierover: 'Dat zou wel meer 
met de strekking van de wet overeenstemmen en geeft ook wenselijker uitkomsten'. 
Van der Ploeg houdt strak vast aan het vereiste van de overeenkomsten tussen 
coöperatie en de leden. Immers, zonder deze overeenkomsten voldoet de coöperatie 
niet meer aan art. 2:53 lid 1 BW en bestaat de kans op ontbinding op grond van 
art. 2:21 lid 1 sub c BW.370 De kans dat een coöperatie die het zakelijk verkeer 
via het lidmaatschap regelt, een dergelijk lot te beurt valt, acht hij echter gering 
wanneer hij schrijft: 

'In principe is onzes inziens elke vereniging die ten doel heeft in bepaalde 
stoffelijke behoeften te voorzien van de leden en waarvan gezegd kan worden 
dat zij een bedrijf uitoefent of doet uitoefenen tot een coöperatie te maken; 
het scheiden van de rechten en verplichtingen van de leden in die behorende 
bij het lidmaatschap en die behorende bij het contract is voornamelijk een 
kwestie van juridische techniek (...)'371 

Waaruit deze 'juridische techniek' zou dienen bestaan, is niet geheel duidelijk. 
Een coöperatie die het zakelijk verkeer tussen de leden niet regelt door middel 
van overeenkomsten maar via het lidmaatschap, bijv. door middel van een statutaire 
leveringsplicht, zou in de opvatting van Van der Ploeg tot een coöperatie in de 
zin van art. 2:53 lid 1 BW te maken zijn indien men aanneemt dat uit de statutaire 
leveringsplicht de verplichting voortvloeit met de coöperatie te contracteren.372 

Probleem hierbij is echter dat leveringsverplichtingen doorgaans niet als zodanig 
zijn geformuleerd. En wat als er sprake is van een keiharde verplichting tot levering 
op grond van de statuten, dan mogen we toch aannemen dat deze de bron vormen 
voor het onstaan van rechten en verplichtingen? 

Tot de legisten ten aanzien van het 'contractelement' behoort ook Stille. Hij 
is van mening dat een coöperatie niet voldoet aan de huidige wettelijke omschrijving 
wanneer de voorziening in de stoffelijke behoeften van de leden rechtstreeks op 

369 Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997). nr. 421 blz. 446. 
370 Zie ook Dijk/Van der Ploeg, a.w. blz. 117. 
371 Zie vorige noot. 
372 Zoals bij Dijk/Van der Ploeg, Van vereniging, coöperatie en stichting, tweede druk, Gouda Quint. 

Arnhem 1991. blz. 98. 
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grond van het lidmaatschap plaatsvindt zonder de tussenschakel van een 
overeenkomst.373 

Indien men als eis zou blijven stellen dat het zakelijk verkeer tussen de coöperatie 
en haar leden moet plaats vinden door het sluiten van overeenkomsten, dan heeft 
dit niet alleen consequenties voor de productiecoöperatie, maar ook voor de 
werknemerproductiecoöperatie, de flatexploitatiecoöperatie en andere exploitatie
coöperaties, zoals de coöperatieve centrale antenne-inrichting. Bij dit soort 
coöperaties berust de mogelijkheid van het lid om gebruik te maken van de 
coöperatie doorgaans op het lidmaatschap. Bij deze coöperaties is het traceren van 
'overeenkomsten' tussen de coöperatie en de leden niet of nauwelijks mogelijk. 
Het handhaven van het 'contractelement' zou het coöperatieve karakter van 
dergelijke organisaties onzeker maken/74 Met name bij de werknemer
productiecoöperatie is het vereiste van 'overeenkomsten' tussen coöperatie en leden 
problematisch. In de eerste plaats gaat de wettelijke omschrijving, zo lijkt het, ervan 
uit dat er telkens nieuwe overeenkomsten tussen leden en coöperatie worden 
afgesloten, terwijl het, als men al het contractelement aanvaardt, bij de werkne-
mersproductiecoöperatie zal gaan om een overeenkomst die men éénmaal aangaat, 
nl. een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Praktijk is echter 
dat bij een groot aantal werknemerproductiecoöperaties het recht op arbeid en de 
daarbij behorende betaling niet berust op een arbeidsovereenkomst maar berust 
op het lidmaatschap. Leden van een werknemerproductiecoöperatie wensen nu 
juist om hen moverende redenen geen arbeidsovereenkomst aan te gaan.371 

Ook bij de flatexploitatiecoöperatie volgt het recht om gebruik te maken van 
de coöperatie veelal niet uit verschillende overeenkomsten tussen coöperatie en 
haar leden maar uit een rechtsbetrekking nl. de lidmaatschapsverhouding als 
zodanig. Een dergelijke flatexploitatiecoöperatie is wel tot een coöperatie in de 

373 Stille, De coöperatieve exploitatievereniging in het nieuwe rechtspersonenrecht, WPNR 5406 
(1977) en Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 53-5. Het is overigens de vraag of Stille thans 
nog steeds dit standpunt inneemt. In zijn bespreking van het proefschrift van Galle schrijft hij: 
'Galle betoogt (...) overtuigend dat in de definitie van artikel 2:53 lid 1 het vereiste van het sluiten 
van overeenkomsten (naast de hoedanigheid van lid) dient te verdwijnen. Maar ik zou wel de 
mogelijkheid willen openlaten dat de statuten kunnen bepalen dat de rechten en plichten mede 
worden geregeld in een (aanvullende) overeenkomst.' Zie Stille. WPNR 96/6235, blz. 622. 

3 M Zie bijv. bij Roeleveld (1955). het preadvies voor de Broederschap van Candidaat-Notarissen 
uit 1954 van Lubbers alsmede die uit 1965 van Polak en De Vries, Maeijer in NJB 1976. blz. 
666. Van Schilfgaarde in WPNR 5413 en Van den Ingh, S&V 1995 blz. 170. Zie ook Rb. 
Maastricht 3 september 1957, NJ 1959, 204. 

375 Zie over de werknemerproductiecoöperatie Hehemann. De definitie van de coöperatieve vereniging 
in het nieuwe BW, TVVS 1971 nr. 1. Van Gooi, De produktie-coöperatie en het 'principe 
distributif', TVVS 1976 nr. 12. Molenaar, Coöperatie, TVVS 1982 nr. 1. De Groot, Zijn alle 
coöperatieve verenigingen wel te vatten onder één definitie en één regeling?. TVVS 1985 nr. 
2, alsmede Van der Sangen. De ontzielde materie van de 'Eigenaarscoöperatie', in: J.L.P. Cahen-
bundel, blz. 313-339. 
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zin van art. 2:53 lid 1 BW te maken, indien zij tevens een aantal maandelijkse 
servicewerkzaamheden ten behoeve van de leden verricht. Deze werkzaamheden 
zouden dan wel tot stand kunnen komen door het telkens afsluiten van overeen
komsten tussen de coöperatie en haar leden.376 

Ten aanzien van de werknemerproductiecoöperatie en de flatexploitatiecoöperatie 
blijkt uit de parlementaire geschiedenis dat met de 'nieuwe' omschrijving van de 
coöperatie in Boek 2 BW niet is bedoeld de werknemerproductiecoöperatie of de 
flatexploitatiecoöperatie buiten de werking van het coöperatierecht te plaatsen, 
ook al werd van regeringszijde onderkend dat bij de hierbedoelde coöperaties van 
overeenkomsten in de eigenlijke zin van het woord in de praktijk geen sprake hoeft 
te zijn.377 Ten aanzien van de andere coöperaties waaronder de productiecoöperatie, 
is de wetgever de eis van de overeenkomsten blijven stellen. De coöperatieve 
praktijk laat echter zien dat er tal van coöperaties zijn waarbij het zakelijk verkeer 
zijn regeling vindt in de lidmaatschapsverhouding als zodanig. Natuurlijk zijn er 
ook coöperaties waarbij er wél sprake is van het sluiten van overeenkomsten zoals 
de coöperatieve banken en consumentencoöperaties en aan- of inkoopcoöperaties 
die geen statutaire afnameplicht kennen. Het gehele scala van coöperatievormen 
overziend moeten we echter constateren dat het sluiten van overeenkomsten tussen 
de coöperatie en haar leden geen wezenlijk kenmerk voor coöperaties in het 
algemeen is. Dientengevolge mist dit materiële kenmerk in de wettelijke 
omschrijving van de coöperatie het vermogen de coöperatie van andere rechts
vormen te onderscheiden. Wel geeft het kenmerk een typering van de primaire 
werkzaamheid van de coöperatie, namelijk het onderhouden van een zakelijk 
verkeer met de leden.378 Daarvoor kan het afsluiten van overeenkomsten met de 
leden mogelijk wel dienstig zijn maar niet noodzakelijk.379 

376 In deze zin Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 53-6 en Van Hengstum/Van Steenderen. 
a.w. blz. 175. Zie over de flatexploitatiecoöperatie Polak, De coöperatieve vereniging, preadvies 
voor het Broederschap van Kandidaat-Notarissen 1965, Harderwijk, De coöperatieve vereniging 
en de coöperatieve flatexploitatievereniging, TVVS 1965 blz. 75 e.V., Stille, De coöperatieve 
exploitatievereniging in het nieuwe rechtspersonenrecht, WPNR 5406 (1977) en Van Veiten, 
De coöperatieve flat-en serviceflatvereniging, TVVS 1981 nr. 6. 

377 Zie ten aanzien van de werknemerproductiecoöperatie expliciet Toelichting Meijers bij art. 2.2.2.1. 
OBW, Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW, blz. 457. Een en ander is nog eens 
uitdrukkelijk bevestigd tijdens de behandeling van de Invoeringswet Boek 2 BW. Zie Van Zeben, 
Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet Boek 2 BW, blz. 1242 en 1244. Zie ook Asser-Van 
der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 388 blz. 406, Stille, Rechtpersonen, losbl. editie, aant. 53-4 
en Dortmond, S&V 1995 blz. 175/176. Zie ten aanzien van de flatexploitatiecoöperatie de 
Memorie van Toelichting bij titel 2.2. Boek 2 BW, Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis 
Invoeringswet Boek 2 BW, blz. 1241. In gelijke zin Maeijer, NJB 1976, blz. 665 en 666. 

378 Veelzeggend is de mededeling van de minister dat met de overeenkomsten zoals genoemd in 
art. 2:53 lid 1 BW 'wordt gedoeld op het zakelijk verkeer met de leden (...).' Zie de Eerste Nota 
van Wijzigingen bij de Invoeringswet Boek 2 BW, Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis 
Invoeringswet Boek 2 BW, blz. 1246. 

379 In soortgelijke zin Galle, diss. KUB 1993 blz. 153/154. 
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Het 'contractelement' als materieel kenmerk in de wettelijke omschrijving van 
de coöperatie mist, zoals hierboven gesteld, niet alleen onderscheidend vermogen, 
het leidt ook tot problemen bij een drietal toepassingsgebieden. Het gaat hier 
achtereenvolgens om de bedrijfsuitoefening door de coöperatie in concern verband, 
het onderhouden van een zakelijk verkeer met niet-leden en de bescherming die 
art. 2:59 BW aan de leden beoogt te bieden. In de hierna volgende paragraaf staan 
de toepassingsproblemen van het 'contractelement' bij coöperaties met een 
bedrijfsuitoefening in concernverband centraal. De andere twee problemen worden 
besproken in de daarop volgende paragrafen. 

5.3 'Contractelement' en bedrijfsuitoefening in concernverband 

De oorspronkelijke wettelijke omschrijving van de coöperatie in art. 2:53 lid 2 
Vaststellingswet Boek 2 BW ging er in navolging van het Ontwerp Meijers van 
uit dat de bedrijfsuitoefening ten behoeve van de leden zou geschieden door de 
coöperatie zelf. Het zou de rechtspersoon coöperatie zijn die de coöperatieve 
onderneming in stand zou houden. Geheel in overeenstemming met de materiële 
kenmerken van de coöperatie was het dan de coöperatie zelf die met de leden de 
overeenkomsten af zou sluiten in het bedrijf dat de coöperatie ten behoeve van 
de leden uitoefende. Zowel het Ontwerp Meijers als de Vaststellingswet Boek 2 
BW gingen als het ware uit van een 'platte' organisatie. Aan het feit dat de 
bedrijfsuitoefening ten dele ook wel eens kon plaatsvinden door een werkmaat
schappij van de coöperatie, werd destijds voorbijgegaan. 

De praktijk laat echter voorbeelden zien van coöperaties die hun bedrijf niet 
zelf uitoefenen, maar die de bedrijfsuitoefening onderbrengen in een of meer 
werkmaatschappijen. Dit zijn vaak primaire coöperaties maar ook bij topcoöperaties 
komt een dergelijke structurering van de ondernemingsactiviteiten voor. Met name 
de productiecoöperaties, zoals de coöperaties in de zuivelverwerkende industrie, 
plegen hun onderneming onder te brengen in verschillende werkmaatschappijen 
waarvan de coöperatie al dan niet alle aandelen houdt. Net als bij kapitaalvennoot
schappen is er sprake van concernvorming. In het meest extreme geval leidt dit 
ertoe, dat de coöperatie zelf geen ondernemingsactiviteiten meer uitoefent, maar 
zich louter en alleen bezighoudt met het beheer en de financiering van haar 
werkmaatschappijen.380 De vraag die naar aanleiding van deze praktijk rees, was 
of het toegestaan was dat de leden van een dergelijke coöperatie rechtstreeks met 
de werkmaatschappijen contracteren. 

Bij de behandeling van de Invoeringswet Boek 2 BW werd vervolgens door 
de wetgever de situatie uit de praktijk in zoverre onderkend en gesanctioneerd dat 

380 Hierop is gewezen door Dortmond, De coöperatie; van vereniging naar houdstermaatschappij 
en beursrechtspersoon, inaugurele rede KUN 1991. 
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de bedrijfsuitoefening niet door de coöperatie zelf behoefde te geschieden maar 
ook door een werkmaatschappij waarvan de coöperatie enig aandeelhoudster was. 
Daartoe zijn aan de wettelijke omschrijving van de coöperatie de woorden 'of doet 
uitoefenen' toegevoegd. Voor het sluiten van de overeenkomsten bracht deze 
erkenning echter nog geen verandering: het zou de coöperatie zelf moeten zijn 
die met de leden de overeenkomsten waarover art. 2:53 lid 2 BW sprak, afsloot. 
Een en ander leidde tot de merkwaardige situatie dat een dergelijke coöperatie 
om aan de wettelijke omschrijving te voldoen, gedwongen werd als een soort 
tussenpersoon op te treden.381 

Gelijktijdig met de invoering van een structuurregeling voor de 'grote' 
coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij is toen vervolgens van deze 
gelegenheid gebruik gemaakt te bepalen dat de leden van een coöperatie wiens 
bedrijfsactiviteiten worden uitgeoefend in een of meer dochtervennootschappen, 
rechtstreeks met deze dochtervennootschappen de overeenkomsten kunnen aangaan 
waarvan art. 2:53 lid 1 BW spreekt. Daartoe zijn in de wettelijke omschrijving 
van art. 2:53 lid 1 BW de woorden 'door overeenkomsten' veranderd in 'krachtens 
overeenkomsten'. Tijdens de parlementaire behandeling werd nog eens uitdrukkelijk 
bevestigd dat het is toegestaan dat de leden van een primaire coöperatie rechtstreeks 
met de werkmaatschappijen overeenkomsten afsluiten.382 Daarmee dekt de huidige 
wettelijke omschrijving van de coöperatie nog steeds niet de huidige praktijk omdat 
daarbij een belangrijke situatie over het hoofd is gezien. In het licht van de huidige 
tektst van art. 2:53 lid 1 BW blijft het ook na de laatste wijziging van de wettelijke 
omschrijving bij topcoöperaties en gemengde coöperaties voor de leden onmogelijk 
om rechtstreeks met de werkmaatschappijen te contracteren. 

Topcoöperaties zijn coöperaties waarvan de leden op hun beurt coöperaties 
zijn. Topcoöperaties zijn bijv. Rabobank Nederland, de inkoopcoöperatie 
Landbouwbelang en de aan- en verkoopcoöperatie Cebeco-Handelsraad. We hebben 
aldus te maken met de verhouding topcoöperatie - lid/primaire coöperatie -

381 Dortmond, t.a.p. blz. 4. Zie ook Willemse, De coöperatie met dochterbedrijven in de vorm van 
een nv of bv, TVVS 1981 nr. 5, blz. 111 en De Groot, Zijn alle coöperatieve verenigingen wel 
te vatten onder één definitie en één regeling?, TVVS 1985 nr. 2, blz. 38 en Van der Grinten, 
Het bestuur van landbouwcoöperaties, S&V 1990 blz. 5. 

382 Zie MvA Invoeringswet, Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet Boek 3, 5 en 
6 BW (Aanpassing Boek 2), blz. 259. In andere zin Galle, diss. KUB 1993, blz. 163 t/m 168. 
Het betoog van Galle, dat het nog steeds de coöperatie moet zijn die de overeenkomsten met 
de leden sluit in het geval de bedrijfsactiviteiten zijn ondergebracht in dochtervennootschappen, 
heeft mij niet kunnen overtuigen omdat het een te groot gewicht toekent aan het door Galle op 
andere punten overigens illustratieve onderscheid tussen een primair en secundair bedrijf van 
de coöperatie. Bovendien zie ik niet in waarom het de leden van een coöperatie niet vrijstaat 
een dusdanig lidmaatschap in het leven te roepen dat aan de leden de verplichting wordt opgelegd 
aan een door het bestuur van de coöperatie aan te wijzen dochtermaatschappij te leveren of af 
te nemen, te meer nu ook Galle erkent dat het sluiten van overeenkomsten door de coöperatie 
geen essentieel kenmerk is van de coöperatie. Een soortgelijke afwijkend standpunt wordt ook 
ingenomen door Lunshof, S&V 1992 blz. 73. 
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lid/natuurlijk persoon.383 Gemengde coöperaties zijn coöperaties waarbij het 
ledenbestand bestaat uit gewone leden en coöperaties. Voorbeelden hiervan zijn 
de zuivelcoöperaties Campina Melkunie en tot voor kort Friesland Coberco. Ook 
bij deze top- en gemengde coöperaties is het gebruikelijk om de productiebedrijven 
onder te brengen in aparte werkmaatschappijen. Nu zou het volgens de tekst van 
art. 2:53 lid 1 BW wel toegestaan zijn dat de primaire coöperaties in hun hoedanig
heid van lid van de top- cq. gemengde coöperatie rechtstreeks contracteren met 
de werkmaatschappijen. De wettekst laat echter niet toe dat de leden van de primaire 
coöperatie rechtstreeks met de werkmaatschappijen van de top- cq. gemengde 
coöperatie contracten afsluiten.384 De leden van de primaire coöperatie zouden 
eerst moeten leveren aan de primaire coöperatie, waarna deze laatste pas 
rechtstreeks kan leveren aan de werkmaatschappij van de top- cq. gemengde 
coöperatie/ -

Een dergelijke beperking van de mogelijkheid voor de leden van een primaire 
coöperatie die op haar beurt lid is van een topcoöperatie, om rechtstreeks met de 
werkmaatschappijen van de topcoöperatie te contracteren is niet gewenst. Uit de 
parlementaire geschiedenis blijkt bovendien niet dat een dergelijke beperking van 
het zakelijk verkeer tussen top- cq. gemengde coöperatie en de leden van de 
primaire coöperatie beoogd is. Ook om deze consequentie te voorkomen kan men 
mijns inziens maar het beste het 'contractelement' uit de wettelijke omschrijving 
schrappen. De wettelijke omschrijving zou dan luiden: 

'De coöperatie is een bij notariële akte als zodanig opgerichte rechtspersoon. 
Zij moet zich blijkens de statuten ten doel stellen in bepaalde stoffelijke 
behoeften van haar leden te voorzien door met hen een zakelijk verkeer te 
onderhouden in het bedrijf dat zij te hunnen behoeve al dan niet gezamenlijk 
met anderen uitoefent of doet uitoefenen.' 

Indien men wil vasthouden aan het materiële kenmerk van de 'overeenkomsten', 
zou de huidige wettelijke omschrijving wederom aangepast moeten worden. Deze 
zou dan kunnen luiden: 

'De coöperatie is een bij notariële akte als zodanig opgerichte rechtspersoon. 
Zij moet zich blijkens de statuten ten doel stellen in bepaalde stoffelijke 
behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten, anders dan 

383 Aan de mogelijkheid dat ook rechtspersonen of andere niet-rechtspersoonlijkheid bezittende 
samenwerkingsvormen zoals de maatschap en de vennootschap onder firma lid kunnen zijn van 
een primaire coöperatie ga ik in dit verband gemakshalve voorbij. 

384 In andere zin De Groot, Zijn alle coöperatieve verenigingen wel te vatten onder één definitie 
en één regeling?. TVVS 1985 nr. 85/2, blz. 40. 

385 Vgl. Kemperink. Rechtspersonen, losbl. editie, Coöperatieve Verenigingen Fiscaal, aant. 5-14. 
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verzekering, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te hunnen behoeve al dan 
niet gezamenlijk met anderen uitoefent of doet uitoefenen.' 

Hoewel de huidige wettelijke omschrijving van de coöperatie in art. 2:53 lid 1 BW 
dus uitgaat van de mogelijkheid dat de leden rechtstreeks overeenkomsten sluiten 
met de dochterbedrijven van hun coöperatie, is, zoals hierboven is aangetoond, 
vanuit het perspectief van de leden de situatie uit het oog verloren dat een top-
of gemengde coöperatie de bedrijfsuitoefening in dochtervennootschappen heeft 
ondergebracht. Bovendien zijn de consequenties van de mogelijkheid om 
rechtstreeks met de dochtermaatschappijen van de coöperatie te contracteren, op 
een aantal punten niet geheel doordacht. Aanvaarding van de 'holdingfunctie' van 
coöperaties brengt met zich dat een aantal bepalingen in Titel 3 Afdeling 1 in een 
vreemd daglicht komen te staan. Het gaat hier om de leden 3 en 4 van art. 2:53 
BW en om art. 2:59 BW. 

5.4 Overeenkomsten met niet-leden 

Art. 2:53 lid 3 BW luidt, voorzover hier van belang: 

'De statuten van een coöperatie kunnen haar veroorloven overeenkomsten als 
die welke zij met haar leden sluit, ook met anderen aan te gaan (...).' 

Lid 4 van art. 2:53 BW voegt daar aan toe: 

'Indien een coöperatie (...) de in het vorige lid bedoelde bevoegdheid uitoefent, 
mag zij dat niet in een zodanige mate doen, dat de overenkomsten met de leden 
slechts van ondergeschikte betekenis zijn.' 

Zoals reeds eerder gesteld kan uit het samenspel van de bepalingen in lid 3 en 4 
van art. 2:53 BW een vijfde materieel kenmerk van de coöperatie worden gedis
tilleerd en wel het kenmerk dat de coöperatie als uitgangspunt een 'besloten 
karakter' heeft. Door Galle is het besloten karakter voor het eerst als zelfstandig 
kenmerk van de coöperatie genoemd.386 Het betreft hier echter geen materieel 
kenmerk in de wettelijk omschrijving van de coöperatie - deze zijn immers opge
nomen in art. 2:53 lid 1 BW.387 De werking van art. 2:53 lid 3 en 4 BW leidt er 
wel toe dat we de facto kunnen spreken van een essentieel kenmerk van de 
coöperatie als zodanig. Gezien de wettelijke regeling acht de wetgever een bepaalde 
mate van beslotenheid kenmerkend voor de coöperatie. Art. 2:53 BW gaat er immers 

386 Galle, diss. KUB 1993, blz. 172. 
387 In andere zin Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 53-14 en Galle, diss. KUB 1993, blz. 

172. 
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van uit dat de bedrijfsuitoefening geschiedt ten behoeve van de leden. Door met 
de leden in de bedrijfsuitoefening een zakelijk verkeer te onderhouden - de wet 
spreekt van het sluiten van overeenkomsten met de leden - tracht de coöperatie 
de stoffelijke behoeften van haar leden te behartigen. Gezien de wettelijke 
omschrijving is de coöperatie niet alleen verplicht een zakelijk verkeer met de leden 
te onderhouden, maar ook verplicht het zakelijk verkeer als regel te beperken tot 
de kring van de leden. De bedrijfsuitoefening ten behoeve van de leden draagt 
daarmee in beginsel een exclusief karakter. Als wettelijke hoofdregel geldt dat 
de coöperatie niet de belangen van derden mag behartigen door met dezen een 
soortgelijk zakelijk verkeer te onderhouden als met de leden. 

Het exclusieve of besloten karakter van de coöperatieve werkzaamheid betekent 
niet dat de coöperatie geen overeenkomsten mag aangaan met derden. Afhankelijk 
van de aard van de werkzaamheid zal het uitoefenen van de verlengstukfunctie 
met zich brengen dat zij overeenkomsten aangaat 'in de markt'. Het aangaan van 
overeenkomsten met derden is dan zelfs geboden. Een afzetcoöperatie zal trachten 
haar producten tegen een zo hoog mogelijke prijs te verkopen aan een van de 
marktpartijen binnen de bedrijfskolom. Een inkoopcoöperatie daarentegen zal 
trachten de benodigde goederen zo goedkoop mogelijk op de markt in te kopen. 
De regeling van art. 2:53 lid 3 en 4 BW ziet niet op deze overeenkomsten met 
derden. De regeling ziet ook niet op overeenkomsten met derden die voor de 
uitoefening van het bedrijf een ondersteunend of facilitair karakter dragen zoals 
het in dienst nemen van personeel, de opdracht tot het bouwen van bedrijfsgebou
wen of de aanschaf van inventaris. Bij de regeling van art. 2:53 lid 3 BW gaat het 
erin essentie om dat het de coöperatie verboden is een soortgelijke dienstverlening 
ten behoeve van de leden ook aan niet-leden aan te bieden. 

Galle maakt in dit verband onderscheid tussen het primaire bedrijf, het secun
daire bedrijf en het tertiaire bedrijf. Het primaire bedrijf richt zich op het behartigen 
van de stoffelijke behoeften van de leden - het onderhouden van een zakelijk 
verkeer met de leden. Het secundaire bedrijf omvat de bedrijfsuitoefening naar 
buiten toe. Dit kan de coöperatie zelf doen maar zij kan dit ook overlaten aan een 
werkmaatschappij. Zij kan zelfs bij overeenkomst de uitoefening van het secundaire 
bedrijf uitbesteden aan derden. Het tertiaire bedrijf betreft het onderhouden van 
een soortgelijk zakelijk verkeer met niet-leden als met de leden, dat gezien haar 
doelstelling de coöperatie met haar leden moet onderhouden. Galle onderschrijft 
het besloten karakter van de coöperatie; in principe kan de coöperatie de 
dienstverlening niet uitbreiden tot niet-leden.388 

Van het als hoofdregel geldende verbod om met niet-leden een zakelijk verkeer 
te onderhouden, kan echter onder voorwaarden worden afgeweken. Daartoe eist 

Galle, diss. KUB 1993, blz. 165, 175 en 176. 
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art. 2:53 lid 3 BW immers in de eerste plaats een uitdrukkelijke statutaire bepaling 
die het mogelijk maakt dat de coöperatie soortgelijke overeenkomsten als zij met 
de leden in de bedrijfsuitoefening afsluit, met derden mag afsluiten.389 In de tweede 
plaats stelt lid 4 van art. 2:53 BW als voorwaarde dat het sluiten van overeen
komsten met niet-leden niet in zodanige mate mag geschieden dat de overeenkom
sten met de leden slechts van 'ondergeschikte betekenis' zijn. Op de inhoud van 
dit wettelijk voorschrift kom ik nog terug. De praktijk laat zien dat de meeste 
statuten een dergelijke voorziening bevatten, zodat de mogelijkheid van het 
onderhouden van een zakelijk verkeer met niet-leden op dezelfde wijze als met 
de leden eerder regel dan uitzondering is. 

Voor het onderhouden van een soortgelijk zakelijk verkeer met niet-leden 
als met de leden van een coöperatie kunnen vanuit bedrijfseconomisch perspectief 
goede gronden bestaan.390 Vaak wordt daarbij gewezen op de omstandigheid dat 
de productiecapaciteit noodzakelijkerwijs is afgestemd op het aantal leden en de 
omvang van het zakelijk verkeer dat tussen hen en de coöperatie wordt onderhou
den. In een geval van een teruglopend ledental is het onderhouden van een zakelijk 
verkeer met niet-leden een middel om de bestaande productiecapaciteit ten volle 
te blijven benutten.391 Een andere reden voor het onderhouden van een zakelijk 
verkeer met niet-leden kan zijn gelegen in de omstandigheid dat daarmee de 
coöperatie haar marktpositie versterkt en aldus een prijsstellende functie vervult.392 

Ook de Wet op de coöperatieve verenigingen van 1876 en van 1925 gingen 
uit van een besloten karakter van de coöperatie. Voor de uitbreiding van de 
werkzaamheden tot niet leden was een statutaire voorziening noodzakelijk. 
Opvallend is wel dat, als in de statuten een derdenverkeer werd toegestaan, ten 
aanzien van de omvang van het derdenverkeer geen beperkingen golden. Zelfs 
werd expliciet bepaald dat de coöperatieve vereniging haar karakter niet zou 
verliezen, indien zij haar werkkring ook tot derden zou uitstrekken mits zij maar 
tevens de stoffelijke belangen van haar leden behartigde.393 Ook Meijers ging in 
zijn ontwerp ervan uit dat de coöperatie, indien de statuten dit toestonden, haar 

389 Onbegrijpelijk is de stelling van Van der Grinten dat een coöperatie de bevoegdheid heeft met 
derden soortgelijke overeenkomsten aan te gaan als met de leden, mits uit de statuten niet 
uitdrukkelijk het tegendeel blijkt. Asser-Van der Grinten II (De rechtspersoon) nr. 391 blz. 311. 
Zo ook Schreurs-Engelaar, diss. KUN 1995, blz. 15. Mijns inziens is een dergelijke opvatting 
echter in strijd met de tekst en de ratio van art. 2:53 lid 3 BW. Twijfel over het door Van der 
Grinten ingenomen standpunt is te vinden bij Maeijer, Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), 
nr. 391 blz. 410. 

390 Harderwijk, a.w. blz. 34 en Van Diepenbeek, a.w. blz. 77. 
391 Leep, De coöperatie. Enkele bedrijfseconomische aspecten van verwerkings- en afzetcoöperaties, 

diss. UvA 1985, blz. 86. 
392 Zie het rapport 'Struktuur van de grote landbouwkoöperatie' vanwege de Nationale Coöperatieve 

Raad voor de land- en tuinbouw, Den Haag 1973, blz. 46. 
393 Zie art. 2 WCV 1876 en art. 1 lid 2 WCV 1925. 
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werkkring tot niet-leden zonder een beperking naar de omvang kon uitbreiden.394 

De huidige regeling daarentegen gaat ervan uit dat een afwijking van het besloten 
karakter weliswaar mogelijk is maar niet zover kan gaan dat het zakelijk verkeer 
met de leden van ondergeschikte betekenis wordt. Deze beperking van de 
mogelijkheid tot derdenverkeer is ingevoerd bij de Invoeringswet Boek 2 BW in 
1976. Zoals in § 4.3.2. van hoofdstuk 3 is aangetoond, is dit echter het gevolg van 
een onjuiste uitleg van de ingevoegde woorden 'anders dan bijkomstig' en het 
schrappen van de bepaling van art. 2.2.2.8b BW.395 

Indien een coöperatie in strijd met artikel art. 2:53 lid 3 BW, d.w.z. zonder statutaire 
grondslag, een zakelijk verkeer onderhoudt met niet-leden zal er in de regel sprake 
zijn van een doeloverschrijdende rechtshandeling.396 Een beroep van de zijde van 
de coöperatie op doeloverschrijding zal echter een geringe kans van slagen hebben. 
De coöperatie zal moeten bewijzen dat de wederpartij wist of zonder eigen 
onderzoek kon weten dat deze rechtshandeling doeloverschrijdend was. Daarvoor 
is een verwijzing naar de inhoud van de statuten op zich niet voldoende.397 

Overigens is het de vraag of een beroep op art. 2:7 BW door de coöperatie in de 
praktijk ooit zal voorkomen, aangezien de uitbreiding van haar werkzaamheden 
tot derden meestal eerder voordelig dan nadelig voor de coöperatie zal zijn. Het 
onderhouden van een zakelijk verkeer met niet-leden van enige omvang zonder 
statutaire grondslag zal wel te kwalificeren zijn als een in ernstige mate in strijd 
handelen met de statuten zodat ontbinding mogelijk is op de voet van art. 2:21 
lid 3 BW. 

Beide mogelijke rechtsgevolgen zijn vrij hypothetisch. Bevatten de statuten 
echter wel de mogelijkheid voor de coöperatie een zakelijk verkeer met niet-leden 
te onderhouden, dan rijst de voor de praktijk belangrijkere vraag, op welk moment 
het in art. 2:53 lid 4 BW vervatte verbod van een te omvangrijk derdenverkeer 
is overschreden en wat daarvan de rechtsgevolgen zijn. Beschouwt men zoals Stille 

394 Zie art. 2.2.2.8b OM. 
395 De woorden 'anders dan bijkomstig' zijn nadien gewijzigd in 'niet van ondergeschikte betekenis'. 

Zie Van Zeben. Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet Boek 2 BW, blz. 1245. Zie hierover 
tevens Galle, diss. KUB 1993 blz. 173/174. Van der Sangen, S&V 1995 blz. 141, 142. 

396 Zie Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II ( 1997), nr. 391 blz. 410. In andere zin Pitlo-Löwensteyn, 
Rechtspersonen, derde druk (1994), blz. 169, waar de overeenkomsten tussen coöperatie en 
derden zonder dat de statuten dit toestaan, nietig worden geacht op grond van het feit dat het 
bestuur deze bevoegdheid mist en er ex art. 2:45 lid 3 BW sprake is van een uit de wet 
voortvloeiende beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Als men dit laatste aanneemt, 
is de overeenkomst nietig. De handelende persoon zal nu hij in naam van de coöperatie optrad 
zelf niet gebonden zijn. Wel zal hij gehouden zijn de schade die de derde door zijn handelen 
leidt te vergoeden op grond van het feit dat het moet in staan voor zijn vertegenwoordigingsbe
voegdheid. Vgl. art. 3:70 jo. 79 BW. Denkbaar is ook dat het aangaan van een overeenkomst 
met een derde in naam van de coöperatie in de wetenschap dat de coöperatie daaraan niet 
gebonden kan zijn, een onrechtmatige daad oplevert. 

397 Zie HR 16 oktober 1992. NJ 1993, 98 (De Wereld). 
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en Galle doen398, het verbod van een te omvangrijk derdenverkeer als een onderdeel 
van de omschrijving van de coöperatie, dan is er reden om de coöperatie op grond 
van art. 2:21 lid 1 sub c BW te ontbinden, daar de coöperatie niet valt onder de 
wettelijke omschrijving van zijn soort. Een dergelijke oplossing ligt echter niet 
voor de hand. Eerder is er sprake van een handelen in strijd met een voor de 
rechtspersoon geldend verbod zodat deze ontbonden kan worden op grond van 
art. 2:21 lid 3 BW. Het is echter de vraag of dit verschil in de praktijk tot 
verschillende resultaten zal leiden nog daargelaten of een dergelijke ontbindingsactie 
ooit door het Openbaar Ministerie of enig belanghebbende zal worden ingezet. 

Wanneer is er sprake van een dermate omvangrijk zakelijk verkeer met niet-leden 
dat van het zakelijk verkeer met de leden gezegd kan worden dat het slechts van 
ondergeschikte betekenis is? Een antwoord op deze vraag is niet in concreto te 
geven en hangt mede af van de maatstaf die men in de woorden 'slechts van 
ondergeschikte betekenis' leest. 

Een kwantitatieve maatstaf dringt zich op, nu de woorden 'slechts van onderge
schikte betekenis', zoals Van der Grinten zegt, in het normale spraakgebruik wel 
degelijk een zekere kwantitatieve betekenis hebben.399 Evenwel blijkt aan de hand 
van de uitleg van de woorden 'anders dan bijkomstig' in de omschrijving van de 
Vaststellingswet Boek 2 BW dat de minister ten aanzien van een beperking van 
derdenverkeer geen kwantitatieve maatstaf voorstond: 

'Voor een kwantitatieve weging of het aantal overeenkomsten met de leden, 
of de waarde van de produkten die daaruit voortvloeien, het aantal of de waarde 
van overeenkomsten met derden overtreft, is dan ook geen plaats.'400 

De woorden 'anders dan bijkomstig' zijn bij de Invoeringswet Boek 2 BW 
vervangen in de woorden 'niet van ondergeschikte betekenis' om aan deze zinsnede 
de 'historisch lading' te ontnemen. Inhoudelijk is met deze wijziging echter geen 
verandering beoogd.401 

Een kwantitatieve maatstaf wordt ook afgewezen door Ebeling met name met 
het oog op de situatie zoals men die tot voor kort bij de plaatselijke Rabobanken 
aantrof. Leden van een dergelijke coöperatieve bank konden slechts diegenen zijn 
die een krediet hadden opgenomen in het kader van de bedrijfs- of beroeps
uitoefening. Daarnaast onderhielden de Rabobanken echter in de praktijk een 
bedrijfsmatige relatie met niet-leden met name op het gebied van de woning-
bouwfinanciering. Uitgaande van deze praktijk vreesde Ebeling destijds voor 

398 Stille, a.w. aant. 53-14 en Galle, a.w. blz. 172. 
399 Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 391 blz. 410. 
400 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet Boek 2 BW, blz. 1244. 
401 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet Boek 2 BW, blz. 1246. 
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toepassing van een kwantitatieve maatstaf bij de toepassing van art. 2:53 lid 4 
BW.402 Immers, het verkeer met niet-leden overtrof bij de Rabobanken het zakelijke 
verkeer met de leden zowel in omvang als in aantal, zodat bij het aanleggen van 
een kwantitatieve maatstaf de plaatselijke Rabobanken hun coöperatieve karakter 
dreigden te verliezen.403 De vrees van Ebeling was met het aanleggen van de 
hierboven genoemde kwalitatieve maatstaf echter ongegrond. Waar voor gewaakt 
moest worden, was dat de Rabobanken kredietovereenkomsten in het kader van 
de bedrijfs- of beroepsuitoefening verstrekten zonder dat deze 'zakelijke' krediet
nemers tevens lid werden van de coöperatie. Dan pas zou er sprake kunnen zijn 
van 'overeenkomsten als die welke de coöperatie met de leden sluit' en dreigde 
toepassing van art. 2:53 lid 4 BW, waarbij gezien de parlementaire geschiedenis 
juist geen kwantitatieve maatstaf dient te worden aangelegd. Op de situatie waarop 
Ebeling doelde - het uitoefenen van een spaar- en hypotheekbedrijf met niet-
leden - , is art. 2:53 lid 3 en 4 BW strikt genomen niet van toepassing. 

Een 'soortgelijke' redenering vinden we ook bij Van der Grinten. Deze schrijft: 
'Een voorbeeld van een coöperatie die zich in ruime mate richt op dienstverrichting
en ook aan anderen dan leden, zijn de plaatselijke Rabobanken. (...) In het 
maatschappelijke verkeer wordt dit geaccepteerd. Verdedigbaar is de stelling dat 
het aangaan van overeenkomsten met de leden - nog - niet van ondergeschikte 
betekenis is.'404 Van der Grinten kon slechts tot een dergelijke conclusie komen 
indien hij aannam dat het spaar- en hypotheekbedrijf valt onder de 'overeenkomsten 
als die welke de coöperatie met de leden sluit' waarover art. 2:53 lid 3 BW spreekt. 
Mijns inziens nam Van der Grinten dit ten onrechte aan.405 Bij het verbod op het 
te omvangrijke met niet-leden onderhouden zakelijk verkeer gaat het om het soort 
zakelijk verkeer dat de coöperatie gezien haar wettelijke doelstelling verplicht is 
met de leden te onderhouden. Zeer terecht in dit verband omschrijft Galle het 
tertiaire bedrijf dan ook als 'het bedrijf omvattende het afsluiten van overeenkom
sten met derden (niet-leden), welke overeenkomsten die derden verplichten tot 
een prestatie zoals die ook van de leden wordt verwacht.'406 

Galle acht niet alleen het besloten karakter van de coöperatie als uitgangspunt 
terecht, maar ook de mogelijkheid van een beperkt derdenverkeer als uitzondering 
op deze hoofdregel. Weliswaar schept het toestaan van een beperkt derdenverkeer 
een probleem ten aanzien van de te hanteren waarderingsmaatstaf, dit mag echter 
geen reden zijn voor een absoluut besloten karakter. Ook hij wijst daarbij op de 
omstandigheid dat het onderhouden van een zakelijk verkeer met niet-leden 

402 Destijds betrof het art. 2:53 lid 2 BW. 
403 Zie Ebeling, Structuurwijziging binnen de Rabobankorganisatie, blz. 262 en 263. 
404 Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 391 blz. 410. 
405 Een soortgelijke, mijns inziens onjuiste uitleg van art. 3:53 lid 4 is ook te vinden bij Slagter, 

Beperking van beroepsaansprakelijkheid, TVVS 1995, nr. 95/7, blz. 173-178. 
406 Galle, diss. KUB 1993 blz. 174/175. 
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noodzakelijk kan zijn in het licht van de realisering van het wettelijke doel van 
de coöperatie: de behartiging van de stoffelijke behoeften van de leden. 'Het tertiaire 
bedrijf kan dienstbaar zijn aan het (hoofd)doel (...) en behoort daaraan ook 
dienstbaar te zijn.'407 Bij een dergelijke opvatting past een kwantitatieve maatstaf 
maar moeilijk. Galle staat dan ook een kwalitatieve maatstaf voor hoewel deze 
van een andere orde is dan die van de hierboven genoemde Ebeling. Galle schrijft: 

'Bij de kwalitatieve beoordeling behoort als leidraad te gelden dat het tertiaire 
bedrijf uitzonderlijk is en alleen toelaatbaar voorzover het dienstbaar is aan 
het doel, dus aan de leden. Een verdergaande eis zou kunnen zijn dat het tertiaire 
bedrijf niet slechts dienstbaar is in deze zin, maar zelfs onontkoombaar, d.w.z. 
een conditio sine qua non voor het bestaan van het primaire en wellicht ook 
voor het secundaire bedrijf. Het tertiaire bedrijf kan niet zijn een doel op 
zich.'408 

Galle concludeert dat het besloten karakter van de coöperatie zoals dit uit art. 2:53 
lid 3 en 4 BW volgt, met zich brengt dat het onderhouden van een zakelijk verkeer 
met niet-leden: 
(1) uitzonderlijk is, d.w.z. dat de statuten het uitdrukkelijk moeten toestaan, 
(2) en alsdan in het belang moet zijn van de leden, en 
(3) qua omvang in vergelijking met de omvang van het primaire bedrijf slechts 

van bijkomstige betekenis is.409 

Dit laatste punt wekt enige bevreemding, want wordt daarmee niet een kwantitatieve 
maatstaf aangelegd? Uitgaande van de omschrijving van het tertiaire bedrijf die 
Galle gaf en de kwalitatieve maatstaf onder punt 2, is de 'heringevoerde' 
kwantitatieve maatstaf niet noodzakelijk. Indien het onderhouden van een zakelijk 
verkeer met niet-leden statutair is toegestaan en dienstbaar kan zijn aan het wettelijk 
doel van de coöperatie, zal er geen sprake zijn van een ontoelaatbaar derdenverkeer. 
In feite wordt met een dergelijke opvatting aansluiting gezocht bij de omschrijving 
van art. 2 van de wet van 1876 en art. 1 lid 2 van de wet 1925. 

De opvatting van Galle heeft voorts als nadeel dat zij de situatie bij de 
Rabobanken niet verklaart. Hetzelfde geldt voor de consumentencoöperatie en 
de werknemerproductiecoöperatie. Zoals gezegd ging het totdusverre bij de 
plaatselijke Rabobanken, waar zij het spaar- en hypotheekbedrij f uitoefenden, strikt 
genomen niet om het onderhouden van een soortgelijk zakelijk verkeer als met 
de leden, nu de Rabobanken vóór de recente structuurwijziging uitgingen van een 
kwalitatief lidmaatschap. Strikt genomen was art. 2:53 lid 3 en 4 BW op deze 

407 Galle, diss. KUB 1993, blz. 179. 
408 Galle, diss. KUB 1993. blz. 180. 
409 Galle, diss. KUB 1993, blz. 181. 
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situatie niet van toepassing, omdat hier de vereiste identiteit tussen de overeenkom
sten met de leden en de overeenkomsten die met derden worden afgesloten, 
ontbrak.410 Het gaat hier om de vraag of een coöperatie naast het wettelijke doel: 
het behartigen van de stoffelijke behoeften van de leden, andere activiteiten mag 
ontplooien waarvan niet gezegd kan worden dat het gaat om een soortgelijke 
dienstverlening als aan de leden. 

In feite gaat het bij het uitoefenen door de Rabobank van het spaar- en hypo-
theekbedrijf om wat Galle noemt het secundaire bedrijf: door het aanbieden van 
spaarproducten is de Rabobank in staat de geldelijke middelen aan te trekken die 
nodig zijn voor de kredietverlening aan de leden - het primaire bedrijf. In het 
verlengde van het aanbieden van spaarproducten aan particulieren ligt dan het 
aanbieden van woningfinancieringsproducten. Beide activiteiten zijn niet alleen 
dienstbaar aan het wettelijke doel, ze zijn zelfs noodzakelijk voor het aantrekken 
van financiële middelen.4" Gerelateerd aan de wettelijke én statutaire doelomschrij
ving gaat het hier om hetgeen Löwensteyn 'secundaire rechtshandelingen' noemt. 1_ 

Dergelijke rechtshandelingen vallen binnen het statutaire doel omdat ze dienstbaar 
kunnen zijn om het eigenlijke doel van de rechtspersoon te bereiken. Zoals reeds 
in § 3.2. aangetoond vallen het eigenlijke doel en het wettelijke doel, zoals dit uit 
de statuten van de coöperatie moet blijken, samen. Als maatstaf geldt of dergelijke 
secundaire handelingen dienstbaar kunnen zijn aan het eigenlijke doel van de 
coöperatie - de behartiging van de stoffelijke behoeften van de leden. 

Inmiddels echter heeft de door Ebeling geuitte vrees voor overtreding van 
het in art. 2:53 lid 4 neergelegde verbod ten gevolge van de recentelijk doorgevoerde 
structuurwijziging bij de Rabobankorganisatie zijn relevantie herkregen, doordat 
enerzijds het primaire bedrijf van de plaatselijke Rabobanken niet meer is beperkt 
tot het verstrekken van kredieten in het kader van de bedrijfs- of beroepsuitoefening 
van de leden, maar is uitgebreid tot alle vormen van financiële dienstverlening 
aan de leden in de ruimste zin van het woord, terwijl anderzijds de plaatselijke 
Rabobanken het lidmaatschap openstellen voor alle cliënten die enig zakelijk 
verkeer met de bank onderhouden. Weliswaar kan het lidmaatschap slechts worden 
verkregen indien men een of meerdere bancaire diensten afneemt, maar dit betekent 
zeker nog niet dat alle cliënten steeds zullen toetreden tot de plaatselijke coöperatie 
gezien het facultatieve karakter van het lidmaatschap. Bovendien wordt een 

410 Zie ook Van der Sangen, Texels Eigen Stoomboot Onderneming. Omzetting van een naamloze 
vennootschap in een coöperatie, S&V 1995 blz. 140-142 en Van den Ingh, S&V 1995 blz. 171 
en 175. 

411 Van Diepenbeek, a.w. blz. 78, spreekt in dit verband van 'hulpactiviteiten ten behoeve van de 
hoofdactiviteit" en waarschuwt voor een kwantitatieve benadering wanneer hij schrijft: 
'Kwantitatieve vergelijking van de verschillende deelactiviteiten zonder dit onderscheid zou 
tot een verkeerde slotsom kunnen leiden met betrekking tot het coöperatief karakter van het 
coöperatieve bankwezen.' 

412 Löwensteyn, diss. UvA 1959. blz. 138. 
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bijzondere financiële drijfveer tot toetreding niet geboden. Door toetreding verkrijgt 
men slechts één stem in de algemene vergadering.413 Niet denkbeeldig is dat op 
termijn het aantal cliënten dat niet tevens als lid is toegetreden, het aantal 
leden/cliënten zal overtreffen. 

Toepassing van de opvattingen van Galle ten aanzien van het derdenverkeer bij 
werknemersproductiecoöperaties en consumentencoöperaties leidt ertoe dat 
dergelijke coöperaties hun coöperatieve karakter dreigen te verliezen. Zo zal de 
werknemersproductiecoöperatie die slechts leden als werknemers heeft, in de 
praktijk zelden of niet voorkomen. Bij de consumentencoöperaties bestaat zelfs 
het overgrote deel van de clientèle uit niet-leden. Löwensteyn vraagt zich in dit 
verband terecht af waarom een consumentencoöperatie niet aan 'buitenstaanders' 
zou leveren, zolang dit verenigbaar is met haar taak ten aanzien van haar leden.414 

Volgt men de opvattingen van Galle en met name de eis dat het tertiaire bedrijf 
qua omvang in vergelijking met het primaire bedrijf slechts van bijkomstige 
betekenis mag zijn, dan moet dit wel tot de conclusie leiden dat het verbod van 
art. 2:53 lid 4 BW is overtreden. Daar Galle lid 4 als onderdeel beschouwt van 
de wettelijke omschrijving van de coöperatie, zou dit alles in zijn opvatting leiden 
tot de mogelijkheid van ontbinding van de coöperatie op de voet van art. 2:21 lid 
1 sub c BW. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat een dergelijke kwanti
tatieve maatstaf in het kader van de vraag wat nog wel of niet als een toelaatbaar 
derdenverkeer kan worden beschouwd, zeker bij dit soort coöperaties, naar de 
mening van de toenmalige Minister van Justitie niet moet worden aangelegd. 

Dat op een ander vlak een kwantitatieve benadering van het derdenverkeer 
geboden kan zijn, blijkt uit het systeem van belastingheffing bij coöperaties. In 
het kader van de heffing van de vennootschapsbelasting wordt ten aanzien van 
een exploitatie-overschot een onderscheid gemaakt tussen verlengstukwinst en 
overige winstbestanddelen. De verlengstukwinst van art. 9 lid 1 aanhef en sub h 
Wet Vpb 1969 is dat gedeelte van het exploitatie-overschot dat is gegenereerd in 
het zakelijk verkeer tussen de coöperatie en haar leden. Deze verlengstukwinst 
komt gedeeltelijk naar de maatstaf van art. 9 lid 2 Wet Vpb 1969 als aftrekpost 
op de fiscale winst in mindering. Andere winstbestanddelen zoals bijvoorbeeld 
de winst die wordt behaald in het verkeer met niet-leden worden integraal aan de 
vennootschapsbelasting onderworpen. Uit de administratie van de coöperatie zal 

413 Zie art. 5 en 17 Modelstatuten Aangesloten Banken zoals deze gelden na de structuurwijziging 
van 2 april 1998. Zie over de structuurwijziging bij de Rabobanken Stein, Het lidmaatschap 
van de Rabobank, S&V 1998 blz. 137-140. 

414 Pitlo/Löwensteyn, Rechtspersonen, derde druk (1994), blz. 168. 

228 



Het rechtskarakter van de coöperatie in Titel 3 Boek 2 BW 

dan ook moeten blijken welk gedeelte van een exploitatie-overschot is toe te rekenen 
aan het zakelijk verkeer met de leden dan wel aan de transacties met niet-leden.415 

Een kwantitatieve maatstaf kan echter niet worden toegepast voor de beant
woording van de civielrechtelijke vraag of een coöperatie haar coöperatieve karakter 
verliest door het onderhouden van een dusdanig verkeer met niet-leden dat de 
overeenkomsten met de leden 'slechts van ondergeschikte betekenis' zijn. Niet 
in de laatste plaats, omdat de woorden 'slechts van ondergeschikte betekenis' niet 
met het oog op een beperking van het tertiaire bedrijf in de wettelijke omschrijving 
van de coöperatie zijn opgenomen. Een kwantatieve uitleg zou een niet beoogde 
wijziging van het coöperatieregime betekenen ten opzichte van de wetten van 1876 
en 1925. Deze gingen weliswaar uit van een besloten karakter - derdenverkeer 
was slechts mogelijk indien de statuten dit uitdrukkelijk toestonden - , zij kenden 
echter geen beperking van de omvang van het verkeer met niet-leden. Voorwaarde 
was slechts dat de coöperatie (mede) de stoffelijke belangen van de leden 
behartigde. 

Is er sprake van een aanzienlijk zakelijk verkeer tussen coöperatie en niet-
leden, dan dient men voor de beantwoording van de vraag of er sprake is van een 
te omvangrijk derdenverkeer te onderscheiden of het bedoelde verkeer met niet-
leden behoort tot het zogenaamde secundaire bedrijf of het tertiaire bedrijf. Op 
het secundaire bedrijf en alle daaraan inherente rechtshandelingen zijn de leden 
3 en 4 van art. 2:53 BW niet van toepassing. Betreft het bedoelde zakelijk verkeer 
het tertiaire bedrijf, dan is ook hier, zo blijkt uit de parlementaire geschiedenis, 
geen kwantitatieve weging van overeenkomsten met de leden en overeenkomsten 
met derden op zijn plaats. Hier dient een kwalitatieve maatstaf worden aangelegd: 
kan het onderhouden van een zakelijk verkeer met derden, dat deze derden tot een 
soortgelijk complex van prestaties gerechtigd maakt als de leden, dienstbaar zijn 
aan het wettelijke doel van de coöperatie, de behartiging van de stoffelijke behoeften 
van de leden. Een en ander is in overeenstemming met de in 1876 en 1925 
heersende opvattingen van de wetgever ten aanzien het derdenverkeer. Nu de 
woorden 'slechts van ondergeschikte betekenis' een kwantitatieve maatstaf 
suggereren, behoeft de wet op dit punt verduidelijking.416 

415 Ter Woorst, De coöperatieve onderneming, SMO-boek 1982, blz. 96-98 en Stevens (red.), De 
coöperatie in fiscaal perspectief, Deventer 1988, blz. 48. Zie over belastingheffing bij coöperaties 
naast het werk van Stevens e.a. Van 't Hooft, Coöperatieve ondernemingen en belasting naar 
winst, TVVS 1988 blz. 90-93, Kemperink, Coöperatieve Verenigingen Fiscaal, losbladige editie 
Rechtspersonen, Deventer: Kluwer en diens bijdrage in TVVS 1992, blz. 142-148, 'Nieuw 
coöperatief perspectief: winsten integraal uitdelen aan de leden?', Lindeijer, Aspecten van 
belastingheffing van coöperatieve verenigingen, FED 1977 en diens bijdragen in TVVS 1978 
nr. 8 en 1979 nr. 5, Roeloffs. De coöperatie maatschappelijk en fiscaal beschouwd. Alphen aan 
de Rijn 1971, Sonnenschein, Coöperaties en belastingheffing, TVVS 1975 blz. 110-114 en J.J.M. 
Jansen. Belastingheffing van coöperaties en haar leden, diss. EUR, Kluwer Deventer 1996. 

416 In gelijke zin Galle, diss. KUB 1993, blz. 181. 
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Een soortgelijke opvatting vinden we in het Duitse Genossenschaftsrecht. 
Ook de eingetragene Genossenschaft (eG) kent als wettelijk uitgangspunt een 
besloten karakter. Een uitbreiding van de activiteiten van de eG tot niet-leden 
behoeft een uitdrukkelijke statutaire bepaling. § 8 Abs I bepaalt onder punt 5: 'Der 
Aufnahme in das Statut bedürfen Bestimmungen nach welchen die Ausdehnung 
des Geschäftsbetriebs auf Personen, welche nicht Mitglieder der Genossenschaft 
sind, zugelassen wird.' Uit de wet volgt echter geen kwantitatieve beperking van 
deze 'Nichtmitgliedergeschäften'. De mogelijkheid van het onderhouden van een 
soortgelijk zakelijk verkeer met derden als met de leden vindt zijn beperking in 
het doel van de eG nl. 'die Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft der 
Mitglieder'. Transacties met niet-leden zijn slechts toegestaan indien de statuten 
daarin voorzien en indien en voorzover ze dienstbaar zijn voor het bereiken van 
het doel. Zij moeten de economische belangen van de leden positief beïnvloeden.""7 

Of een coöperatie haar coöperatieve karakter verliest door het onderhouden 
van een zakelijk verkeer met niet-leden dat kan worden beschouwd als (onderdeel 
van) het tertiaire bedrijf, is afhankelijk van het oordeel of het bedoelde zakelijk 
verkeer dienstbaar kan zijn aan het doel van de coöperatie. In eerste en laatste 
instantie zijn het de leden zelf die beoordelen of een bepaalde vorm én omvang 
van het tertiaire bedrijf dienstbaar is aan hun eigen economische belangen. Zij 
bepalen immers ook in de statuten of het derdenverkeer als zodanig is toegestaan 
of niet. In overeenstemming hiermee komt de algemene ledenvergadering de 
bevoegdheid toe in de statuten voorwaarden aan het verkeer met niet-leden te 
stellen. Zo zouden de statuten kunnen bepalen dat het onderhouden van een zakelijk 
verkeer met niet-leden is beperkt tot een bepaalde activiteit van de coöperatie of 
tot een bepaald soort rechtshandelingen. Ook zou men de beperking in de statuten 
kunnen opnemen dat de uitbreiding van het derdenverkeer afhankelijk is van een 
besluit van het bestuur of enig ander orgaan.418 Kortom, het is aan de algemene 
vergadering om te beoordelen of het derdenverkeer wordt toegestaan en in welke 
vorm en mate. Veel betekenend in dit verband is art. 2:21 lid 4 BW. 

Afgezien van het feit dat het verbod van art. 2:53 lid 4 BW aanleiding geeft tot 
onduidelijkheid ten aanzien van de aan te leggen maatstaf, kan art. 2:53 lid 4 BW 
- en hetzelfde geldt voor art. 2:53 lid 3 BW - geen betekenis hebben voor die 
coöperaties die het zakelijk verkeer niet door tussenkomst van overeenkomsten 
regelen maar door middel van het lidmaatschap als zodanig, tenzij men het besloten 
karakter van de coöperatie en de mogelijkheid van een beperkt derdenverkeer als 

417 Meyer/Meulenbergli/Beuthien, Genossenschaftsgesetz, Beck München, 12e druk 1986, blz. 73. 
Beuthien wijst er nog op dat het verkeer met niet-leden geen doel op zich mag zijn en niet tot 
hoofdzaak van de bedrijfsactiviteit van de coöperatie mag worden. Daarmee geeft hij, zoals 
Galle ten onzent, er blijk van enige kwantitatieve maatstaf niet te willen missen. 

418 Ontleend aan Meyer/Meulenbergh/Beuthien, a.w. blz. 73. 
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uitzondering daarop ook dan als beginsel wenst te handhaven. Daartoe zouden 
lid 3 en 4 van art. 2:53 BW in zoverre aanpassing behoeven dat ook hierin tot 
uitdrukking wordt gebracht dat het onderhouden van een zakelijk verkeer met de 
leden centraal staat, hetgeen niet noodzakelijkerwijs hoeft te betekenen dat er sprake 
is van overeenkomsten tussen coöperatie en leden aangegaan in het zakelijk verkeer. 

Tot problemen leidt de beperking van het derdenverkeer verder ook bij die 
coöperaties die de bedrijfsuitoefening voor een belangrijk deel hebben onderge
bracht in werkmaatschappijen. Ook hier blijkt, evenals ten aanzien van de wettelijke 
omschrijving in art. 2:53 lid 1 BW, dat de wetgever een coöperatie voor ogen heeft 
gestaan die het bedrijf zelf uitoefent. Weliswaar is thans door de wetgever de 
bedrijfsuitoefening in werkmaatschappijen gesanctioneerd, hij heeft echter nagelaten 
de overige bepalingen van de coöperatietitel op dit punt aan te passen. 

Art. 2:53 lid 3 en 4 BW richten zich strikt genomen tot de rechtspersoon 
coöperatie.419 Gaat men uit van deze beperkte werking van het verbod, dan staat 
het de werkmaatschappij vrij een soortgelijk zakelijk verkeer als met de leden tevens 
te onderhouden met derden. Immers art. 2:53 lid 3 BW geldt niet voor de werkmaat
schappijen van de coöperatie. Ook lid 4 van art. 2:53 BW verliest daarmee zijn 
betekenis.420 Aan een beperking van het derdenverkeer op de voet van art. 2:53 
lid 4 BW komt men niet toe om dezelfde reden dat art. 2:53 lid 3 BW geen 
toepassing kan vinden, indien de leden rechtstreeks met de werkmaatschappijen 
van de coöperatie overeenkomsten afsluiten. Een en ander betekent dat een 
coöperatie waarvan de werkmaatschappijen met niet-leden een soortgelijk verkeer 
onderhouden als met de leden, niet meer op de voet van art. 2:21 lid 3 BW kan 
worden ontbonden op grond van het feit dat de overeenkomsten met de leden slechts 
van ondergeschikte betekenis zijn geworden. Wat de coöperatie niet mocht toen 
zij zelf het bedrijf uitoefende, mag de werkmaatschappij blijkbaar wel, althans 
volgens Dortmond.42' Bovendien kan de regeling van art. 2:53 lid 3 en 4 zoals 
gezegd alleen betekenis hebben voor coöperaties die het zakelijk verkeer met de 
leden trachten te regelen door de tussenkomst van het sluiten van overeenkomsten. 

Gaat men daarentegen uit van een ruime werking van het verbod in die zin 
dat het beginsel van art. 2:53 lid 3 en 4 BW - een verbod op een te omvangrijk 
derdenverkeer - ook zou moeten gelden voor coöperaties die de bedrijfsuitoefening 
hebben ondergebracht in werkmaatschappijen, dan ontstaan er problemen ten 
aanzien van de maatstaf. In deze ruime opvatting zou het verbod op een te 
omvangrijk derdenverkeer op het gehele coöperatieve concern betrekking hebben. 
Overigens zou de wettekst op dit punt wijziging behoeven.422 Voor de genoemde 

419 Zie ook Dortmond, inaugurele rede KUN 1991, blz. 7/8 en S&V 1995 blz. 13. 
420 In gelijke zin Dortmond, inaugurele rede KUN 1991, blz. 7 en Bartman/Van der Meijden. De 

holdingcoöperatie, evolutie of denaturatie?. blz. 26. 
421 Dortmond, t.a.p. blz. 7. In gelijke zin Schreurs-Engelaar, diss. KUN 1995, blz. 16. 
422 In soortgelijke zin Bartman/Van der Meijden, t.a.p. blz. 27. 
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ruime uitleg van art. 2:53 lid 3 en 4 BW valt wel het een en ander te zeggen. Toen 
de wetgever het besloten karakter van de coöperatie als uitgangspunt in de wet 
vastlegde, is inderdaad slechts gedacht aan de configuratie dat de coöperatie zelf 
het bedrijf uitoefende, daar de bedrijfsuitoefening door een door de coöperatie 
gehouden werkmaatschappij zich in de praktijk (nog) niet voordeed. Het wil mij 
voorkomen dat de wetgever van 1988, toen deze de omschrijving van art. 2:53 
lid 1 BW zodanig verruimde dat de leden rechtstreeks met de werkmaatschappijen 
van de coöperatie overeenkomsten mochten aangaan, de consequenties hiervan 
voor het derdenverkeer niet heeft doordacht. In het bijzonder blijkt niet uit de 
wetsgeschiedenis dat beoogd is dat, indien de bedrijfsuitoefening door een werk
maatschappij plaatsvindt, het de werkmaatschappij vrij staat dat zij zonder enige 
beperking soortgelijke overeenkomsten als zij met de leden van de coöperatie 
aangaat, met derden mag sluiten. 

Dortmond neemt op dit punt twee contradictoire standpunten in. In zijn inaugu
rele rede uit 1991 schreef hij: 

'Artikel 53, lid 1, laat toe dat de overeenkomsten worden gesloten met de 
werkmaatschappij, moeten wij nu aannemen dat terwijl het wetsartikel (bedoeld 
is art. 2:53 lid 1 BW;vdS) in zijn geheel opnieuw werd vastgesteld, lid 4 aan 
de aandacht van de wetgever is ontsnapt? Dat zou ik niet durven stellen; het 
wil mij eerder voorkomen dat bij de vraag of een rechtspersoon een coöperatie 
is, het vereiste dat de bedrijfsuitoefening ten behoeve van de leden dient te 
geschieden (meer) voorop is komen te staan dan de mate waarin overeenkomsten 
met de leden worden gesloten.'423 

In 1995 gaat hij er echter van uit dat het verbod van een te omvangrijk derden
verkeer zich mede uitstrekt over de werkmaatschappijen van de coöperatie waarin 
zij het bedrijf doet uitoefenen.424 Hij komt tot deze conclusie naar aanleiding van 
het voorbeeld van een werknemerproductiecoöperatie van automonteurs, waarbij 
slechts een beperkt aantal monteurs lid worden van de coöperatie. Zou de 
bedrijfsuitoefening plaatsvinden in de coöperatie zelf, dan zou een dergelijke 
coöperatie met overwegend monteurs die niet tot het lidmaatschap van de coöperatie 
worden toegelaten, in strijd handelen met het verbod van art. 2:53 lid 4 BW. Hij 
vraagt zich echter af of, gezien de bewoordingen van lid 4, van een overtreding 
van het verbod ook sprake is, indien het bedrijf wordt ondergebracht in een besloten 
vennootschap waarvan de werknemerproductiecoöperatie enig aandeelhouder is. 
Hij schrijft: 

423 Dortmond, inaugurele rede 1991, blz. 8. 
424 Dortmond, De werknemerscoöperatie versus de besloten vennootschap, S&V 1995 blz. 177/178. 
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'Kan nu gesteld worden dat, waar art. 2:53, derde en vierde lid, zich slechts 
tot de coöperatie zelf richt, er vrijelijk monteurs in dienst van de BV kunnen 
worden genomen die geen lid van de coöperatie (mogen) worden? De zou menen 

Deze opvatting van Dortmond valt te billijken. Om het gevaar te vermijden dat 
een coöperatie in strijd handelt met het verbod van een te omvangrijk derdenverkeer, 
zou de coöperatie het lidmaatschap moeten openstellen voor diegenen die op 
soortgelijke wijze als de leden met hun coöperatie of een werkmaatschappij van 
de coöperatie een zakelijk verkeer onderhouden. Let wel, dergelijke personen 
hebben geen recht tot toetreding.426 Zouden in de praktijk echter toetreding feitelijk 
kunnen afdwingen, door als belanghebbenden te dreigen een vordering in te stellen 
tot ontbinding van de coöperatie op grond van het feit dat het verbod van art. 2:53 
lid 4 BW is overtreden.427 Of een dergelijke dreiging reëel is, hangt af van de 
maatstaf die men aanlegt bij de beoordeling of het verbod van art. 2:53 lid 4 BW 
is overtreden. Zoals hierboven is uiteengezet, kan een kwantitatieve maatstaf hierbij 
niet worden gehanteerd. 

Vele van de hierboven aan de orde gekomen vragen van dogmatische aard die 
verband houden met het contractelement en het besloten karakter van de coöperatie, 
zouden kunnen worden vermeden indien men aanneemt, zoals ik eerder in § 5.2. 
verdedigd heb, dat het contractelement als kenmerk in de wettelijk omschrijving 
van de coöperatie niet gehandhaafd kan worden. Met het schrappen van het 
contractelement uit de wettelijke omschrijving vervalt tevens de zin van art. 2:53 
lid 3 en lid 4 BW. Of een bepaalde coöperatie haar coöperatieve karakter verliest, 
moet worden beoordeeld aan de hand van het doel van de coöperatie: kunnen de 
stoffelijke (lees: economische) behoeften van de leden met deze wijze van 
bedrijfsuitoefening als middel worden behartigd? De bedrijfsuitoefening ten 
behoeve van de leden sluit niet uit dat met niet-leden een soortgelijk zakelijk verkeer 
wordt onderhouden als met de leden of dat de verstrekking van risicodragend 
kapitaal door niet-leden plaatsvindt. Het zijn in eerste instantie de leden zelf die 
bepalen of hun coöperatie 'coöperatief genoeg' is. Volgens Stille428 volgt uit de 
bedrijfsuitoefening ten behoeve van de leden strikt genomen dat de bedrijfsuitoefe
ning alleen mag geschieden ten behoeve van de leden. Hij wijst op de participatie 
van kapitaalverschaffers in het vermogen en het daaraan gekoppelde recht op een 
aandeel in een exploitatie-overschot en vraagt zich af of zich dit verdraagt met 

425 Dortmond, S&V 1995 blz. 178. 
426 Zie hierover Van der Sangen. De ontzielde materie van de 'Eigenaarscoöperatie', in: J.L.P. Cahen-

bundel. blz. 320. 
427 Of een dergelijke gang van zaken een goede basis vormt voor een vruchtbare samenwerking 

in coöperatief verband, kan worden betwijfeld. 
428 Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 53-7. 

233 



Hoofdstuk 4 

de bedrijfsuitoefening ten behoeve van de leden. Een dergelijke beperkte opvatting 
behoeft echter niet te worden aangehangen mits de belangen en de invloed van 
de niet-leden ondergeschikt zijn aan die van de leden. Alsdan wordt het coöperatieve 
karakter niet aangetast. 

5.5 Art. 2:59 BW 

De regeling zoals deze in art. 2:59 BW is neergelegd, kwam reeds in § 5.1. kort 
ter sprake. Art. 2:59 lid 1 BW bepaalt dat coöperaties niet bevoegd zijn door een 
verenigingsbesluit wijziging aan te brengen in de met de leden in de uitoefening 
van haar bedrijf aangegane overeenkomsten, tenzij zij deze bevoegdheid in de 
overeenkomst op duidelijke wijze heeft voorbehouden. Een verwijzing naar statuten, 
reglementen of algemene voorwaarden is daartoe niet voldoende. Lid 2 voegt 
daaraan toe dat de coöperatie zich tegenover een lid slechts kan beroepen op een 
wijziging, indien de wijziging schriftelijk aan het lid is meegedeeld. 

De regeling is ontleend aan art. 2.2.2.7. Ontwerp Meijers en heeft als strekking 
te voorkomen dat een lid, dat zich onvoldoende rekenschap geeft van hetgeen de 
statuten bepalen, de dupe wordt van zijn vertrouwen op de inhoud van de 
overeenkomst, waarin niet van de mogelijkheid van een wijziging van de 
verplichtingen door de coöperatie wordt gesproken.429 Met de regeling van art. 
2:59 BW werd aldus beoogd een bepaalde mate van bescherming aan de leden 
te bieden tegen wijziging door de coöperatie van de voorwaarden waaronder het 
zakelijk verkeer met de leden plaatsvindt. 

Aan art. 2:59 BW ligt de persoonlijke opvatting van Meijers ten grondslag 
dat bij coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen een strikt onderscheid 
kan worden gemaakt tussen de lidmaatschapsverhouding en contractuele verhou
ding.430 Ten aanzien van de onderlinge waarborgmaatschappij bestaat er echter 
rechtspraak waaruit blijkt dat de verzekeringsovereenkomst onderdeel is van de 
corporatieve verhouding 'ook zonder dat dit uitdrukkelijk in de overeenkomst tot 
uitdrukking is gebracht'.431 Deze rechtspraak wijst Meijers af met als argument 
dat de verzekerden vreemd zouden opkijken als zij zouden merken dat de onderlinge 
waarborgmaatschappij bij besluit wijziging in de voorwaarden van het contract 
kan aanbrengen. Meijers beroept zich daarbij op het werk van Hage.432 Hoewel 
de regeling van art. 2:59 BW beoogt de leden te beschermen, heeft zij ook een 
schaduwkant: houdt de coöperatie zich aan de in art. 2:59 BW vermelde 
voorwaarden, dan kan zij dooreen besluit op verenigingsniveau wijziging brengen 

429 Zie Toelichting Meijers. Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW. blz. 496. 
430 Zie TM. Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW, blz. 457 en 458. 
431 Zie Hof Amsterdam 17 juli 1947. NJ 1948, 268 en Rb Middelburg 23 januari 1946, NJ 1946. 

532. 
432 Hage, Onderlinge verzekering, blz. 174. 
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in de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de met de leden in het kader 
van het zakelijk verkeer gesloten overeenkomsten. 

Hoewel de problematiek waar Meijers aan refereerde, zich vooral voordeed 
bij de onderlinge waarborgmaatschappij, geldt de regeling thans ook voor de 
coöperatie. Meijers achtte de regeling van art. 2:59 ook noodzakelijk bij de 
coöperatie teneinde de leden te beschermen tegen een verzwaring van hun 
verplichtingen uit hoofde van het zakelijk verkeer. 

Art. 2:59 BW gaat ervan uit dat er sprake is van schriftelijke overeenkomsten tussen 
de coöperatie en haar leden in het kader van het onderhouden van een zakelijk 
verkeer.433 Afgezien van het feit dat, zoals ik al eerder heb gesteld, art. 2:59 BW 
geen betekenis kan hebben voor coöperaties die het zakelijk verkeer met de leden 
regelen op basis van het lidmaatschap, wordt de toepassing van art. 2:59 BW 
problematisch indien het zakelijk verkeer door het lid met een van de dochter
maatschappijen van de coöperatie wordt onderhouden. Immers, hier zien we 
hetzelfde obstakel als bij art. 2:53 lid 3 en 4 BW. Blijkens de tekst van art. 2:59 
BW geldt de regeling voor de coöperatie en niet voor de aan de coöperatie 
verbonden dochtermaatschappijen. Opvallend is dat het tweede lid van art. 2:59 
BW spreekt van de rechtspersoon. 

Onderschrijft men de bescherming die art. 2:59 BW de leden beoogt te bieden, 
dan is het gemis aan een doordenking van art. 2:59 BW op coöperatieve concernver
houding niet fataal. De contracten, ervan uitgaande dat er sprake is van overeenkom
sten, kunnen rechtstreeks worden gesloten tussen de dochtervennootschappen en 
de leden. Het is dan niet meer dan logisch dat de coöperatie als derde in deze 
contractuele verhouding geen wijziging kan aanbrengen.434 

Onderschrijft men de bescherming die art. 2:59 BW beoogt te bieden niet, 
dan wreekt zich het niet doordenken van art. 2:59 BW op coöperatieve concernver
houdingen. Uit de wet blijkt niet op welke wijze de coöperatie door een besluit 
op verenigingsniveau wijziging kan aanbrengen in de contractuele verhouding tussen 
dochtervennootschap en de leden. Daartoe zou art. 2:59 BW aanpassing behoeven 
door een nieuw lid 2 in te voegen: 

- 2. Coöperaties zijn bevoegd door een besluit wijzigingen in de tussen haar 
dochtermaatschappij en haar leden in de uitoefening van haai' bedrijf aangegane 
overeenkomsten aan te brengen, mits de dochtermaatschappij zich deze 
bevoegdheid in de overeenkomst op duidelijke wijze heeft voorbehouden.4-'3 

433 Willemse, De definitie van de onderlinge en coöperatie taalkundig bezien. TVVS 1974 nr. 5. 
blz. 159 

434 In gelijke zin Dortmond. inaugurele rede KUN 1991. blz. 7 en Van den Ingh, S&V 1995 blz. 
170. 

435 Een dergelijke toevoeging kan niet gelden voor de onderlinge waarborgmaatschappij daar deze 
ingevolge art. 2:53 lid 2 BW het verzekeringsbedrijf zelf dient uit te oefenen. 
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Nu de overeenkomsten geen wezenlijk kenmerk zijn voor coöperaties in het 
algemeen en de hierboven voorgestelde invoeging van een nieuw lid 2 alleen zin 
zou hebben bij die coöperaties die het zakelijke verkeer met de leden regelen door 
de tussenschakel van 'overeenkomsten', is het raadzamer art. 2:59 BW voor wat 
de coöperatie betreft te schrappen. Sommigen, zoals Harderwijk en Galle, wijzen 
er daarbij op dat de bescherming die art. 2:59 BW aan de leden beoogt te bieden, 
niet passend is voor een samenwerking in coöperatief verband. Men kan zich met 
recht afvragen of art. 2:59 BW in de bescherming van het lid te ver doorschiet. 
Met name het dwingendrechtelijk karakter van de bepaling is hier debet aan. 
Illustratief in dit verband is het in § 4.4.1. reeds vermelde vonnis van de rechtbank 
Zwolle inzake ECA/NAM.436 

In deze uitspraak in het geschil tussen Coöperatie European Association U.A. 
en de Nederlandse Autobus Maatschappij BV ging het om de vraag of een in de 
statuten van de coöperatie opgenomen concurrentiebeding van toepassing was op 
de overeenkomsten die de coöperatie met haar leden afsloot. De coöperatie, 
opgericht in april 1989, hield zich bezig met de acquisitie van busreizen ten behoeve 
van haar leden, een drietal busmaatschappijen. De busritten werden geboekt en 
gecontracteerd door de coöperatie en verdeeld onder de leden. 

Aanvankelijk was er geen sprake van enig concurrentiebeding, noch in de 
statuten van de coöperatie noch in de overeenkomsten tussen coöperatie en haar 
leden. In maart 1990 werd een huishoudelijk reglement aan de algemene vergadering 
ter beoordeling voorgelegd, waarvan art. 11 luidde: 

'Concurrentiebeding. 
Alle leden en aspirantleden zullen op straffe van een niet voor compensatie 
vatbare boete van ƒ 10.000,- per individuele overtreding, tevens verschuldigd 
voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, door direct of indirect in contact 
te treden met één of meerdere opdrachtgevers van de vereniging, anders dan 
d.m.v. de vereniging, (...) voor deze opdrachtsgevers buiten de vereniging om 
nimmer direct of indirect werkzaamheden uitvoeren. Dit geldt ook voor een 
termijn van 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap of aspirant lidmaatschap. 
Deze boete(s) zijn direct verschuldigd door het enkele feit van overtreding van 
dit artikel zonder gerechtelijke tussenkomst.'437 

Na opzegging van haar lidmaatschap wist NAM Panavision S.A., sinds jaar en 
dag de grootste cliënt van de coöperatie, er toe te bewegen al haar busreizen voor 
de toekomst rechtstreeks bij NAM onder te brengen. De coöperatie vordert schade
vergoeding op grond van schending van het hierboven opgenomen concurrentie
beding. In het verweer tegen deze vordering stelt NAM dat het niet mogelijk is 

436 Rb Zwolle 15 juli 1992, NJ 1995, 55. 
437 Cursief gedrukte woorden zijn door mij voor de leesbaarheid toegevoegd. 
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voor de coöperatie om door middel van een besluit, i.e. het vaststellen van het 
huishoudelijk reglement waarvan het concurrentiebeding een onderdeel is, wijziging 
te brengen in de bemiddelingsovereenkomst tussen de coöperatie en haar leden 
indien de coöperatie zich een dergelijke bevoegdheid in de overeenkomst niet 
schriftelijk heeft voorbehouden. De rechter honoreerde het verweer van NAM en 
achtte het concurrentiebeding op grond van art. 2:59 BW niet van toepassing op 
NAM en overwoog: 

'Het concurrentiebeding raakt immers rechtstreeks de relaties met de 
opdrachtgevers en moet dus gezegd worden een wijziging te brengen in de door 
ECA met haar leden in de uitoefening van haar bedrijf aangegane overeenkom
sten. Krachtens het bepaalde in art. 2:59 BW was het bestuur van ECA tot het 
nemen van het desbetreffende besluit niet bevoegd. Blijkens de slotzin van 
het eerste lid van genoemde wetsbepaling vindt ECA geen baat bij haar beroep 
op de in artikel 24 van de statuten neergelegde bevoegdheid van het bestuur 
om op voorstel van de directie reglementen op te stellen zoals een huishoudelijk 
reglement waarin het concurrentiebeding is vervat.' 

De beslissing is formeel juist, indien men aanneemt, zoals de rechtbank heeft 
gedaan, dat het concurrentiebeding een onderdeel vormt van de bemiddelings
overeenkomst tussen lid en coöperatie. Art. 2:59 BW staat slechts toe dat door 
een besluit wijziging wordt gebracht in de overeenkomsten tussen coöperatie en 
haar leden gesloten in het kader van de bedrijfsuitoefening, indien de coöperatie 
zich deze bevoegdheid in de overeenkomst op duidelijke wijze heeft voorbehouden. 
Een verwijzing naar statuten, reglementen, algemene voorwaarden of dergelijke, 
is daarvoor niet voldoende. 

Niet geheel duidelijk is op grond waarvan de rechtbank tot het oordeel komt 
dat het concurrentiebeding een onderdeel vormt van de bemiddelingsovereenkomst. 
De Kluiver heeft erop gewezen dat een concurrentieverbod zoals hierboven 
geformuleerd, kan worden beschouwd als een (bijkomende) lidmaatschapsver
plichting die geheel los kan staan van een mogelijke bemiddelingsovereenkomst.438 

Wenst een lid aan gebondenheid van een dergelijke verenigingsrechtelijke regel 
te ontkomen, dan ligt opzegging van het lidmaatschap op grond van art. 2:36 lid 
3 BW voor de hand.439 In een dergelijke opvatting zou een overtreding van het 
concurrentiebeding leiden tot een schending van een lidmaatschapsverplichting 
die resulteert in het verschuldigd zijn van de boete als mede in een mogelijke 
ontzetting uit het lidmaatschap van het betrokken lid. 

-t3S De Kluiver. Opzegging lidmaatschap van een coöperatie, S&V 1995, blz. 53. 
439 In gelijke zin Galle. Redelijkheid en billijkheid bij beëindiging van het coöperatielidmaatschap. 

S&V 1995 blz. 83. 
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De niet-toepasselijkheid van het concurrentiebeding op NAM betekent volgens 
de rechtbank echter niet dat het NAM tijdens en na het lidmaatschap toegestaan 
zou zijn om met de cliënten van de coöperatie rechtstreeks te contracteren en op 
deze wijze de coöperatie te beconcurreren. De regels van de maatschappelijke 
zorgvuldigheid voor wat betreft de periode van het lidmaatschap en de 'postcontrac-
tuele goede trouw' voor wat betreft de periode na beëindiging van het lidmaatschap 
verzetten zich volgens de rechtbank hiertegen. Na beëindiging van het lidmaatschap 
dient NAM zich volgens de rechtbank in elk geval gedurende een jaar te onthouden 
van concurrentie. De coöperatie wordt in de gelegenheid gesteld te bewijzen dat 
NAM ten opzichte van haar onrechtmatig heeft gehandeld door tijdens het 
lidmaatschap cq. in de periode van eenjaar na beëindiging daarvan zelf contact 
te hebben gelegd met Panavision en Panavision te bewegen voortaan met haar in 
plaats van de coöperatie zaken te doen. 

Dat het NAM niet vrij staat rechtstreeks te contracteren met Panavision en 
op deze wijze de coöperatie concurrentie aan te doen volgt reeds uit de redelijkheid 
en billijkheid die NAM als lid op grond van art. 2:8 BW niet alleen jegens de 
coöperatie in acht dient te nemen maar ook jegens de overige, twee leden. Hoewel 
op de leden in de regel geen verplichting rust om gebruik te maken van de 
coöperatie, zal op hun wel de verplichting rusten de eigen coöperatie geen 
concurrentie aan te doen.440 De positie van de leden van een coöperatie met een 
dergelijk klein ledenbestand, is op dit punt vergelijkbaar met die van de vennoten 
in een vennootschap onder firma. In de regel zal de vennoot de eigen vennootschap 
onder firma geen concurrentie mogen aandoen, omdat dat strijdig moet worden 
geacht met de verplichting van de vennoot om zich in te zetten voor de verwezen
lijking van het doel van de vennootschap en met de goede trouw die hij jegens 
de overige vennoten in acht behoort te nemen.441 

Zoals ik hierboven reeds heb vermeld, wordt de regeling van art. 2:59 BW niet 
door iedereen wenselijk geacht. Zo is Harderwijk van mening dat het lid van een 
coöperatie de bescherming van art. 2:59 BW niet behoeft. Hij redeneert als volgt. 
Volgens Harderwijk ontstaat met de toetreding tot de coöperatie een overeenkomst 
tussen coöperatie en de leden waarvan de inhoud is neergelegd in de statuten. Als 
voorbeelden hiervan noemt hij een statutaire leverings- of afnameplicht. De 
overeenkomsten tussen de leden en de coöperatie waar art. 2:53 BW over spreekt, 
en de bevoegdheid daarin wijziging te brengen zijn volgens hem beide in dezelfde 

440 Vgl. Galle, S&V 1995 blz. 83. 
441 Zie HR 19 oktober 1990, NJ 1991, 21 (Koghee/Akkoca) m.n. Ma. 
442 Harderwijk noemt dit 'verenigingsrecht in ruime zin' met een obligatoir karakter naast 

'verenigingsrecht in enge zin', waarmee hij doelt op zuiver verenigingsrechtelijke bepalingen 
zoals het stemrecht en contributie. Harderwijk, De statuten van de coöperatieve vereniging, TVVS 
1959 nr. 11, blz. 238. 
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statuten, in dezelfde 'akte' opgenomen. Een expliciete vermelding van de 
bevoegdheid tot wijziging in een afzonderlijk contract tot bijv. melklevering komt 
hem daarom overbodig voor. Doch, zo vervolgt hij, ook indien de overeenkomst 
met betrekking tot het zakelijk verkeer tussen de leden en coöperatie niet in de 
statuten is opgenomen, m.a.w. indien het lid vrij is overeenkomsten te sluiten, ook 
dan lijkt het Harderwijk dat opneming van de bevoegdheid tot wijziging van de 
overeenkomst blijk geeft van een overdreven zorg van het lid-contractant. Het lid 
dient zich bewust te zijn een schakel te vormen in corporatief verband met alle 
gevolgen vandien. Onbekendheid met de statuten mag in zijn algemeenheid nimmer 
als excuus worden aanvaard, aldus Harderwijk. 

Een soortgelijke opvatting wordt verdedigd door Galle.443 Hij is van mening 
dat art. 2:59 BW moet worden geschrapt. Hij maakt voor de onderbouwing van 
dit standpunt een onderscheid tussen die coöperaties waarbij het zakelijk verkeer 
direct samenhangt met het lidmaatschap en waarbij de samenwerking tussen het 
lid en de coöperatie werkelijk economische gevolgen voor het lid heeft, en die 
coöperaties waarbij het zakelijk verkeer plaats vindt op basis van ad hoc 
overeenkomsten en waarbij de leden een vaste prijs betalen. Bij de eerste soort 
coöperatie staat de samenwerking centraal, terwijl bij de tweede soort coöperaties 
van eigenlijke samenwerking niet kan worden gesproken. Het lid neemt bij dit soort 
coöperaties meer de positie in van 'wederpartij'.444 

Ten aanzien van de eerste soort coöperaties acht Galle de bescherming van 
art. 2:59 BW niet op zijn plaats. Bij een samenwerking voor gemeenschappelijke 
rekening en risico dient aanpassing van de voorwaarden mogelijk te zijn, ook indien 
het zakelijk verkeer zijn beslag krijgt in het sluiten van overeenkomsten. De 
protectie die art. 2:59 BW biedt, is juist datgene wat men niet wil. Ook uit oogpunt 
van bestuurbaarheid van een dergelijke coöperatie acht hij de bescherming van 
art. 2:59 BW niet op zijn plaats.445 Is een verregaande samenwerking tussen de 
leden van een coöperatie niet beoogt, zoals bij het type coöperatie van de tweede 
soort, zo vervolgt Galle, dan bestaat er eveneens geen behoefte aan de specifieke 
bescherming van art. 2:59 BW. Hier kunnen de algemene regels van het verbintenis
senrecht volgens hem soelaas bieden.446 

Indien men aanneemt dat het zakelijk verkeer zijn grondslag vindt in de lidmaat
schapsverhouding als zodanig en er sprake is van een statutaire leverings- of 
afnameplicht, dan geeft de bedrijfsuitoefening door een dochtervennootschap geen 
problemen. Door de levering aan of de afname bij een van de dochtervennoot
schappen geeft het lid uitvoering aan zijn verplichtingen in het kader van het 

443 Galle, diss. KUB 1993, blz. 153. Opvallend is dat Galle daarbij Harderwijk niet noemt. 
444 Galle, diss. KUB 1993, blz. 156 en 157. 
445 Galle, diss. KUB 1993. blz. 157. 
446 Galle, diss. KUB 1993, blz. 158. 
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zakelijk verkeer.447 Een flexibele bedrijfsvoering eist dat de coöperatie via het 
bestuur wijziging kan aanbrengen in de voorwaarden waaronder het zakelijk verkeer 
plaats vindt. Het zijn de leden zelf die via de statuten de grenzen bepalen in hoeverre 
wijziging door de coöperatie mogelijk is. Met name art. 2:27 lid 4 en art. 2:34a 
BW kunnen hier een rol spelen. Daarnaast staan nog andere uit het lidmaatschap 
voortvloeiende middelen open om zich aan de wijziging te ontrekken zoals de 
vernietiging van besluiten, een eventuele toepassing van de derogerende werking 
van art. 2:8 lid 2 BW of de toepassing van art. 2:36 lid 3 BW. Een bescherming 
van de leden zoals art. 2:59 BW deze beoogt te bieden, is als wettelijke hoofdregel 
bij coöperaties niet op zijn plaats. Art. 2:59 BW is dan ook, zoals in § 5.1. reeds 
werd vermeld, met name met het oog op de onderlinge waarborgmaatschappij in 
de wet opgenomen. Plaatsing van dit artikel in Afdeling 2 van Titel 3 Boek 2 BW 
is daarom gewenst. 

Bestaat er daarentegen geen statutaire leverings- of afnameplicht terwijl het 
zakelijk verkeer zoals bij kredietcoöperaties, verzekeringscoöperaties en 
consumentencoöperatie, wel plaats vindt door het sluiten van overeenkomsten met 
de leden, dan rijst inderdaad de door Galle opgeworpen vraag of een bepaling als 
art. 2:59 BW wel nodig is. Volgens Stille lijkt de bescherming die art. 2:59 beoogt 
te bieden, bij dit soort coöperaties waarbij de economische samenwerking minder 
vergaand is, wel op zijn plaats.448 Men kan zich echter afvragen of niet uit de 
contractuele relatie als zodanig volgt dat een der contractspartijen niet eenzijdig 
de voorwaarden kan wijzigen? Een dergelijke bevoegdheid komt hem slechts toe, 
indien de ander daarin uitdrukkelijk heeft toegestemd.449 

5.6 Contractelement en de invloed van de statuten 

Neemt men aan dat er sprake moet zijn van overeenkomsten - en art. 2:53 lid 1 
BW gaat hier nog steeds van uit - , dan rijst de vraag welk recht op deze over
eenkomsten van toepassing is. In het bijzonder rijst de vraag of het overeenkom-
stenrecht in zijn volle omvang van toepassing is op de rechtsverhouding tussen 
de coöperatie en het lid ten gevolge van het zakelijk verkeer en de vraag welke 
rol de statuten, reglementen en besluiten in deze spelen. Kunnen bijvoorbeeld de 
bepalingen van de statuten deel uitmaken van de overeenkomsten die de coöperatie 

447 In soortgelijke zin Kras, Heeft de coöperatieve vereniging een januskop?, Agrarisch Recht 15 
nr. 5, blz. 229. 

448 Stille, WPNR 96/6235 blz. 622. 
449 Zie hiervoor in § 4.2.1. 
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met haar leden in hun zakelijk verkeer met elkaar afsluiten?450 En zo ja, zijn hierop 
dan de bepalingen inzake de algemene voorwaarden van toepassing? 

Harderwijk heeft getracht de vraag te beantwoorden - uitgaande van de 
gedachte dat de wetgever eist dat het zakelijk verkeer tussen de coöperatie en haar 
leden moet plaats vinden door het sluiten van overeenkomsten - of de bepalingen 
van de statuten onderdeel uitmaken van de inhoud van deze bijzondere overeenkom
sten. Voor de beantwoording van de hierboven gestelde vraag maakt Harderwijk451 

onderscheid in verenigingsrecht in enge zin en verenigingsrecht in ruime zin. Onder 
verenigingsrecht in enge zin verstaat hij bepalingen in de statuten betreffende de 
organisatie, de verhouding van de vereniging tot de leden en de verhouding van 
de vereniging tot derden. Voorbeelden van verenigingsrecht in enge zin zijn de 
verplichting om contributie te betalen, het stemrecht en de verplichting om in een 
nadelig saldo bij te dragen. Het lijkt alsof Meijers zelf aan het woord is. Naast deze 
verenigingsrechtelijke regels in enge zin kennen coöperaties bepalingen die de 
afname- dan wel leveringsplicht regelen. Volgens Harderwijk dragen deze 
bepalingen, door hem verenigingsrecht in ruime zin genoemd, een obligatoir 
karakter 'niet in de eerste plaats omdat zij de dwingende inhoud van de contractuele 
betrekking, die er tussen lid en de vereniging bij toetreding ontstaat, vormen, doch 
omdat zij in de statuten neerleggen het middel waarmee de coöperatie volgens 
Meijers haar doel nastreeft: "het sluiten van overeenkomsten in het bedrijf dat de 
vereniging ten behoeve van haar leden uitoefent.'"452 

Op deze wijze blijft het echter de vraag, hoe deze bijzondere overeenkomsten 
te herkennen zijn? Waaruit blijkt de inhoud van deze overeenkomsten? Immers, 
de constatering dat het overeenkomsten zijn, omdat Meijers dit middel als zodanig 
beschouwt, zegt ons niets over de aard van deze overeenkomsten. Begrijp ik Harder
wijk433 goed, dan ontstaat tussen een toegetreden lid en de coöperatie een 
overeenkomst, waarvan de inhoud is neergelegd in de statuten. Indien een lid van 
een zuivelcoöperatie melk gaat leveren, dan doet hij dat in de visie van Harderwijk 
ter uitvoering van een tussen coöperatie en het lid gesloten contract, dat in de 
statuten is neergelegd. 'Komt hij die verplichting niet na, dan pleegt hij wanpresta
tie.' In de visie van Harderwijk heeft de verplichting tot levering of afname een 
contractuele basis. De inhoud van het contract kennen we uit de bepalingen van 

450 De hier aan de orde zijnde vraag vertoont enige gelijkenis met de vraag of organisatierechtelijke 
regelgeving (statuten, reglementen en besluiten) een onderdeel kunnen zijn van een overeenkomst 
tussen de rechtspersoon en een derde. In het algemeen geldt dat op overeenkomsten tussen de 
rechtspersoon en de derde slechts de organisatierechtelijke regeling van toepassing kunnen zijn. 
indien en voorzover partijen dit in de overeenkomst hebben vastgelegd. Een latere wijziging 
van de statuten, reglementen cq. besluiten is slechts dan van toepassing op de overeenkomst 
indien dit in de overeenkomst uitdrukkelijk is vastgelegd. Zie hierover Buys, Sponsoring van 
verenigingen en stichtingen, blz. 77, 88-91. 

451 Harderwijk, De statuten van de coöperatieve vereniging. TV VS 1959 nr. 11, blz. 238. 
452 Harderwijk, t.a.p. blz. 238. 
453 T.a.p. blz. 239. 
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de statuten voorzover het betreft bepalingen van verenigingsrecht in ruime zin. 
Hoewel door Galle het 'contractelement' als wettelijke vereiste bij de coöperatie 
niet onderschrijft, komt hij evenals Harderwijk tot een gelijk resultaat door de 
lidmaatschapsverhouding als zodanig te beschouwing als een obligatoire 
overeenkomst. 

Zoals hierboven reeds gesteld vindt het zakelijk verkeer tussen lid en coöperatie 
zijn grondslag in het lidmaatschap. Het lidmaatschap kent weliswaar verbin
tenisscheppende elementen, maar dit maakt het lidmaatschap mijns inziens niet 
tot een obligatoire overeenkomst in de zin van art. 6:213 BW.454 Hoewel de 
lidmaatschapsverhouding een rechtsbetrekking sui generis is en geen obligatoire 
overeenkomst, vertoont de regeling van het zakelijk verkeer tussen de coöperatie 
en haar leden gelijkenis met overeenkomsten waarbij algemene voorwaarden de 
inhoud mede bepalen. Dit roept de vraag op of op de verhouding tussen coöperatie 
en haar leden ten aanzien van het zakelijk verkeer dat zijn grondslag vindt in het 
lidmaatschap als zodanig en niet in afzonderlijk afgesloten overeenkomsten, afdeling 
6.5.3. BW inzake de algemene voorwaarden van toepassing is. M.a.w, kunnen 
statuten, reglementen en besluiten van een coöperatie worden beschouwd als 
algemene voorwaarden? Buys acht de regeling van de algemene voorwaarden van 
analogische toepassing op de statuten, reglementen en besluiten maar voegt er aan 
toe dat de regeling van de algemene voorwaarden niets toevoegt aan de bescherming 
die reeds in het verenigingsrecht aan de leden geboden wordt, zodat er haars inziens 
weinig behoefte bestaat aan toepassing van de regeling van de algemene 
voorwaarden op statuten, reglementen en besluiten.453 Indien het zakelijk verkeer 
wel zou worden regeld via afzonderlijke overeenkomsten, waarop de statuten, 
reglementen cq. besluiten van toepassing zijn verklaard, kan de regeling van de 
algemene voorwaarden uiteraard wel een zelfstandige functie vervullen.456 

5.7 Zakelijk verkeer als onderscheidend criterium 

Het door Meijers in de omschrijving van de coöperatie geïntroduceerde kenmerk 
van de overeenkomsten tussen de leden en hun coöperatie is bij voortduring aan 
kritiek onderhevig geweest. Verschillende schrijvers pleiten er dan ook voor dit 
kenmerk uit de wettelijke omschrijving van de coöperatie te schrappen. Zie bijv. 
Willemse, De Groot, Kras, Lunshof, Stein en Galle. Veelal wordt daarbij gewezen 

454 Zie voor de bestrijding van de opvatting van Galle § 4.2.1. 
455 Zie hierover Buys, Statuten, reglementen en besluiten beschouwen als algemene voorwaarden, 

TVVS 1992 nr. 92/6, blz. 148-152. 
456 Een en ander betekent dat het lid kan trachten de op de overeenkomst toepasselijk verklaarde 

bepalingen van statuten, reglementen cq. besluiten te vernietigen op grond van art. 6:233 sub 
a BW. Gezien het feit dat een lid van een productiecoöperatie als ondernemer is aan te merken, 
kan geen beroep worden gedaan op art. 6:236 en 237 BW. Zie hierover Buys, a.w. blz. 91-96. 
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op het feit, dat het sluiten van overeenkomsten tussen coöperatie en haar leden 
niet beantwoordt aan de realiteit; er bestaan weliswaar coöperaties die het zakelijk 
verkeer met hun leden regelen door het sluiten van overeenkomsten, echter dit 
is eerder uitzondering dan regel.457 In de regel zijn de leden uit hoofde van hun 
lidmaatschap gerechtigd tot het onderhouden van een zakelijk verkeer met de 
coöperatie, dat daartoe ten behoeve van de leden een bedrijf uitoefent of doet 
uitoefenen. De aard van het zakelijk verkeer dient tot uitdrukking te komen in de 
statutaire doelstelling van de coöperatie. De rechten en verplichtingen verbonden 
aan het zakelijk verkeer vinden hun grondslag in de lidmaatschapsverhouding als 
zodanig. De inhoud van de met het zakelijk verkeer verbonden rechten en 
verplichtingen worden derhalve bepaald door de statuten, reglementen en besluiten. 
De statuten kunnen het zakelijk verkeer echter ook in die zin vorm geven dat de 
leden op basis van het lidmaatschap gerechtigd zijn tot het sluiten van afzonderlijke 
overeenkomsten. Toepassing van het overeenkomstenrecht leidt ertoe dat de inhoud 
van dergelijke afzonderlijke overeenkomsten mede wordt bepaald door de statuten, 
reglementen en besluiten, indien en voorzover deze in de afzonderlijke overeenkom
sten daarop van toepassing zijn verklaard. 

Indien het contractelement uit de wettelijke omschrijving van de coöperatie 
zou worden geschrapt - hetgeen ook ik propageer dat dient te gebeuren - , verdient 
vervolgens de afbakening tussen de gewone vereniging en de coöperatie bijzondere 
aandacht. Algemeen aanvaard is immers de opvatting dat de gewone vereniging 
niet alleen ideële doelen kan nastreven maar ook stoffelijke doelen kan behartigen. 
Zij kan daartoe zelfs een onderneming drijven. Een essentieel verschil tussen 
coöperatie en vereniging zou dan nog slechts hierin bestaan dat de gewone 
vereniging krachten art. 2:26 lid 3 BW geen winst aan haar leden mag uitkeren, 
terwijl de coöperatie gezien art. 2:53a BW dat wel mag maar daartoe niet verplicht 
is. Schrappen van het overeenkomstenkenmerk zonder meer leidt ertoe dat de 
afbakening tussen de coöperatie en de gewone vereniging op andere grond moet 
geschieden. In dit hoofdstuk werd geconcludeerd dat met de introductie van het 
contractelement in de wettelijke omschrijving Meijers enerzijds heeft getracht de 
coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij onder een noemer te brengen, 
anderzijds een juridicatie heeft beoogd van het tussen de coöperatie en haar leden 
te onderhouden zakelijke verkeer. Om die reden verdient het aanbeveling de 
wettelijke omschrijving van de coöperatie aldus te wijzigen dat daarin als essentieel 
kenmerk van de coöperatie tot uitdrukking komt dat de coöperatie een zakelijk 
verkeer met haar leden dient te onderhouden dat in overeenstemming is met haar 
wettelijke doelstelling. De wettelijke omschrijving van de coöperatie zou dan als 
volgt komen te luiden: 

457 Zie § 5.2. 
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' 1 . De coöperatie is een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon die zich 
blijkens haar statuten ten doel moet stellen te voorzien in de stoffelijke 
behoeften van haar leden door met hen een zakelijk verkeer te onderhouden 
in het bedrijf dat de coöperatie daartoe ten behoeve van haar leden al dan niet 
gezamenlijk met anderen uitoefent of doet uitoefenen. 
2. De statuten van de coöperatie bevatten een omschrijving van het met de leden 
te onderhouden zakelijk verkeer en de wijze waarop de leden tot het zakelijk 
verkeer gerechtigd zijn. 
3. De statuten kunnen bepalen dat de coöperatie bevoegd is een soortgelijk 
zakelijk verkeer als met de leden te onderhouden met derden, indien en 
voorzover dienstig aan de statutaire doelstelling van de coöperatie.' 

6 Bedrijfsuitoefening 

6.1 Bedrijf 

Als vierde materiële kenmerk uit de wettelijke omschrijving van de coöperatie 

in art. 2:53 lid 1 BW wordt hier de bedrijfsuitoefening besproken. Uit de wettelijke 

omschrijving van de coöperatie volgt met zoveel woorden dat de coöperatie ten 

behoeve van haar leden een bedrijf moet uitoefenen of moet doen uitoefenen. Het 

is de vraag of men ten aanzien van de bedrijfsuitoefening kan spreken van een 

zelfstandig kenmerk van de coöperatie, nu aan de coöperatie als rechtsvorm waarin 

een onderneming kan worden gedreven, de bedrijfsuitoefening inherent is.458 Dit 

neemt echter niet weg dat doorgaans in de doctrine de bedrijfsuitoefening als 

zelfstandig materieel kenmerk van de coöperatie wordt gezien. Zo spreekt Galle4 '9 

van een 'belangrijk onderscheidend materieel criterium'. 

De bedrijfsuitoefening ziet op de verlengstukfunctie van de coöperatie. Zie ook 

Hof 's-Gravenhage 28 november 1986, KG 1987, 119 (Taxi St. Job) waar het hof 

overwoog: 

'Als coöperatieve vereniging is St. Job een verlengstuk van de bedrijfs-
huishoudingen van haar leden en dus kan St. Job niet het recht worden ontzegd 
die activiteiten ten behoeve van haar leden te ontplooien die haar leden 
individueel zijn toegestaan, zolang zij bedrijfsvergunninghouder zijn.' 

458 In overeenstemming hiermee bepaalde art. 1 lid 7 Hrgw 1984 dat een coöperatie die haar statutaire 
zetel in Nederland had, altijd in het handelsregister moet worden ingeschreven. In de zin van 
de toenmalige Handelsregisterwet werd een coöperatie geacht steeds een bedrijf uit te oefenen. 
Gezien het bepaalde in art. 4 lid 3 Hrgw 1996 geldt thans de inschrijving van de onderneming 
van de coöperatie op grond van art. 4 lid 1 Hrgw 1996 tevens als inschrijving van de 
rechtspersoon. 

459 Galle, De coöperatie, diss. KUB 1993, blz. 160. 
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Sprekend over de bedrijfsuitoefening door de coöperatie kan, zoals wij zagen, een 
onderscheid worden gemaakt tussen het primaire bedrijf van de coöperatie en het 
secundaire bedrijf. Het primaire bedrijf van de coöperatie bestaat uit het 
onderhouden van een zakelijk verkeer met de leden ten einde de stoffelijke 
behoeften van de leden te behartigen. Daartoe oefent de coöperatie een bedrijf 
uit hetgeen kan worden aangeduid als het secundaire bedrijf. Wat de aard van de 
werkzaamheden van het secundaire bedrijfis, hangt af van de bedrijfsfuncties die 
de leden van hun eigen bedrijfshuishoudingen wensen af te splitsen. De hieruit 
voortvloeiende verlengstukfunctie van de coöperatie kan beperkt zijn tot een 
bepaalde activiteit maar ook alomvattend zijn. Zo kan het secundaire bedrijf worden 
overgelaten aan derden. Het primaire bedrijf moet worden onderhouden door de 
coöperatie zelf. Niet is echter vereist - als er al sprake is van het sluiten van 
overeenkomsten tussen coöperatie en de leden - dat de coöperatie de overeenkom
sten van art. 2:53 lid 1 BW zelf met de leden moet afsluiten. Het primaire bedrijf 
omvat dan slechts het instandhouden van een dusdanige organisatie dat de revenuen 
van het secundaire bedrijf conform de wettelijke doelstelling ten goede komen 
aan de leden. Zo moeten ook de woorden 'in het bedrijf dat zij ten hunnen behoeve 
uitoefent of doet uitoefenen' worden gelezen. 

Anders dan Galle460 het doet voorkomen heeft het sluiten van overeenkomsten 
geen betrekking op het primaire bedrijf van de coöperatie als zodanig maar op een 
van de marktzijden van het secundaire bedrijf. De overeenkomsten vormen als 
het ware de schakel tussen het primaire bedrijf van de coöperatie - de behartiging 
van de stoffelijke behoeften van de leden - en het secundaire bedrijf - de eigenlijke 
bedrijfsuitoefening. Kenmerkend voor de coöperatie is dat zij gezien haar 
verlengstukfunctie een zakelijk verkeer met de leden moet onderhouden. Het sluiten 
van de overeenkomsten tussen coöperatie en haar leden als de juridificatie van 
het hierboven genoemde zakelijk verkeer is slechts een middel om het doel - de 
behartiging van de stoffelijke behoeften van de leden - te bereiken waarbij 
overigens moet worden aangetekend dat het sluiten van overeenkomsten in weerwil 
van de huidige wettelijke omschrijving geen essentieel kenmerk is van de 
coöperatie. De coöperatie maakt er immers haar bedrijf van de stoffelijke behoeften 
van de leden te behartigen. Hieruit bestaat het primaire bedrijf. 

Het stellen van het vereiste van de bedrijfsuitoefening van de leden heeft ten aanzien 
van de flatexploitatiecoöperatie tot de vraag geleid of bij deze vorm van de 
coöperatie wel kan worden gesproken van bedrijfsuitoefening. Strikt genomen is 
een flatexploitatiecoöperatie er niet op gericht een onderneming in stand te houden. 
Met het vereiste van de bedrijfsuitoefening heeft de wetgever van 1976 echter niet 
beoogd af te wijken van hetgeen onder de wet van 1925 reeds onder een coöperatie 

-tóO A.w. blz. 167/168. 
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werd verstaan. Tijdens de parlementaire behandeling van de invoeringswet werd 
nog eens duidelijk gesteld dat de flatexploitatiecoöperatie geacht werd het bedrijf 
van het exploiteren van een onroerend goed uit te oefenen.461 

Of een flatexploitatiecoöperatie - en hetzelfde geldt voor andere exploitatie ver
enigingen en de werknemersproductiecoöperatie - een bedrijf uitoefent hangt in 
belangrijke mate af van hetgeen wordt verstaan onder het begrip 'bedrijf' in de 
zin van art. 2:53 lid 1 BW. De wet zegt hieromtrent niets. Uit verschillende arresten 
van de Hoge Raad blijkt dat er niet alleen sprake is van een bedrijf indien er een 
winstoogmerk bestaat, maar ook wanneer de organisatie in kwestie zich ten doel 
stelt kosten te besparen.462 Met name als te beperkt en onjuist geldt de stelling dat 
onder bedrijfsuitoefening in de zin van art. 2:53 lid 1 BW moet worden verstaan 
het behalen van winst in de zin van het verschil in opbrengst en kosten ter verdeling 
onder de leden. Van bedrijfsuitoefening in het kader van de coöperatie kan ook 
worden gesproken indien er slechts sprake is van het besparen van kosten. Zeer 
expliciet in dit verband is HR 13januari 1966, NJ 1966, 189 (Mariahoeve) waarin 
voor de vraag of er sprake is van een bedrijf in de zin van de handelsregisterwet, 
werd overwogen dat hieronder 

'het beogen van het maken van winst in ruime zin wordt verstaan en daaronder 
mede wordt begrepen hetgeen de coöperatieve vereniging naar haar wettelijk 
omschrijving ten doel moet hebben, t.w. de bevordering van de stoffelijke 
belangen der leden, zulks onverschillig of daarbij wordt voorzien in behoeften 
die zij als producenten dan wel als consumenten hebben.' 

Bovendien is niet vereist dat eventuele revenuen daadwerkelijk worden uitgekeerd 
aan de leden. De mogelijkheid biedt de wet echter wel gezien art. 2:53a jo. 26 lid 
3 BW. Mogelijk is echter ook en in de praktijk veel voorkomend dat de voordelen 
op andere wijze aan de leden opkomen zoals in de vorm van een nabetaling nadat 
de exploitatierekening is opgemaakt bovenop de voorschotprijs voor door de leden 
geleverde producten. Aan de andere kant moet echter worden opgemerkt dat het 
bedrijf niet meer getypeerd kan worden als ten dienste van de stoffelijke behoeften 
van de leden, indien een coöperatie aanmerkelijk 'winst' zou behalen zonder deze 

461 Zie Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet Boek 2 BW, blz. 1243/1244. Vgl. 
ook HR 13 januari 1966, NJ 1966, 189 (Mariahoeve) en Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II 
(1997), nr. 392 blz. 411. In andere zin de zesde druk van Asser-Van der Grinten II (De 
rechtspersoon), nr. 392 blz. 292. Twijfels omtrent de bedrijfsuitoefening van de flatexploita
tiecoöperatie waren ook te vinden bij Klarenbeek in NV 49 (1971/1972) blz. 97 en Stille in WPNR 
5406 (1977) blz. 579, die echter tegenwoordig wel het bedrijfskarakter van de flatexploita
tiecoöperatie aanneemt. Zie Stille. Rechtspersonen, losbladige editie, aant. 53-7. 

462 Zie de arresten HR 17 april 1939, NJ 1939, 690 (ANP), HR 10 oktober 1940, NJ 1941, 197 
(Avrobode) en HR 13 januari 1966, NJ 1966, 189 (Mariahoeve). Vgl. ook Pres. Rb Utrecht 
24 juli 1997, KG 1997. 318 (Parkflat het Kerckebos). In gelijke zin Maeijer, NJB 1976 blz. 
666 en Galle, diss. KUB 1993. blz. 162. 
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op enigerlei wijze aan de leden, voor zover zij met de coöperatie handelen, ten 
goede te laten komen.463 Uit bovenstaande blijkt in ieder geval dat de term 'bedrijf 
in art. 2:53 BW ruim mag worden opgevat.464 

Het door de coöperatie uit te oefenen bedrijf mag niet het verzekeringsbedrijf zijn. 
Voor deze activiteit is, indien een uitoefening van het verzekeringsbedrijf op 
coöperatieve grondslag is beoogd, de rechtsvorm van de onderlinge waarborg
maatschappij voorgeschreven. Art. 2:53 lid 2 BW gaat er van uit dat het de 
onderlinge waarborgmaatschappij zelf is die het verzekeringsbedrijf uitoefent. Een 
en ander betekent dat het doen uitoefenen door de onderlinge waarborgmaatschappij 
van het verzekeringsbedrijf via een naamloze vennootschap niet tot de mogelijkhe
den behoort.465 Brengt een onderlinge waarborgmaatschappij haar verzeke
ringsactiviteiten onder in een naamloze vennootschap, dan verliest de onderlinge 
waarborgmaatschappij volgens Dortmond weliswaar haar karakter, maar voldoet 
daarmee wel aan de omschrijving van de coöperatie die blijkbaar wel het 
verzekeringsbedrijf kan doen uitoefenen. De onderlinge moet zich dan omzetten 
in een coöperatie.466 Hierbij gaat Dortmond wel uit van de juistheid van de stelling 
dat het 'doen uitoefenen' in art. 2:53 lid 1 BW mede kan inhouden dat de coöperatie 
zich louter en alleen bezighoudt met het beheer en de financiering van haar 
werkmaatschappij, die in het onderhavige geval een naamloze vennootschap moet 
zijn omdat de Wet Toezicht verzekeringsbedrijf slechts toestaat dat het verzekerings
bedrijf door een onderlinge waarborgmaatschappij of een naamloze vennootschap 
wordt uitgeoefend.467 

6.2 'Ten behoeve van' 

De bedrijfsuitoefening moet geschieden ten behoeve van de leden. Dit betekent 
dat de bedrijfsrevenuen in de eerste plaats ten goede moeten komen aan de leden. 
Dit brengt Stille468 tot de stelling dat, strikt genomen, dit vereiste niet verdraagt 
dat de bedrijfsuitoefening ten behoeve van anderen dan de leden geschiedt. Een 
en ander komt ook al tot uitdrukking in het besloten karakter van de coöperatie. 
Stille wijst op het verstrekken van risicodragend kapitaal door niet-leden waarbij 
aan dezen een aandeel in de winst en een aanspraak op het vermogen van de coöpe-

463 In gelijke zin Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 53-6. 
464 In gelijke zin Maeijer, NJB 1976 blz. 666, Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 53-6, Asser-

Van der Grinten-Maeijer 2-II (1977), nr. 392 blz. 411 en Galle, diss. KUB 1993, blz. 161. 
465 Vgl. Dortmond, t.a.p. blz. 3 en 11/12. 
466 Zie voorts Dortmond. Het merkwaardige lidmaatschap van een onderlinge waarborgmaatschappij. 

in: Onderneming en 5 jaar Nieuw Burgerlijk Recht. S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), serie 
Onderneming en Recht, deel 7, W.E.J. Tjeenk Willink, 1997. p. 17 en 19. 

467 Zie over het 'doen uitoefenen' § 6.3. 
468 Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 53-7. 
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ratie wordt gegeven. Hij acht het verdedigbaar dat het betrekken van risicodragend 
vermogen van niet-leden - met de daaraan verbonden aanspraken - , het coöperatie
ve karakter niet aantast, mits de belangen en de invloed van de niet-leden onderge
schikt blijven. Hij voegt daaraan toe dat, zou men bij een coöperatie een financiering 
gedeeltelijk door niet-leden wensen, een achtergestelde, winstdelende obligatiele
ning de voor de hand liggende vorm zou zijn, eerder dan een constructie met zeggen-
schapsloze 'aandelen' zoals door Van Campen in 1971 bepleit is.469 

Van der Grinten refereert bij de vraag of en in hoeverre vermogensvorming 
van de coöperatie kan plaatsvinden door het aantrekken van risicodragend kapitaal 
door niet-leden, aan een constructie waarbij de coöperatie aandelen uitgeeft in 
de trant van het aandelenkapitaal van een nv of bv. Statutair zou kunnen worden 
bepaald, dat de winst behoudens reservering wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 
en dat bij ontbinding het vermogen toekomt aan de aandeelhouders. Van der Grinten 
is van mening dat bij een dergelijke constructie de bedrijfsuitoefening niet ten 
behoeve van de leden geschiedt en dat derhalve de coöperatie niet onder de 
wettelijke omschrijving van haar rechtsvorm valt. Consequentie is de ontbinding 
van art. 2:21 lid 1 sub c BW.470 Hiermee is echter volgens Van der Grinten niet 
gezegd dat elk aantrekken van risicodragend kapitaal van anderen dan de leden, 
waarbij de aandelen aanspraak op winst geven, in strijd is met de bepaling van 
art. 2:53 lid 1 BW. Men kan zich de constructie voorstellen, zo schrijft Van der 
Grinten, dat de winst gedeeltelijk toekomt aan de leden, gedeeltelijk aan de 
kapitaalverschaffers. Alsdan vindt de bedrijfsuitoefening mede ten behoeve van 
de aandeelhouders plaats. Verdedigbaar lijkt hem dat zich dit verdraagt met de 
wettelijke bepaling.471 

Financiering van de coöperatie met risicodragend kapitaal van niet-leden komt 
tegenwoordig slechts op beperkte schaal voor. Vergelijk de als tijdelijk bedoelde 
deelname van de Rabobank in het toenmalige Coveco, de financiering van OPG 
via de beurs en de onderhandse plaatsing van participaties door Cebeco-Handelsraad 
bij de Nationale Investeringsbank.472 Een bijzonder probleem hierbij is de winst
vaststelling van de coöperatie. Doorgaans vindt het economisch verkeer met de 
leden plaats op basis van verrekenprijzen en niet tegen marktconforme prijzen.47. 

469 Zie Van Campen, Nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor de coöperatie op aandelen?, TVVS 
1971 blz. 69. Zie voor de afwijzende opvatting ten aanzien van de winstdelende obligaties het 
NCR-rapport 1990 'De financiering van de coöperatieve onderneming', blz. 33. 

470 Asser-Van der Grinten II (De rechtspersoon), nr. 393 blz. 312/313. 
471 T.a.p. blz. 313. Zie ook Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 393 blz. 412. 
472 Zie hierover het Financieele Dagblad d.d. 14 november 1997. 
473 OPG vormt hierop een uitzondering. Ook de coöperatieve banken brengen aan hun leden tegen 

geldende markttarieven de rente in rekening. Bij de coöperatieve banken heeft dit geleid tot de 
vraag waarin het coöperatieve karakter tot uitdrukking komt. Zie De coöperatie die Rabobank 
heet, Notitie ten behoeve van de Centrale Kringvergadering d.d. 7 september 1994. Bijzondere 
aandacht verdienen de ontwikkelingen bij Friesland Coberco Dairy Foods dat het zakelijk verkeer 
met haar leden tegen marktconforme prijzen afrekent. Zie het Pro forma Jaaroverzicht 1997, 
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Nabetalingen zijn daarbij niet te beschouwen als een winstuitkering maar als de 
betaling van een prijscorrectie.474 De leden zijn gebaat bij zo hoog mogelijke voor-
schotprijzen of bij zo laag mogelijke inkoopprijzen indien het gaat om een 
afzetcoöperatie resp. een aankoopcoöperatie. Voor de leden werkt de coöperatie 
inkomensvormend dan wel kostenbesparend met als gevolg dat een eigen 
winststreven bij de coöperatie ontbreekt in tegenstelling tot de situatie bij de niet-
coöperatieve onderneming. Op grond hiervan is niet alleen het begrip 'winst' geen 
duidelijk gegeven bij coöperaties maar leidt het toekennen van aanspraken op 
bedrijfsrevenuen aan niet-leden ook tot een bedrijfseconomische belangentegenstel
ling, waarvan de oplossing weliswaar om een juridisch kader vraagt maar in feite 
een economisch probleem vormt. 

Het feit dat de bedrijfsuitoefening ten behoeve van de leden moet geschieden 
ziet met name op de eis dat de bedrijfsresultaten ten goede moeten komen aan de 
leden. Opvallend is dat de wet voor de coöperatie niet voorschrijft, anders dan 
bij de naamloze en de besloten vennootschap, dat een eventueel exploitatie
overschot voorzover de statuten niet anders bepalen, ten goede komt aan de leden.473 

De leden van een coöperatie hebben op grond van de wet geen aanspraak op 
uitkering van een exploitatie-overschot. In de praktijk plegen de statuten daarom 
op het punt van de winstbestemming een voorziening te bevatten. De omstandigheid 
echter dat de leden geen enkele aanspraak kunnen doen gelden op de jaarlijkse 
exploitatie-overschotten, noch op een gevormd eigen vermogen van de coöperatie, 
evenmin in het geval van ontbinding, is op zich onvoldoende om te concluderen 
dat de bedrijfsuitoefening niet geschiedt ten behoeve van de leden. Slechts indien 
zich dit voordoet én de bedrijfsresultaten op geen enkele andere wijze ten goede 
komen aan de leden, zal er in strijd met art. 2:53 lid 1 BW worden gehandeld.476 

Bartman en Van der Meijden zijn van mening dat de erkenning van de 
holdingfunctie van de coöperatie (zie hierover § 6.3.1.), wat de financiering van 
haar activiteiten betreft, de mogelijkheid biedt om indirect eigen vermogen aan 
te trekken buiten de kring van de leden, namelijk door emissie van aandelen via 
haar dochter-nv/bv. Op deze manier, zo stellen zij, blijft de financieringsstructuur 
van de coöperatie zelf ongewijzigd. Ook voor de zeggenschap in de coöperatie 
heeft dit geen consequenties. Dat de bedrijfsuitoefenening mede ten behoeve van 

blz. 16 en 17. 
474 Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-ïï (1997), nr. 396 blz. 414. Overigens mag de nabetaling niet 

bovenmatig zijn; deze moet voor de bepaling van de fiscale winst in de pas lopen met de gangbare 
'marktprijzen'. Voorzover de uitbetalingsprijs bovenmatig is, wordt zij door de fiscus beschouwd 
als een 'zelfstandig winstbestanddeel'. hetgeen leidt tot een dubbele belastingheffing: heffing 
van vennootschapsbelasting over deze winst bij de coöperatie en na uitbetaling, heffing van 
inkomstenbelasting bij de leden. Zie hierover Kemperink, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 
FCVer4-l e.v. 

475 Vgl. art. 2:105/216 BW. 
476 In gelijke zin Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 393 blz. 411 en 412. 
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anderen - namelijk de outside-aandeelhouders in de dochter - plaatsvindt, hoeft 
in hun ogen geen beletsel te vormen. Wel achten zij het voor de coöperatie 
noodzakelijk dat deze de beslissende zeggenschap in de dochtervennootschap 
behoudt, zodat het beleid van deze nv of bv in overwegende mate kan worden 
afgestemd op het doel van de coöperatie.477 De hier aan de orde zijnde 'inbrengcon-
structie' wordt inhoudelijk besproken in § 3 van hoofdstuk 6. 

6.3 'Doen uitoefenen' 

De wettelijke omschrijving van de coöperatie opent de mogelijkheid, zoals wij 
zagen, dat het secundaire bedrijf niet door de coöperatie zelf wordt uitgeoefend 
maar door een of meer door de coöperatie gehouden werkmaatschappijen. Zo 
schrijft Van der Grinten: 'Onder dit doen uitoefenen zal in het bijzonder moeten 
worden verstaan de situatie, waarin de coöperatie fungeert als holding van een 
of meerdere "werkmaatschappijen" die in de vorm van een NV of BV worden 
gedreven.'478 Dat een dergelijke uitoefening van het secundaire bedrijf kan geschie
den door een werkmaatschappij van de coöperatie is geen punt van discussie, 
alhoewel een enkeling het nut van een dergelijke 'configuratie' in twijfel trekt.479 

Minder duidelijk is echter hoe het 'doen uitoefenen' moet worden verstaan om 
nog te kunnen spreken van een coöperatie in de zin van art. 2:53 lid 1 BW. Twee 
vragen rijzen in dit verband. In de eerste plaats, of een coöperatie het gehele 
secundaire bedrijf onder kan brengen in een of meer werkmaatschappijen die het 
zakelijk verkeer met de leden onderhouden, terwijl de coöperatie zich beperkt tot 
louter activiteiten van beheer en financiering (§ 6.3.1.). In de tweede plaats rijst 
de vraag welke mate van invloed een dergelijke coöperatie moet kunnen uitoefenen 
op de werkmaatschappij om van een 'doen uitoefenen' in de zin van de wet te 
kunnen spreken (§ 6.3.2.). In feite gaat het hier om de vraag op welke wijze de 
leden via de coöperatie invloed kunnen (blijven) uitoefenen op het beleid van de 
werkmaatschappij die haar activiteiten richt op de behartiging van de belangen 
van de leden.480 

Een andere vraag is of onder het 'doen uitoefenen' mede kan worden verstaan 
het door derden op basis van overeenkomst uitoefenen van het secundaire bedrijf. 
Slechts de mogelijkheid van het uitoefenen van het secundaire bedrijf door middel 
van een werkmaatschappij van de coöperatie is blijkens de totstandkomings
geschiedenis van art. 2:53 BW aan de orde geweest. Aan de mogelijkheid van 

477 Bartman/Van der Meijden, De holdingcoöperatie, evolutie of denaturatie?, in 'Strijdige belangen 
in evenwicht; Beschouwingen over het bedrijfsfinancieel recht', Utrecht 1992, blz. 27. 

478 Zie Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 388 blz. 406 en nr. 392 blz. 411. 
479 Galle, diss. KUB 1993, blz. 166. Zie tevens zijn inaugurele rede KUB 1994, De coöperatie in 

eigentijds perspectief, blz 18. 
480 Zie hierover het NCR-rapport 'De struktuur van de grote (centrale) landbouwkoöperatie, 1970. 

blz. 97. 
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'uitbesteding' van het secundaire bedrijf is tijdens de totstandkoming van de 
coöperatie-omschrijving voorbijgegaan. Tot dusverre is deze vraag slechts door 
Galle beantwoord en wel in bevestigende zin.481 Nu echter Galle van mening is 
dat, ook indien een coöperatie het secundaire bedrijf doet uitoefenen, het de 
coöperatie zelf moet zijn die de 'overeenkomsten' sluit, betekent dit mijns inziens 
dat de coöperatie in zo'n geval haar bedrijf ervan maakt als intermediair op te treden 
tussen leden en derden. Gezien de verandering die optreedt in de inhoud van het 
zakelijk verkeer, treedt de producerende functie van dergelijke coöperatie terug 
om plaats te maken voor een meer dientsverlenende functie. 

6.3.1 Coöperatie als holding 

De term 'doen uitoefenen' riep in het verleden de vraag op of het mogelijk was 
dat de rechtspersoon-coöperatie zelf geen secundaire bedrijfsactiviteiten ondernam, 
maar zich beperkte tot het beheer en de financiering van haar werkmaatschappijen. 
Anders gesteld, kon een coöperatie louter en alleen als holding fungeren? 
Aanvankelijk was met de uitbreiding van de wettelijke omschrijving met de woorden 
'doen uitoefenen' toegestaan dat de bedrijfsuitoefening niet door de coöperatie 
zelf plaats vond maar door een van haar werkmaatschappijen. Het zou de coöperatie 
zelf zijn die de overeenkomsten met de leden sloot.482 Met de inwerkingtreding 
van de Wet van 16 juni 1988483 tot invoering van de structuurregeling voor grote 
coöperaties en grote onderlinge waarborgmaatschappijen is vast komen te staan 
dat de leden rechtstreeks met de werkmaatschappijen overeenkomsten mogen 
aangaan. Een en ander kan worden afgeleid, zoals wij hiervoor zagen, uit de bij 
de voornoemde wet gewijzigde tekst van art. 2:53 lid 1 BW.484 Met name de 
blijkbaar toegestane mogelijkheid dat het sluiten van overeenkomsten mag worden 
overgelaten aan de werkmaatschappijen, lijkt een 'holdingfunctie' van de coöperatie 
te rechtvaardigen. Andersom geldt dat, indien de coöperatie slechts als holding 
fungeert, het sluiten van overeenkomsten met de leden, op straffe van het treden 
van buiten de wettelijke omschrijving van de coöperatie, wel moet geschieden door 

481 A.w. blz. 165. 
482 Zie het antwoord dat ambtelijk adviseur De Die tijdens de parlementaire behandeling 

dienaangaande gaf. Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis, Invoeringswet Boek 2 BW. blz. 
1248. Zie hierover § 4.4. van hoofdstuk 3. 

483 Stb. 1988, 305. De wet is op 1 januari 1989 in werking getreden. 
484 De zinsnede 'door overeenkomsten (...)' werd gewijzigd in 'krachtens overeenkomsten'. In de 

Memorie van Toelichting bij wetsontwerp 17 725 wordt over deze wijziging opgemerkt: 'Niet 
langer is voorts vereist dat de leden overeenkomsten met de coöperatie zelf sluiten; toegestaan 
wordt dat zij dit doen met de rechtspersoon die het bedrijf feitelijk uitoefent.' Zie MvT, Van 
Zeben, Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet Boek 3,5 en 6 BW (Aanpassing BW), blz. 
259. Zie over de totstandkomingsgeschiedenis van het huidige art. 2:53 lid 1 § 5.2. van hoofdstuk 
3. 
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haar werkmaatschappijen.485 Indien men met mij bovendien vaststelt dat niet het 
sluiten van overeenkomsten wezenlijk is voor de coöperatie, maar wel het 
onderhouden van een zakelijk verkeer met de leden, dan impliceert het optreden 
van de coöperatie als holding dat de werkmaatschappijen feitelijk belast zijn met 
de afwikkeling van het zakelijk verkeer. Immers, het onderhouden van een zakelijk 
verkeer met haar leden is hét wezenlijke van de coöperatie. 

Verdere argumenten voor aanvaarding van de zuivere holdingfunctie zijn 
te ontlenen aan het in § 6.3.2. te bespreken art. 2:63d BW. Kort gezegd biedt art. 
2:63d lid 1 BW de mogelijkheid dat een coöperatie die op zich aan de vereisten 
van art. 2:63b lid 1 BW voldoet, onder voorwaarden wordt vrijgesteld van het 
structuurregime. Daartoe is vereist dat de coöperatie zich beperkt tot holdingac
tiviteiten. Het artikel spreekt van 'een rechtspersoon wier werkzaamheid zich 
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend beperkt tot het beheer en de financiering van 
afhankelijke maatschappijen en van haar en hun deelnemingen in andere rechtsperso
nen'. Blijkens de aan art. 2:63d ten grondslag liggende situatie gaat de wetgever 
er blijkbaar van uit dat een coöperatie inderdaad kan optreden als een zuivere 
holding. De holdingfunctie van de coöperatie wordt ook aanvaard door Bartman 
en Van der Meijden, De Groot, Dortmond, Van der Grinten en Maeijer.486 Wel 
leidt de aanvaarding van een dergelijke holdingfunctie bij coöperaties er toe dat 
een aantal bepalingen van Titel 3 Boek 2 BW in een vreemd daglicht komen te 
staan.487 

Een aanvaarding van de 'holdingfunctie' van de coöperatie is tot dusverre 
niet expliciet in de rechtspraak aan de orde geweest. Wel kan uit het vonnis van 
de president van de rechtbank Dordrecht van 25 juli 1991, KG 1991, 276 (Buijsse/ 
Obema) impliciet worden afgeleid dat de mogelijkheid voor een coöperatie bestaat 
zich uitsluitend bezig te houden met het beheer en de financiering van haar 
werkmaatschappijen.488 

Obema, een inkoopcoöperatie voor detailhandelaren, was voornemens met 
Topkring, eveneens een inkooporganisatie maar in de rechtsvorm van een besloten 
vennootschap, te fuseren. De voorgenomen fusie zou zijn beslag krijgen doordat 
Obema een bod zou uitbrengen op alle aandelen van Topkring, terwijl het 
inkoopbedrijf van Obema werd ingebracht in Topkring. De voormalige aandeelhou-

485 Zie in soortgelijke zin Dortmond, S&V 1992, blz. 118 en Schreurs-Engelaar, diss. KUN 1995, 
blz. 184. 

486 Bartman/Van der Meijden, t.a.p. blz. 16 en 26, De Groot, t.a.p. blz. 40, Dortmond, a.w. blz. 
7 en Asser-Van der Grinten II (De rechtspersoon) blz. 309, die echter in S&V 1990 blz. 4 en 
5 de zuivere holdingfunctie van de coöperatie nog afwees, en Maeijer in Asser-Van der Grinten-
Maeijer 2-II (1997), nr. 412d blz. 434. 

487 Het gaat met name om art. 2:53 lid 1 BW wat betreft het materiële kenmerk van de overeenkom
sten en de leden 3 en 4 inzake het derdenverkeer alsmede art. 2:59 BW. Zie hierover § 5.3. t/m 
5.5. 

488 Zie voor kritiek op deze uitspraak Bartman, Onderneming in (kort) geding 1990/1991, Gouda 
Quint, Arnhem 1992, blz. 50-53. 
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ders van Topkring zouden vervolgens als nieuwe leden tot de coöperatie toetreden. 
Hetgeen tussen Obema en Topkring plaatsvond, droeg nog het meest het karakter 
van een aandelenfusie.489 In kort geding werd door een aantal leden van de 
coöperatie Obema gevorderd dat aan het fusiebesluit geen uitvoering mocht worden 
gegeven omdat 'het fusiebesluit de grondslagen van bedrijf en bestuur van Obema 
zodanig aantast dan wel verandert, dat reeds in het fusiebesluit voorzien had moeten 
worden in de daarvoor nodige statutenwijzigingen'. Immers, door de voorgestelde 
fusie zouden de leden van Obema hun directe invloed op de bedrijfsvoering 
verliezen. Blijkbaar waren de leden nog niet in de gelegenheid geweest zich uit 
te spreken omtrent de te veranderen structuur en de daaraan verbonden gevolgen. 
De president in kort geding deelt de mening van de leden en verbiedt (het bestuur 
van) Obema uitvoering te geven aan het fusiebesluit. De nieuwe structuur van de 
inkooporganisatie, waarbij het handelsbedrijf van Obema werd afgestoten en Obema 
nog slechts optrad als houdster van de aandelen Topkring BV, wordt echter door 
de president in kort geding toelaatbaar geacht. Wel is hij van oordeel dat de zinsnede 
in de bestaande doelomschrijving van Obema luidende 'het deelnemen in 
ondernemingen met een gelijk of aanverwant doel' de holdingfunctie van de 
coöperatie niet dekt. Bartman en Van der Meijden leiden hieruit af dat de 
holdingfunctie van de coöperatie op duidelijke wijze in de statutaire doelom
schrijving tot uiting moet komen.490 

Een zeer kritische standpunt ten aanzien van de holdingfunctie van de coöperatie 
wordt door Galle ingenomen. Hoewel hij erkent dat op grond van de tekst van art. 
2:63d lid 1 BW de conclusie zou kunnen worden getrokken dat een coöperatie 
zich uitsluitend mag beperken tot werkzaamheden van beheer en financiering van 
haar werkmaatschappijen, acht hij een coöperatie die het zakelijke verkeer met 
haar leden zonder bemoeienis van de coöperatie laat verlopen via haar werkmaat
schappijen, in strijd met de tekst en de ratio van art. 2:53 lid 1 BW. Galle schrijft: 

'Is een coöperatie een houdstermaatschappij, en beperkt deze zich mitsdien 
strikt tot het beheer en financiering, dan daalt het primaire bedrijf naar een 
lager echelon; de leden van de coöperatie sluiten transacties af - niet in de 
hoedanigheid van lid maar als koper of verkoper - met de dochter, zoals wellicht 
vele derden dat ook doen want art. 2:53 lid 3 BW geldt immers niet voor een 
dochtervennootschap, terwijl zij van de moedercoöperatie slechts lid zijn in 
verenigingsrechtelijke zin. Is het stemrecht van de leden in de moedercoöperatie 

489 Zie over de aandelenfusie Van der Heijden/Van der Grinten ( 1992). Handboek voor de naamloze 
en de besloten vennootschap, nr. 401 blz. 694. Bartman spreekt overigens van een bedrijfsfusie, 
waarbij hij met name doelt op de overdracht van de onderneming van Obema aan Topkring. 
Zie Bartman, Onderneming in (kort) geding 1990/1991, blz. 51. 

490 Bartman/Van der Meijden, a.w. blz. 17. Zie over holdingvorming bij coöperaties Raaijmakers. 
Juridische fusie en omzetting van vereniging en stichting, TVVS 1986 blz. 183. 
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gerelateerd aan de vermogensinbreng en niet aan de omvang van de transacties 
met de dochter, dan is het materiële verschil met een houdstervennootschap 
ver te zoeken.'491 

Een dergelijke coöperatie zou zich volgens Galle dan ook moeten omzetten in een 
andere rechtspersoon.492 Een verwijzing naar een andere rechtsvorm dan de 
coöperatie ligt meer voor de hand dan tornen aan een van de wezenskenmerken 
van de coöperatie, meent Galle. De vraag is nu, of bij een dergelijke structurering 
van de coöperatieve onderneming aan het wezenlijke van de coöperatie ni. de 
bedrijfsuitoefening ten behoeve van de leden afbreuk wordt gedaan? 

Eerder heeft Galle reeds zijn bedenkingen geuit tegen de in de literatuur 
gangbare opvatting dat de coöperatie rechtstreeks met de werkmaatschappijen 
overeenkomsten mag sluiten.493 Volgens Galle is het wel mogelijk dat de feitelijke 
uitoefening van het bedrijf wordt ondergebracht in een of meer dochtermaatschap
pijen - hij noemt dit het secundaire bedrijf-, maar dit betekent niet dat de leden 
rechtstreeks met de dochters de overeenkomsten waar art. 2:53 over spreekt, mogen 
afsluiten. Een letterlijke lezing van art. 2:53 lid 1 BW lijkt Galle op dit punt gelijk 
te geven. Toegegeven kan worden dat de zinsnede uit Memorie van Toelichting 
bij de Aanpassingswet Boek 2 BW in verband met de invoering van Boek 3, 5 en 
6 BW weinig houvast biedt voor de opvatting dat de coöperatie louter als holding 
mag optreden.494 De uitleg, hoe summier ook, is echter duidelijk. Gezien de aan 
art. 2:63d BW ten grondslag liggende coöperatieve concernstructuur moeten we 
echter aannemen dat de wetgever de 'configuratie' mogelijk heeft geacht. Wel had 

491 Galle, diss. KUB 1993, blz. 170 en zijn inaugurele rede KUB 1994, blz. 19/20. Aanzetten voor 
een dergelijke opvatting zijn reeds te vinden in zijn preadvies voor de Vereniging voor Agrarisch 
Recht uit 1989, Bestuur en raad van commissarissen van de coöperatie, Agrarisch Recht, mei 
1989, blz. 217. De visie van Galle in deze wordt in essentie gedeeld door Lunshof, S&V 1992 
blz. 73/74. Lunshof acht de aanvaarding van de holdingfunctie van de coöperatie 'uit 
coöperatiewetenschappelijk oogpunt' onwenselijk. Hij acht het gevaar reëel dat de afstand tussen 
de coöperatie en de feitelijke uitoefening van het bedrijf zo groot kan worden dat de werkven-
nootschap, die tot dusverre binnen de wettelijke doelstelling van de coöperatie functioneerde, 
marktconforme prijzen aan de leden in rekening zal gaan brengen. De coöperatie zou dan meer 
en meer de functie van aandeelhouder gaan vervullen. 

492 Galle, diss. KUB 1993, blz. 170. 
493 Galle spreekt over het doen uitoefenen van het bedrijf door de coöperatie middels een 

dochtervennootschap. Ik hanteer in dit verband de neutrale term werkmaatschappij, omdat het 
vooralsnog betwist of de uitoefening van het bedrijf door de coöperatie middels een dochterven
nootschap of een afhankelijke maatschappij leidt tot een dusdanige 'power of control" van de 
coöperatie dat van een 'doen uitoefenen' in de zin van art. 2:53 lid 1 BW kan worden gesproken. 
Zie hierover § 6.3.2. De vraag blijkt met name van belang voor de in § 3 van hoofdstuk 6 te 
bespreken 'inbrengconstructie'. 

494 Vgl. Galle, inaugurele rede KUB 1994, blz. 18. 
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de wetgever mijns inziens op dit punt explicieter moeten zijn en de omschrijving 
van art. 2:53 lid 1 BW aan haar nieuwe inzichten moeten aanpassen.495 

Tegen de opvatting van Galle dat een zuivere holdingcoöperatie niet mogelijk 
is, omdat de tekst en de ratio van art. 2:53 lid 1 BW meebrengt dat het primaire 
bedrijf door de coöperatie zelf moet worden uitgeoefend, kan bovendien worden 
ingebracht dat zij uitgaat van een te expliciet onderscheid tussen een primair bedrijf 
en secundair bedrijf van de coöperatie waarbij het primaire bedrijf naar mijn mening 
ook nog eens te beperkt wordt weergegeven. Galle omschrijft het primaire bedrijf 
als het door de coöperatie behartigen van de stoffelijke belangen van de leden door 
met de leden overeenkomsten aan te gaan. Hoewel hij eerder in zijn proefschrift 
mijns inziens terecht aantoont dat de overeenkomsten tussen coöperatie en haar 
leden geen essentieel kenmerk zijn van de coöperatie, houdt hij daarentegen in 
het kader van de vraag of een coöperatie slechts als holding kan fungeren, juist 
strikt vast aan het contractelement als kenmerk van de coöperatie, terwijl hij zelf 
aangeeft dat niet het sluiten van overeenkomsten centraal dient te staan maar het 
uitoefenen van een bedrijf ten behoeve van de leden waarbij zich deze bijzonderheid 
voordoet dat de coöperatieve onderneming als geheel een zakelijk verkeer met 
de leden moet onderhouden.496 Immers, dat volgt uit de ook door de wetgever 
omarmde verlengstukgedachte. Hierin verschilt de coöperatie op essentiële wijze 
van de niet-coöperatieve, in de rechtsvorm van de naamloze vennootschap gedreven 
onderneming. De wijze waarop het zakelijk verkeer tussen coöperatie en lid wordt 
vormgegeven, wordt thans door de huidige wettelijke omschrijving van de 
coöperatie dwingend voorgeschreven en geldt voor alle coöperaties, terwijl in de 
praktijk een zuiver lidmaatschapsrechtelijke uitwerking evenzeer en wellicht bij 
meer coöperaties voorkomt. 

In de visie van Galle zou een coöperatie die de feitelijke uitoefening van het 
secundaire bedrijf heeft ondergebracht in een werkmaatschappij waarbij de leden 
op grond van het lidmaatschap als zodanig verplicht zijn een bepaalde hoeveelheid 
landbouwproducten te leveren aan een door de coöperatie aangewezen werkmaat
schappij, niet beantwoorden aan de wettelijke omschrijving van de coöperatie omdat 
de coöperatie zelf geen overeenkomsten met de leden afsluit. Ik zou menen dat 
een dergelijke coöperatie wel degelijk aan de wettelijke omschrijving van de 

495 In gelijke zin Dortmond, a.w. blz. 9. In andere zin Stille. WPNR 96/6235 blz. 622, die erop 
wijst dat de wetgever niet uitdrukkelijk afstand heeft genomen van de uitleg van de term 'doen 
uitoefenen' die de ambtelijk adviseur tijdens de parlementaire behandeling er aan gaf en bovendien 
heeft nagelaten de artikelen 53 lid 3 en 59 aan te passen. Op grond daarvan neemt hij aan dat 
de opvatting van Galle de juiste is. Mijns inziens kan het echter ook zo zijn dat de wetgever 
in het kader van de invoering van de structuurregeling voor coöperaties de aanpassing van deze 
artikelen in Boek 2 BW over het hoofd heeft gezien. 

496 Ook Dortmond, a.w. blz. 8, heeft erop gewezen dat bij de huidige wettelijke omschrijving van 
de coöperatie het contractelement op de achtergrond is geraakt en het accent is verschoven naar 
de bedrijfsuitoefening door de leden. Vgl. ook Dortmond, S&V 1995 blz. 12. 
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coöperatie voldoet, nu zij ten behoeve van de leden de stoffelijke behoeften 
behartigt door met hen een zakelijk verkeer te onderhouden. Immers, zoals eerder 
betoogd en ook door Galle ondersteund, is het afsluiten van overeenkomsten tussen 
coöperatie en de leden niet essentieel en kenmerkend voor de coöperatie, doch 
de bedrijfsuitoefening ten behoeve van de leden. Op welk niveau binnen het 
coöperatieve concern de feitelijke en juridische afwikkeling van het zakelijk verkeer 
tussen de leden en hun coöperatieve onderneming plaatsvindt doet niet terzake.497 

Bovendien heeft de coöperatie zelf de middelen in de hand om het ancillaire 
karakter van de werkmaatschappij statutair vast te leggen. 

6.3.2 Inhoud van het begrip 'doen uitoefenen' 

Uitgaande van de situatie dat het secundaire bedrijf is ondergebracht in een of meer 
werkmaatschappijen van de coöperatie, komen wij thans toe aan de vraag op welke 
wijze de leden via de coöperatie invloed kunnen (blijven) uitoefenen op het beleid 
van de werkmaatschappij die haar activiteiten richt op de behartiging van de 
stoffelijke behoeften van de leden. Het 'doen uitoefenen' veronderstelt in een 
dergelijke situatie een blijvende invloed van de coöperatie op het beleid van de 
werkmaatschappij die het zakelijk verkeer feitelijk met de leden onderhoudt.491* 
De vraag is met name van belang omdat, gelijktijdig met de invoering van de 
structuurregeling voor grote coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen 
de wettelijke omschrijving van de coöperatie in die zin is aangepast dat het is 
toegestaan dat de leden de overeenkomsten terzake van het zakelijke verkeer 
rechtstreeks afsluiten met de rechtspersoon die het bedrijf feitelijk uitoefent.499 

Indien een coöperatie er voor kiest het secundaire bedrijf onder te brengen 
in een of meer werkmaatschappijen en tevens gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheid dat de leden rechtstreeks met een van deze werkmaatschappijen 
overeenkomsten sluiten terzake van het zakelijk verkeer, dan is er nog slechts sprake 
van een 'doen uitoefenen', indien de coöperatie beleidsmatig en organisatorisch 
kan bepalen op welke wijze het zakelijk verkeer door de werkmaatschappijen wordt 

497 In soortgelijke zin Dortmond, S&V 1995 blz. 13. Los van de vraag, of het de coöperatie zelf 
moet zijn die met haar leden het zakelijk verkeer onderhoudt, of dat dit ook kan geschieden door 
een werkmaatschappij door wie de coöperatie het bedrijf doet uitoefenen in de zin van art. 2:53 
lid 1 BW, staat de vraag of de wet toestaat dat de coöperatie leden kent die geen zakelijk verkeer 
met de coöperatie onderhouden. Zie hierover § 4.2.2. van hoofdstuk 4 en § 2.4. van hoofdstuk 
6. 

498 Vgl. Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 388 blz. 407. 
499 Zie MvT, Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet Boek 3,5 en 6 BW (Aanpassing 

BW), blz. 259. Dit standpunt wordt tevens ingenomen door Dortmond, a.w. blz. 6 en 7 en S&V 
1995, blz. 11, Bartman/Van der Meijden, t.a.p. blz. 16, Stein, RM Themis 1993 blz. 53, waar 
hij de inaugurele rede van Dortmond bespreekt en Schreurs-Engelaar, diss. KUN 1995, blz. 
11. In andere zin Galle, diss. KUB 1993, blz. 167/168 en diens inaugurele rede KUB 1994, blz. 
18 en Lunshof, S&V 1992 blz. 73. 
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vormgegeven. Een en ander impliceert dat de coöperatie in staat is de inhoud van 
de overeenkomsten te bepalen.500 Ook in het geval het 'contractelement' uit de 
wettelijke omschrijving van de coöperatie wordt geschrapt en de vormgeving van 
het zakelijk verkeer zijn regeling vindt in de lidmaatschapsverhouding als zodanig,501 

in die zin dat de leden op grond van hun lidmaatschap verplicht zijn op aanwijzing 
(van het bestuur) van de coöperatie producten te leveren aan de werkmaatschappij 
die feitelijk belast is met de afwikkeling van het zakelijk verkeer, is de vraag van 
belang op welke wijze de coöperatie het beleid in deze werkmaatschappij kan 
bepalen. Daartoe is noodzakelijk, doch niet voldoende dat de werkmaatschappij 
met het oog op haar functie ten aanzien van de afwikkeling van het zakelijk verkeer 
een beperkte statutaire doelomschrijving kent. 

Mijns inziens kan de coöperatie slechts op indirecte wijze het beleid in de 
werkmaatschappij bepalen door het geven van concrete aanwijzingen aan het 
bestuur ten aanzien van de inhoud van de door de werkmaatschappij met de leden 
te sluiten overeenkomsten.502 Weliswaar wordt het bestuur van de werkmaatschappij 
vanwege de coöperatie benoemd503, maar dit doet niet af aan het feit dat het bestuur 
van de werkmaatschappij uiteindelijk de inhoud van de overeenkomsten met de 
leden vaststelt. Slechts via de verantwoording aan de coöperatie in haar hoedanig
heid van aandeelhoudster en de van haar uitgaande dreiging met ontslag kan (het 
bestuur van) de coöperatie invloed uitoefenen op de inhoud van de overeenkomsten. 
Daarmee is de vraag of de coöperatie het beleid in de werkmaatschappij kan 
bepalen, uiteindelijk afhankelijk van de mogelijkheid het bestuur van de 
werkmaatschappij te benoemen en te ontslaan. 

Van een 'doen uitoefenen' in de zin van art. 2:53 lid 1 BW kan derhalve 
slechts sprake zijn indien de moedercoöperatie beslissende zeggenschap heeft in 
de werkmaatschappij. Zo bezien veronderstelt het 'doen uitoefenen' in elk geval 
de aanwezigheid van een juridische concernverhouding in de zin van art. 2:24a 
BW tussen de coöperatie en de werkmaatschappij van waaruit de overeenkomsten 
met de leden worden gesloten.504 Art. 2:24a lid 1 BW luidt immers: 

500 Vgl. Dortmond, a.w. blz. 8: 'het uitgangspunt was kennelijk: de coöperatie bepaalt hoe en wat 
er gebeurt, zij doet het bedrijf uitoefenen en degene die zij dat laat doen, de werkmaatschappij, 
oefent weliswaar het bedrijf uit en zij mag de overeenkomsten met de leden sluiten, doch de 
coöperatie bepaalt de inhoud van de overeenkomsten.' 

501 Zie hierover § 5.2. 
502 Zie over de instructiebevoegdheid § 4.1.2. van hoofdstuk 4 en de daar genoemde literatuur. 
503 Vgl. de Nota van Wijziging bij de Invoeringswet Boek 2 BW, Van Zeben, Parlementaire 

Geschiedenis Invoeringswet Boek 2 BW, blz. 1247: '(...) het bestuur van de vennootschap wordt 
vanwege de vereniging uitgeoefend; (...).' 

504 Zie Bartman/Van der Meijden, t.a.p. blz. 27 en Bartman/Dorresteijn, Van het concern, 1997, 
blz. 51/52. Bartman/Van der Meijden, t.a.p.. schrijven: 'De coöperatie dient in elk geval te 
beschikken over de "power of control" over haar werkmaatschappijen, op straffe van het treden 
buiten de wettelijke omschrijving van haar rechtsvorm (art. 21 lid 1 sub c).' 
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Dochtermaatschappij van een rechtspersoon is: 
a. een rechtspersoon waarin de rechtspersoon of een of meer van zijn 

dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere 
stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten 
in de algemene vergadering kunnen uitoefenen; 

b. een rechtspersoon waarvan de rechtspersoon of een of meer van zijn 
dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens 
overeenkomsten met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan 
de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen 
of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen. 

Van een 'doen uitoefenen' zou derhalve slechts sprake kunnen zijn indien de 
werkmaatschappij een dochtermaatschappij is, nu het enkel bezitten van de 
meerderheid der aandelen niet noodzakelijkerwijs betekent dat de coöperatie in 
de werkmaatschappij over beslissende zeggenschap beschikt en daardoor voldoende 
invloed heeft het beleid daarin te bepalen. Er kan immers sprake zijn van een 
stemrechtbeperking in de statuten van de werkmaatschappij, in welk geval de 
coöperatie hooguit over de helft van de stemrechten op de algemene vergadering 
kan beschikken.50"' Anderzijds bestaat de mogelijkheid dat beslissende zeggenschap 
toch aanwezig is bij bezit van een minderheidspakket, bijvoorbeeld uit hoofde van 
een stemrechtovereenkomst of statutaire benoemings- en/of ontslagrechten.506 

Voorzover op het coöperatieve concern het structuurregime in het geheel niet van 
toepassing is, bijv. omdat aan de omvang-criteria van art. 2:63b sub 2 BW niet 
wordt voldaan, dan wel het structuurregime wel van toepassing is, maar wordt 
toegepast op het niveau van de coöperatie,307 is de coöperatie uit hoofde van haar 
positie van aandeelhoudster in de dochtermaatschappij die tevens afhankelijke 
maatschappij is, bij machte door de uitoefening van de bevoegdheid tot benoeming 
en ontslag van de bestuurders het beleid in de dochtermaatschappij te bepalen. 
Een dergelijke mogelijkheid om het beleid in de werkmaatschappij te bepalen is, 
zoals hierna zal blijken, als regel echter niet aanwezig indien de coöperatie opteert 
voor een vrijstelling van het structuurregime op het niveau van de coöperatie op 
grond van art. 2:63d BW, met als gevolg dat op de werkmaatschappij het volledige 

505 Zie Bartman/Van der Meijden. t.a.p. blz. 27 en Bartman/Dorresteijn, a.w. blz. 52. 
506 Zie Bartman/Van der Meijden. t.a.p. blz. 28. Zie ook Bartman/Dorresteijn. a.w. blz. 54. 
507 Toepassing van het structuurregime op het niveau van de coöperatie leidt ertoe dat de 

werkmaatschappij is vrijgesteld op grond van art. 2:153/263 lid 3 sub a BW, mits er sprake is 
van een afhankelijke maatschappij in de zin van art. 2:152/262 BW. Zie hierover § 6.4. 
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structuurregime van toepassing is.508 Dit doet de vraag rijzen of er ook dan nog 
sprake kan zijn van een 'doen uitoefenen' in de zin van art. 2:53 lid 1 BW. 

Zoals gezegd kan op grond van art. 2:63d lid 1 BW een coöperatie onder bepaalde 
voorwaarden vrijgesteld worden van de toepassing van het structuurregime, indien 
haar werkzaamheid zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend beperkt tot het beheer 
en de financiering van haar afhankelijke maatschappijen.509 Daarmee wordt de 
'zuivere' holdingcoöperatie door de wet gesanctioneerd.510 De tekst van art. 2:63d 
BW sluit nauw aan bij die van artikel 2:153 lid 3 sub b BW, waar de vrijstelling 
van het structuurregime wordt geopend voor de naamloze vennootschap die zich 
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend beperkt tot het beheer en de financiering van 
haar groepsmaatschappijen. Een belangrijk verschil tussen art. 2:63d BW en art. 
153 lid 3 sub b BW bestaat hierin dat de vrijstelling bij de naamloze vennootschap 
alleen wordt verkregen voor een holding die aan het hoofd staat van een concern 
waarvan de meerderheid van de werknemers buiten Nederland werkzaam zijn. 
Een dergelijke beperking bevat art. 2:63d BW niet. Gezien het toenemende 
internationale karakter van sommige coöperaties is het de vraag of een dergelijk 
verschil in de toekomst nog gerechtvaardigd is. 

De wettelijke regeling bij de naamloze vennootschap voorzag in art. 52c WvK 
aanvankelijk slechts in de mogelijkheid dat de naamloze vennootschap zich beperkte 
tot het uitsluitend beheren en financieren teneinde een algehele vrijstelling van 
het structuurregime bij de coöperatie in de wacht te slepen. De commissie Vennoot
schapsrecht stelde in dit verband: 'de holding mag niet zelf een bedrijf uitoefenen, 
haar werkzaamheid mag niet gericht zijn op externe afnemers van producten of 
diensten.'51 ' Later is met de invoering van art. 2:153 lid 3 sub b BW hierin zodanig 
verandering gekomen dat een naamloze vennootschap ook dan vrijgesteld kon 
worden van het structuurregime indien zij zich bezig hield met het nagenoeg 
uitsluitendbeheren en financieren van de werkmaatschappijen. Voor de coöperatie 
betekent dit dat de vrijstelling van het structuurregime ook wordt verkregen indien 
de coöperatie zelf nog enige bedrijfsactiviteit uitoefent. Volgens Dortmond bieden 

508 Dat is slechts anders indien de meerderheid van de werknemers werkzaam zijn buiten Nederland. 
In dat geval kan ook de subholding gebruik maken van de holdingvrijstelling op grond van art. 
2:153/263 lid 3 sub b BW, terwijl op haar werkmaatschappijen het verzwakte regime van 
toepassing is conform art. 2:155/265 BW. Zie hierover Engelaar, Juridische fusie van coöperaties, 
S&V 1998 blz. 148-149. 

509 Art. 2:63d lid 1 BW luidt: 'De artikelen 63f tot en met 63j gelden niet voor een rechtspersoon 
wier werkzaamheid zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend beperkt tot het beheer en de 
financiering van afhankelijke maatschappijen en van haar en hun deelnemingen in andere 
rechtspersonen, mits de werknemers van de Nederlandse afhankelijke maatschappijen 
vertegenwoordigd zijn in een ondernemingsraad die de bevoegdheden heeft, bedoeld in de 
artikelen 158 en 268.' 

510 Zie hiervoor in § 6.3.1. 
511 Zie bij Timmerman, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 153-14. p. 153-27. 
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de woorden 'nagenoeg uitsluitend' de coöperatie namelijk de ruimte om naast het 
beheer en de financiering, mede ten behoeve van de afhankelijke maatschappij, 
de overeenkomsten met de leden aan te gaan zonder dat de vrijstelling in gevaar 
komt. Hij formuleert het als volgt: 

'Van de structuurregeling acht ik dan ook te zijn vrijgesteld de grote coöperatie 
die mede ten behoeve van haar afhankelijke maatschappij, die structuurvennoot
schap is, de overeenkomsten met de leden sluit. In die overeenkomsten zullen 
de leden bijvoorbeeld worden verplicht tot levering van bepaalde producten 
aan de afhankelijke maatschappij.'512 

Thans is echter de situatie aan de orde waarbij de coöperatie zich op grond van 
art. 2:63d BW uitsluitend beperkt tot activiteiten van beheer en financiering. De 
vraag rijst dan op welke wijze het voorzien in de stoffelijke behoeften door deze 
zuivere holdingcoöperatie in het licht van art. 2:53 lid 1 BW moet worden bezien? 
Dortmond schrijft hierover: 

'Volgens de tekst van artikel 53, lid 1, zal ook de coöperatie die een "zuivere" 
holding is, krachtens overeenkomsten gesloten in een bedrijf dat zij de werk
maatschappij "doet uitoefenen" in de stoffelijke behoeften van haar leden 
moeten voorzien. Die overeenkomsten ingevolge welke de coöperatie in de 
materiële behoeften van haar leden moet voorzien, worden echter door de 
werkmaatschappij gesloten en deze nu kan daarbij uitsluitend het oogmerk 
hebben in haar eigen materiële behoeften te voorzien door te streven naar winst 
(die dan aan haar aandeelhoudster, de coöperatie, kan worden uitgekeerd). De 
coöperatie zal slechts dan met de overeenkomsten die de werkmaatschappij 
sluit in de stoffelijke behoeften van haar leden kunnen voorzien indien zij het 
beleid binnen de werkmaatschappij en daarmee de inhoud van de overeenkom
sten kan bepalen.'513 

De vraag is echter of een coöperatie die gebruik maakt van de vrijstelling van het 
structuurregime op grond van art. 2:63d BW, in staat is het beleid binnen de 
werkmaatschappij te bepalen en daardoor indirect de inhoud van de overeenkom
sten. Dit nu is niet het geval. Toepassing van art. 2:63d BW leidt niet tot de 
benodigde 'power of control' die nodig is voor het 'doen uitoefenen' in de zin van 
art. 2:53 lid 1 BW.514 Art. 2:63d BW gunt de vrijstelling van het structuurregime 
alleen indien de werkmaatschappij zelf een structuurvennootschap is. Een en ander 
leidt ertoe dat de bestuurders van de werkmaatschappij niet worden benoemd door 

512 Dortmond, a.w.blz. 13. Vgl. ook Dortmond. S&V 1995 blz. 12. In gelijke zin Schreurs-Engelaar. 
diss. KUN 1995, blz. 187. 

513 Dortmond, a.w. blz. 9. 
514 Dortmond, a.w. blz. 10. 
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de coöperatie als aandeelhoudster, maar door de raad van commissarissen van de 
werkmaatschappij. Op deze raad van commissarissen heeft de coöperatie echter 
geen vat wat betreft de benoeming.513 

Al dit overziend concludeert Dortmond dat het 'doen uitoefenen' in de zin 
van 'benoeming' van het bestuur van de werkmaatschappij voor deze zuivere 
holdingcoöperatie niet opgaat. De holdingcoöperatie van art. 63d BW doet geen 
bedrijf uitoefenen in de zin die de wetgever in art. 2:53 lid 1 BW er aan gaf of het 
moet zijn dat, op het moment dat art. 2:63d BW tot stand is gekomen, de wetgever 
aan het 'doen uitoefenen' niet meer die betekenis kan hebben gegeven die de 
wetgever - in zijn veronderstelling dat er een personele unie tussen het bestuur 
van de coöperatie en de werkmaatschappij zal moeten zijn - daar aanvankelijk 
aangaf. Dortmond eindigt: 

'Wat als criterium resteert is de uitoefening van het bedrijf door de coöperatie 
zelf ten behoeve van haar leden of het in stand houden van een werkmaatschap
pij, die een bedrijf uitoefent, waardoor indirect de stoffelijke belangen van 
de leden worden behartigd.'516 

In feite komt daarmee het 'doen uitoefenen' in de visie van Dortmond neer op het 
houden van een beslissende meerderheid van de aandelen door de coöperatie in 
de werkmaatschappij.517 Van een 'doen uitoefenen' in de zin van art. 2:53 lid 1 
BW is in deze opvattting sprake indien het zakelijk verkeer plaats vindt tussen de 
leden van de coöperatie en een afhankelijke maatschappij van de coöperatie. 

Bartman en Van der Meijden achten daarentegen de feitelijke zeggenschap 
van doorslaggevend belang voor de vraag of er sprake is van een 'doen uitoefenen'. 
Wel erkennen zij dat een dochtervennootschap die valt onder het volledige 
structuurregime en waarin de benoemings- en ontslagbevoegdheid dus toekomt 
aan de raad van commissarissen, niettemin wordt aangemerkt als een dochter
maatschappij in de zin van art. 2:24a BW. Aanwijzingen voor de juistheid van dit 
standpunt zijn te vinden in de parlementaire geschiedenis.519 De hierboven gestelde 
vraag of van een coöperatie met een dergelijke dochtermaatschappij gezegd kan 
worden dat zij het bedrijf doet uitoefenen, beantwoorden Bartman en Van der 
Meijden uit oogpunt van samenhang en wetssystematiek bevestigend.520 Dortmond 
is het met beide schrijvers in zoverre eens dat ook hij erkent dat een dochtermaat-

515 Zie over de inhoud van de structuurregeling hierna in § 6.4. 
516 Dortmond, a.w. blz. 10. 
517 Dortmond. a.w. blz. 18. In gelijke zin NCR-rapport 1990, blz. 55, Nillesen, t.a.p. blz. 126 en 

Jansen, a.w. blz. 162. 
518 Vgl. art. 2:63a BW. In soortgelijke zin Van den Ingh, S&V 1995 blz. 170. 
519 Zie Bartman/Van der Meijden, a.w. blz. 28 en MvA Kamerstuk 19 813 nr. 5, pag. 1. In gelijke 

zin Asser-Maeijer 2-III, nr. 610 blz. 873. 
520 In gelijke zin Dortmond, a.w. blz. 10. 
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schappij die zelf structuurvennootschap is, nog kan worden beschouwd als een 
dochtermaatschappij in de zin van art. 2:24a BW. Een argument daarvoor vindt 
hij niet in de parlementaire geschiedenis, maar in de door de wetgever blijkbaar 
gesanctioneerde configuratie die ten grondslag ligt aan art. 2:63d BW. Art. 63d 
BW gaat immers uit van de situatie dat de coöperatie optreedt als holding en haar 
dochtermaatschappij een structuurvennootschap is. Op grond hiervan concludeert 
Dortmond dat de wetgever vindt dat er nog sprake is van een 'doen uitoefenen' 
in de zin van art. 2:53 lid 1 BW zelfs indien de bevoegdheden van de coöperatie 
als aandeelhouder van de dochtervennootschap beperkt zijn volgens het structuurre
gime.521 De ratio hiervan is mijns inziens hierin gelegen dat in een dergelijk geval 
de beslissingsmacht omtrent het prijsgeven van 'power of control' over de 
werkmaatschappij, immers ligt bij de leden, nu toepassing van art. 2:63d BW een 
statutenwijziging bij de coöperatie impliceert. 

Anders dan Bartman en Van der Meijden acht Dortmond, zoals gezegd, 
aannemelijk dat er zelfs nog sprake is van een 'doen uitoefenen', indien de 
coöperatie zich uitsluitend bezig houdt met het beheer en de financiering van een 
werkmaatschappij waarvan de coöperatie voor ten minste de helft van het geplaatste 
kapitaal verschaft. Een en ander impliceert dan wel dat, gezien de doelstelling van 
de coöperatie, het zakelijk verkeer plaats vindt bij de werkmaatschappij. In een 
dergelijk geval is de vrijstelling van de coöperatie op grond van art. 2:63d BW 
verzekerd, nu daarvoor niet is vereist dat de werkmaatschappij een dochtermaat
schappij is in de zin van art. 2:24a lid 1 BW. Art. 2:63d BW biedt immers de 
mogelijkheid dat een structuurcoöperatie die zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend 
bezighoudt met het beheer en de financiering van haar afhankelijke maatschappijen, 
wordt vrijgesteld van het structuurregime indien de afhankelijke maatschappijen 
structuurvennootschap zijn.522 Zo bezien hoeft er inderdaad van een door Bartman 
en Van der Meijden geëiste feitelijke zeggenschap van de coöperatie in de 
werkmaatschappij geen sprake te zijn.323 Problematisch in de opvatting van 
Dortmond blijft dat uitgaande van de situatie dat de coöperatie fungeert als zuivere 
holding én daarbij gebruik maakt van de vrijstelling van het structuurregime, een 
adequate beïnvloeding van het beleid van de afhankelijke maatschappij die het 
zakelijk verkeer met de leden onderhoudt, door toepassing van het rechtspersonen
recht ontbreekt, indien zij niet tevens dochtermaatschappij is. In een dergelijke 
geval zal men zich moeten behelpen met een contractuele personele unie tussen 
het bestuur van de coöperatie en de raad van commissarissen van de structuurven-

521 Dortmond, S&V 1992 blz. 1 18. 
522 Art. 2:63a BW luidt voorzover hier van belang: 'In deze afdeling wordt onder een afhankelijke 

maatschappij verstaan: a. een rechtspersoon waaraan de coöperatie (...) of een of meer afhankelijke 
maatschappijen alleen of samen vooreigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal 
verschaffen.(...)' 

523 Dortmond, S&V 1992, blz. 1 18 en Schreurs-Engelaar. diss. KUN 1995, blz. 186. 
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nootschap.524 Dit leidt tot de conclusie dat van een 'doen uitoefenen' geen sprake 
is indien de werkmaatschappij die belast is met de afwikkeling van het zakelijk 
verkeer, uitsluitend afhankelijke maatschappij is. De reden hiervoor is dat de 
coöperatie reeds vóór de toepassing van art. 2:63d BW geen overwegende 
zeggenschap had op het beleid van deze werkmaatschappij. 

6.4 Inhoud van de structuurregeling 

Met de Wet van 16 juni 1988, Stb. 305, tot invoering van de structuurregeling voor 
grote coöperaties en grote onderlinge waarborgmaatschappijen kent het onderne
mingsrecht naast de structuurvennootschap ook de structuurcoöperatie. De wet 
is op 1 januari 1989 in werking getreden. De structuurregeling voor de coöperatie 
en de onderlinge waarborgmaatschappij vindt zijn regeling in de artikelen 2:63a 
t/m 63j BW.525 Doel van de regeling is ook bij de coöperatie en de onderlinge 
waarborgmaatschappij te voorzien in een bepaalde mate van medezeggenschap 
van werknemers. Dit wordt bereikt door de ondernemingsraad in te schakelen bij 
de benoeming van de leden van de raad van commissarissen, terwijl de raad van 
commissarissen met het oog op dit doel naast het recht van voordracht bij de benoe
ming van commissarissen ten detrimente van de algemene ledenvergadering een 
aantal bevoegdheden heeft verkregen. 

De structuurregeling is van toepassing op de zogenaamde 'grote' coöperatie 
en "grote' onderlinge waarborgmaatschappij. Hiervan is sprake, indien 1) het eigen 
vermogen ten minste ƒ 25 miljoen bedraagt, 2) de rechtspersoon of een afhankelijke 
maatschappij in de zin van art. 2:63a BW een ondernemingsraad krachtens 
wettelijke verplichting heeft ingesteld; hieronder mag niet mede worden begrepen 
de situatie dat er wel een wettelijke verplichting bestaat tot het instellen van een 
ondernemingsraad maar dit niet is gebeurd,526 en 3) bij de rechtspersoon en haar 
afhankelijke maatschappijen tezamen in de regel ten minste honderd werknemers 
in Nederland werkzaam zijn. Zie art. 2:63b lid 2 BW. Op grond van art. 2:63b lid 

524 Zie over de nadelen van een dergelijke contractuele personele unie Schreurs-Engelaar, diss. KUN 
1995, blz. 229 en haar bijdrage in S&V 1998 blz. 148 en 149. 

525 Zie over de structuurregeling het SER-rapport Vervolgadvies inzake de Raden van Commissaris
sen, nr. 85/07 en kamerstukken 19 775. Voorts Bartman, S&V 1987 blz. 32 en S&V 1988 blz. 
7, C. de Groot, TVVS 1989 nr. 89/1, Slagter, TVVS 1985 nr. 85/6 en TVVS 1987 nr. 87/1, 
Van Steenderen, De structuurcoöperatie. Account november 1992. Ter Woorst, NV 1985 blz. 
177. Galle, diss. KUB 1993, hoofdstuk 14 en Schreurs-Engelaar, diss. KUN 1995, hoofdstuk 
5. 

526 Zie Asser-Maeijer 2-III. nr. 385. blz. 512 en Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997). nr. 
412c blz. 432, waar ervan uit wordt gegaan dat de ondernemingsraad op grond van de WOR 
daadwerkelijk ingesteld moet zijn. Idem Van der Heijden/Van der Grinten nr. 42 blz. 54 en 
Schreurs-Engelaar, diss. KUN 1995, blz. 182. In andere zin Van Schilfgaarde, Van de BV en 
de NV, achtste druk 1990. blz. 321/322 die er van uitgaat dat aan het vereiste ook is voldaan 
indien er een wettelijke verplichting bestaat een ondernemingsraad in te stellen, maar daaraan 
nog geen uitvoering is gegeven. In latere drukken vindt men dit standpunt niet meer terug. 
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1 BW moet een dergelijke coöperatie binnen twee maanden na vaststelling van 
de jaarrekening opgave doen bij het handelsregister van het feit, dat zij voldoet 
aan de vereisten van art. 2:63b lid 2 BW. Is er sprake van een opgave gedurende 
een onafgebroken periode van driejaar dan treedt het structuurregime in werking. 
Art. 2:63c lid 1 BW verklaart alsdan de artikelen 2:63f t/m 63j BW van toepassing. 

Evenals art. 2:157/267 BW biedt art. 2:63e BW coöperaties de mogelijkheid 
de structuurregeling zoals neergelegd in de artikelen 2:63f tot en met 63j BW 
vrijwillig in haar statuten op te nemen. Als voorwaarde daarvoor stelt art. 2:63e 
BW dat de coöperatie of een afhankelijke maatschappij in de zin van art. 2:63a 
BW een ondernemingsraad heeft ingesteld waarop de bepalingen van de Wet op 
de Ondernemingsraden van toepassing zijn. De verplichting tot het instellen van 
een ondernemingsraad geldt op grond van art. 2 WOR indien er in de regel ten 
minste 50 personen werkzaam zijn in de onderneming. De vrijwillige toepassing 
van de structuurregeling op grond van art. 2:63e BW kan echter ook worden verkre
gen, indien de ondernemer op grond van art. 5a lid 2 WOR vrijwillig overgaat tot 
de instelling van een ondernemingsraad die de bevoegdheden van de WOR heeft.'27 

Art. 2:63e BW kan met name in twee situaties praktische toepassing vinden, 
namelijk in het geval er voldaan is aan de drie voorwaarden voor de structuurrege
ling met dien verstande dat de onafgebroken termijn van drie jaar terzake van de 
opgave nog niet is verstreken, alsmede in het geval de structuurregeling aanvankelijk 
van toepassing was, maar de coöperatie inmiddels niet meer voldoet aan de criteria 
van art. 2:63b lid 2 BW. 

Evenals bij de structuurregeling bij de grote naamloze en besloten vennootschap 
is de leidende gedachte dat de toepassing van het structuurregime een concernbeleid 
niet zou mogen doorkruisen. Zo zal toepassing van het structuurregime bij een 
coöperatie die als moeder fungeert, onder omstandigheden meebrengen dat haar 
afhankelijke maatschappijen zijn vrijgesteld van het structuurregime. Andersom 
kan de toepassing van het structuurregime bij een van de afhankelijke maatschappij
en ertoe leiden dat de coöperatie die als moeder fungeert, is vrijgesteld. 

Indien er sprake is van een coöperatie die structuurcoöperatie is, en moeder 
is van een structuurvennootschap, dan leidt toepassing van het structuurregime 
bij de moedercoöperatie tot een vrijstelling van de afhankelijke maatschappij op 
grond van art. 2:153/263 lid 3 aanhef en sub a BW.528 Een structuurcoöperatie 

527 Schreurs-Engelaar, diss. KUN 1995, blz. 205. Idem voor de naamloze vennootschap en de besloten 
vennootschap Van der Heijden/van der Grinten (1992), nr. 46, blz. 66, Asser-Maeijer 2-III, nr. 
390. blz. 520-521 en Van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, tiende druk, Gouda Quint, Arnhem 
1995, blz. 386. 

528 Zie MvT, Kamerstukken II 1986-1987, 19 775, nr. 3 blz. 14. Zie ook C. de Groot. Invoering 
van de structuurregeling voor de grote coöperaties en grote onderlinge waarborgmaatschappijen. 
TVVS 1989, nr. 89/1 blz. 12 en Schreurs-Engelaar, diss. KUN 1995, blz. 191-192. In andere 
zin Slagter, Compendium van het ondernemingsrecht, zevende druk (1996), blz. 340. Volgens 
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daarentegen die als dochter fungeert van een coöperatie waarbij het structuurregime 
reeds is toegepast, kan niet rekenen op een automatische vrijstelling van het struc
tuurregime. Zij zal daartoe op de voet van art. 2:63d lid 2 BW ontheffing moeten 
vragen aan de Minister van Justitie.529 Waarom in dit geval gekozen is voor een 
ontheffingsregeling en niet voor een vrijstellingsregeling is onduidelijk.530 

Voor toepassing van de structuurregeling op het niveau van de moeder
coöperatie kunnen vanuit het oogpunt van de ledendominantie goede gronden 
bestaan. Immers bij de structuurcoöperatie geldt een verzwakt structuurregime. 
Met name in de omstandigheid dat de algemene ledenvergadering het benoemings
recht ten aanzien van zowel het bestuur als ook de raad van commissarissen 
behoudt, komt de ledendominantie tot uitdrukking. Nu bovendien de moedercoöpe
ratie in haar hoedanigheid van aandeelhoudster van de vrijgestelde dochtervennoot
schap de leden van de raad van commissarissen benoemt, kan zij ertoe besluiten 
om dezelfde personen zowel tot lid van de raad van commissarissen bij de moeder 
te benoemen als ook bij de dochter. Bovendien komt de moeder de bevoegdheid 
toe het bestuur te benoemen van de dochtervennootschap. Op deze wijze ontstaat 
er een in het rechtspersonenrecht verankerde personele unie tussen de moederco
öperatie en de afhankelijke maatschappij met als resultaat dat de ledendominantie 
ondanks de toepasselijkheid van het structuurregime in belangrijke mate onge
wijzigd blijft, zeker als de moedercoöperatie tevens gebruik maakt van de 
mogelijkheid van art. 2:63h lid 2 BW, die hieruit bestaat dat maximaal twee/derde 
van het aantal leden van de raad van commissarissen mag bestaan uit leden van 
de coöperatie.531 

Indien er echter behoefte bestaat bij een structuurcoöperatie om het verzwakte 
regime buiten toepassing te laten, kan artikel 63d lid 1 BW uitkomst bieden. In 
de memorie van toelichting rept de minister er over dat hij een dergelijke coöperatie 
niet wil noodzaken tot een herstructurering van haar werkzaamheden.532 Art. 2:63d 
lid 1 BW stelt die structuurcoöperatie vrij van het verzwakte structuurregime, die 
zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bezighoudt met het beheer en de 
financiering van haar afhankelijke maatschappijen. Voorwaarde is wel dat de 
werknemers in de Nederlandse afhankelijke maatschappijen vertegenwoordigd 

hem is een afhankelijke maatschappij met een verzwakt structuurregime niet automatisch vrijge
steld. Daarvoor zou een ontheffing moeten worden aangevraagd. De reden hiervoor is dat door 
de minister een beoordeling plaats vindt of het belang van de werknemers niet meer gebaat is 
met toepassing van het verzwakte regime bij de afhankelijke maatschappij. Evenzo H. de Groot, 
De structuurregeling voor grote coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, Bedrijfsju-
ridische Berichten 1988, blz, 151 en 219. 

529 Zie voor een dergelijke ontheffing de beschikking inzake Coöperatieve Weiproduktenfabriek 
Borculo. Schreurs-Engelaar, diss. KUN 1995, blz. 194. 

530 Galle. Bestuur en raad van commissarissen van de coöperatie. Agrarisch Recht mei 1989, blz. 
218. 

531 Vgl. Schreurs-Engelaar, diss. KUN 1995, blz. 159. 
532 MvT, Kamerstukken II 1986-1987, 19 775, nr. 3 blz. 12. 
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zijn in een ondernemingsraad die de bevoegdheden heeft, bedoeld in de artikelen 
2:158 en 268 BW. Een en ander betekent dat een van de dochters het structuur
regime voor de nv of bv moet hebben toegepast.533 Gezien de formulering van art. 
2:63d lid 1 BW zou daarvoor voldoende zijn dat de afhankelijke maatschappij 
(vrijwillig) overgaat tot toepassing van het verzwakte structuurregime.334 De 
bedoeling van de wetgever is echter geweest dat de afhankelijke maatschappij alsdan 
verplicht zou zijn het volledige structuurregime toe te passen, voorzover het gaat 
om in een Nederland opererende coöperatieve onderneming.535 

De vrijstelling van een moedercoöperatie op grond van art. 63d lid 1 BW 
roept de vraag op wat moet worden verstaan onder 'uitsluitend of nagenoeg 
uitsluitend bezighouden met beheer en financiering' van haar dochters. Gezien 
artikel 2:53 lid 1 BW moet er sprake zijn van het sluiten van overeenkomsten tussen 
coöperatie en haar leden, althans in elk geval van een economische interactie. Zo 
schrijft Galle: 

'Ook de wetgever, zo mag men aannemen, kent de wettelijke definitie van de 
coöperatie. In materieel opzicht zou men, in dit kader, ook niet te veel aandacht 
moeten besteden aan het afsluiten van overeenkomsten met de leden. In de 
situatie dat de structuurcoöperatie een grote dochtervennootschap heeft zal 
de tenuitvoorlegging van die overeenkomsten, naar alle waarschijnlijkheid, 
geschieden door die dochtervennootschap.'536 

Zoals hierboven reeds weergegeven blijkt Galle in zijn proefschrift juist in dit 
verband wél vast te houden aan de wettelijke omschrijving van de coöperatie in 
art. 2:53 lid 1 BW waar het gaat om de wettelijke eis dat de coöperatie overeenkom
sten met haar leden moet afsluiten. Indien men echter aanneemt dat niet deze 
overeenkomsten met de leden kenmerkend zijn voor de coöperatie maar de 
bedrijfsuitoefening ten behoeve van de leden door het onderhouden van een zakelijk 
verkeer, dan blijkt niets er zich tegen te verzetten dat een coöperatie dat doet via 
haar werkmaatschappijen. Wel rees de vraag welke mate van 'power of control' 

533 Zie voor een overzicht van de verschillende mogelijkheden Schreurs-Engelaar. diss. KUN 1995. 
blz. 187-192. 

534 Evenzo C. de Groot, t.a.p. blz. 15 en Slagter, Compendium van het ondernemingsrecht, zevende 
druk (1996), blz. 340. 

535 Schreurs-Engelaar, diss. KUN 1995, blz. 203 en Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-H (1997). 
nr. 412d blz. 432. Voorzover de meerderheid van de werknemers werkzaam is buiten Nederland 
is de subholding vrijgesteld van het structuurregime op grond van art. 2:153/263 lid 1 sub b 
BW. terwijl op de werkmaatschappijen conform art. 2:155/265 lid 1 sub a BW het verzwakte 
regime van toepassing is. 

536 Galle, Bestuur en raad van commissarissen van de coöperatie, Agrarisch Recht mei 1989, blz. 
217. 
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van de coöperatie in haar werkmaatschappijen voldoende is om de stoffelijke 
behoeften van de leden via deze werkmaatschappijen te behartigen.53' 

Let wel, de moedercoöperatie wordt vrijgesteld van het voor de coöperatie 
geldende verzwakte regime, terwijl de dochter in het geval de meerderheid van 
de werknemers in Nederlands werkzaam zijn het voor de nv cq. de bv geldende 
volledige structuurregime zou moeten toepassen. Dit zou aan de coöperatie echter 
de mogelijkheid ontnemen om een effectief concernbeleid te voeren. Om die reden 
is het waarschijnlijk dat er zelden gebruikt zal worden gemaakt van de vrijstelling 
van het verzwakte regime bij de coöperatie hetgeen immers wordt ingeruild voor 
een volledig structuurregime zoals dat geldt voor naamloze en besloten vennoot
schappen.538 

Betekent art. 2:63d lid 1 BW nu dat, als een coöperatie zich uitsluitend of 
nagenoeg uitsluitend bezighoudt met het beheer en de financiering van haar afhanke
lijke maatschappijen, zij dan ook verplicht is vrijgesteld of geeft art. 2:63d lid 1 
BW een keuzemogelijkheid aan de moedercoöperatie? Een verplichte vrijstelling 
van de coöperatie is in het belang van de in de ondernemingsraad van de 
afhankelijke maatschappij vertegenwoordigde werknemers. Op grond van de 
Memorie van Toelichting komt Galle539 terecht tot de conclusie dat art. 63d lid 
1 BW niet imperatief is maar het coöperatieve concern de keuze laat. Of deze 
uitkomst uit oogpunt van medezeggenschap voor werknemers bevredigend is, is 
een andere vraag. 

De toepassing van het structuurregime op het niveau van de coöperatie brengt met 
zich dat er behoudens vrijstelling in de zin van art. 2:63d BW sprake is van een 
wettelijke verplichting tot het instellen van een raad van commissarissen. De gewone 
coöperatie kent slechts een facultatieve raad van commissarissen. Zie art. 2:57 
BW. Tot dusverre loopt de regeling parallel met die voor de kapitaalvennoot
schappen. Belangrijke verschillen treden echter op wanneer het gaat om de wijze 
van benoeming van de raad van commissarissen en van het bestuur. Bij de 
structuurvennootschap vindt de benoeming van het bestuur plaats door de raad 
van commissarissen.540 Bij de structuurcoöperatie blijven het de leden die het 
bestuur benoemen.541 Ook is de invloed van de leden op papier groter dan die van 
de aandeelhouders waar het gaat om de benoeming van de leden van de raad van 
commissarissen. Behoudens de mogelijkheid van aanbeveling en het uitspreken 
van een 'geclausuleerd' veto vindt de benoeming van commissarissen plaats door 

537 Zie § 6.3.2. 
538 Zie hierover Schreurs-Engelaar, diss. KUN 1995. blz. 158. 164 en 192. 
539 T.a.p. blz. 217/218 en MvT, Kamerstukken 1986-1987. 19 775. nr. 3 blz. 12. In gelijke zin C. 

de Groot, t.a.p. blz. 12. 
540 Art. 2:162 en 272 BW. 
541 Art. 2:37 lid 2 jo. 53a BW. 
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de raad van commissarissen zelf. Men spreekt bij de nv en de bv van een systeem 
van 'gecontroleerde coöptatie'.542 Bij de structuurcoöperatie daarentegen zijn het 
de leden die uit een enkelvoudige voordracht van de raad van commissarissen tot 
benoeming overgaan.543 Bij de benoeming van commissarissen doet zich de 
eigenaardige situatie voor dat het benoemende orgaan - de algemene ledenverga
dering - zowel een aanbevelingsrecht heeft als een bezwaarrecht tegen de voor
dracht van de raad van commissarissen.544 Een mogelijkheid om de leden buiten 
spel te zetten bestaat hierin dat op verzoek van de raad van commissarissen de 
benoeming plaatsvindt door de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam.54'1 

Terecht wijst Slagter er op dat het benoemingsrecht van de leden van een 
structuurcoöperatie in de praktijk niet hoeft te leiden tot grote verschillen met de 
structuur-nv of bv, nu de voordracht slechts het bindend karakter kan worden 
ontnomen door bezwaar te maken tegen de voorgestelde benoeming, terwijl in een 
dergelijk bezwaar op verzoek van de raad van commissarissen door de 
Ondernemingskamer opzij kan worden gezet.546 

Een verregaande invloed van de leden blijkt bovendien uit art. 2:63h lid 2 
BW. Ingevolge dit artikel kan bij de statuten worden bepaald dat 2/3 van de leden 
van de raad van commissarissen lid moeten zijn van de coöperatie. Hieronder 
worden blijkens de parlementaire geschiedenis mede begrepen oud-leden, oud-
commissarissen, oud-bestuursleden of anderen.547 

Het ontslag van een commissaris kan slechts geschieden op verzoek door 
de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam. Een dergelijk verzoek tot ontslag 
kan worden ingediend door de raad van commissarissen, de algemene vergadering 
en de ondernemingsraad. Ontslag vindt slechts plaats op grond van verwaarlozing 
van de taak, wegens gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de 
omstandigheden op grond waarvan handhaving van de commissaris redelijkerwijs 
niet van de rechtspersoon kan worden verlangd.548 

De raad van commissarissen van een structuurcoöperatie heeft, hoewel dit niet 
volgt uit de bepalingen inzake het structuurregime, net als een gewone raad van 
commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op 
de algemene gang van zaken in de rechtpersoon en de daarmee verbonden 

542 Art. 2:158 en 268 BW, met name het tweede lid. 
543 Art. 2:63f lid 2 BW. 
544 Resp. lid 4 en lid 6 van art. 2:63f BW. 
545 Art. 2:63f lid 8 BW. Zie OK Amsterdam 8 december 1994, rolnr. 556/94 OK. In kritische zin 

over dit arrest Slagter, TVVS 1995. nr. 95/2 blz. 48. 
546 Slagter, Compendium van het ondernemingsrecht, zevende druk ( 1996), blz. 339. 
547 Galle acht art. 2:63h lid 2 in strijd met de aan de structuurregeling ten grondslag liggende 

medezeggenschap van de factor arbeid. Hij schrijft: 'De ratio van de structuurwetgeving duldt 
een dergelijke dominantie niet.' Zie Galle, t.a.p. blz. 225, herhaald in diss. KUB 1993, blz. 322. 

548 Art. 2:63i lid 2 BW. 
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onderneming. Bovendien heeft zij als taak het bestuur met raad ter zijde te staan. 
Naast toezicht heeft zij dus ook een adviserende taak. Bij de uitoefening van zijn 
taak moet de raad van commissarissen zich richten naar het belang van de 
rechtspersoon en de daaraan verbonden onderneming.549 Deze normering van de 
taak kent bij de structuurcoöperatie een andere invulling dan voor de gewone 
coöperatie gezien de doelstelling die met toepassing van het structuurregime wordt 
beoogd: de behartiging van de belangen van de werknemers en het vorm geven 
van een bepaalde mate van medezeggenschap. 

Ten einde aan deze doelstelling te kunnen voldoen is niet alleen een positie 
ingeruimd voor de raad van commissarissen bij de benoeming van leden van de 
raad, maar worden aan hen bovendien specifieke bevoegdheden toegekend in art. 
2:63j BW. Het betreft hier de bevoegdheid tot goedkeuring van bepaalde 
bestuursbesluiten, die grote financiële gevolgen voor de rechtspersoon met zich 
meebrengen, die de structuur of het voortbestaan van de rechtspersoon raken dan 
wel van invloed zijn op de rechtspositie van de in de onderneming van de coöperatie 
werkzame arbeiders. Deze wettelijke goedkeuringsbevoegdheid gaat echter niet 
zo ver, dat het ontbreken van de goedkeuring de vertegenwoordigingsbevoegdheid 
van het bestuur aantast.350 Het ontbreken van de goedkeuring heeft derhalve slechts 
interne werking.151 

Opgemerkt moet worden, dat anders dan de raad van commissarissen bij de 
structuurvennootschap de raad van commissarissen bij de structuurcoöperatie niet 
bevoegd is tot het vaststellen van de jaarrekening. De vaststelling van de 
jaarrekening geschiedt door de algemene ledenvergadering op grond van art. 2:48 
lidljo. 53a BW. 

De afwijkingen in het structuurregime bij de coöperatie ten opzichte van het 
structuurregime bij de kapitaalvennootschappen vindt zijn rechtvaardiging, aldus 
de SER en de wetgever, in de voor coöperaties typerende 'ledendominantie'.552 

Van een inperking van de macht van de algemene ledenvergadering ten faveure 
van de werknemers is dan ook slechts in geringe mate sprake. Men kan zich 
afvragen of deze afwijking bij alle coöperaties wel gerechtvaardigd is gezien de 
grootte van het zakelijk verkeer die sommigen onderhouden met niet-leden; met 
name daar waar coöperaties zich in feite nauwelijks nog onderscheiden van de 

549 Art. 2:57 lid 2 BW. 
550 Art. 2:63j lid 2 BW. 
551 Zie art. 2:45 l id3jo . 53a BW. 
?52 Zie het Vervolgadvies raden van commissarissen van de SER d.d. 19 april 1985, blz. 11.12 

en 16 en de Memorie van Toelichting bij de Wet van 16 juni 1988 tot invoering van de 
structuurregeling voor grote coöperaties en voor grote onderlinge waarborgmaatschappijen. Stb. 
1988, 305."zie kamerstukken 19 775. nr. 3. blz". 7. 

269 



Hoofdstuk 4 

kapitaalvennootschap.553 Vreemd in dit verband is dan ook de mogelijkheid van 
de vrijstelling van het structuurregime op de voet van art. 2:63d BW voor de 
coöperatie die zich uitsluitend dan wel nagenoeg uitsluitend bezig houdt met het 
beheer en de financiering van afhankelijke maatschappijen.354 Door een 'vrijwillige' 
toepassing van het structuurregime bij deze 'coöperatieve holding' - namelijk door 
géén gebruik te maken van de vrijstelling van art. 2:63d lid 1 BW - wordt de 
werknemers een belangrijke vorm van medezeggenschap onthouden. Ook een 
vrijwillige toepassing van het structuurregime op de voet van art. 2:63e BW zou 
mijns inziens niet tot de mogelijkheden moeten behoren. In het algemeen is het 
de vraag of de op de bijzondere positie van de leden bij hun coöperatie terug te 
voeren ledendominantie zover kan gaan dat zij een afwijking rechtvaardigt van 
de medezeggenschapsregeling voor werknemers bij de grote naamloze en besloten 
vennootschap. Hier is echter de medezeggenschap van werknemers opgeofferd 
aan de zogenaamde ledendominantie. 

553 Kritisch t.a.v. het uitgangspunt van de wetgever zijn Bartman, S&V 1987, blz. 35, Schreurs-
Engelaar, diss. KUN 1995, blz. 176 en 177, alsmede Galle, WPNR 98/6296. 

554 Dijk/Van der Ploeg, derde herziene druk, 1997, blz. 224. 
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