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HOOFDSTUK 5 

Financiering van de coöperatie door leden 

'In dat verband ware met name aandacht te besteden aan de financieringsstructuur en 

de opbouw van het eigen vermogen. Op dit terrein heerst niet slechts terminologische 

onduidelijkheid maar wachten fundamentele vragen op een oplossing' 

J.B. Huizink 

1 Inleiding 

In dit hoofdstuk en in hoofdstuk 6 zal aandacht worden geschonken aan de 
juridische aspecten van de wijze van financiering van de coöperatieve onderne
ming.1 Centraal staat daarbij de vraag op welke wijze de coöperatie in haar behoefte 
aan risicodragend vermogen voorziet. In hoofdzaak betreft het hier de vorming 
van eigen vermogen. De wijze van financiering van de coöperatie blijkt in 
belangrijke mate te worden bepaald door de aard van de door haar uit te oefenen 
economische activiteit: het behartigen van de stoffelijke behoeften van haar leden 
door met die leden een zakelijk verkeer te onderhouden. Op deze bijzondere 
wettelijke doelstelling van de coöperatie zijn de hierna te bespreken begrippen 
zelffinanciering en ledenaansprakelijkheid terug te voeren die als kenmerkend 
worden beschouwd voor de wijze waarop de coöperatie van oudsher haar be
drijfsactiviteiten financiert.2 

In hoofdstuk 5 wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de meer 
traditionele wijzen van financiering van de coöperatie door zelffinanciering, een 
begrip dat in § 2 aan bod komt. Bij de beantwoording van de vraag op welke wijze 
de leden de coöperatie van risicodragend vermogen voorzien, zal tevens worden 

Zie over de financiering van coöperaties in het algemeen het rapport van de Kommissie 'Struktuur 
grote (centrale) landbouwkoöperaties', uitgave vanwege de Nationale Coöperatieve Raad voor 
de land- en tuinbouw, Den Haag 1973 (hierna NCR-rapport 1973) en het rapport van de 
Commissie 'Financiering van de coöperatieve onderneming', uitgave vanwege de Nationale 
Coöperatieve Raad voorde land- en tuinbouw. Rijswijk 1990 (hierna NCR-rapport 1990), alsmede 
Velthuis, Betrokkenheid van de leden bij de financiering van de Nederlandse land- en 
tuinbouwcoöperaties, TVVS 1988 blz. 86-90, Bartman/Van der Meijden. Holdingcoöperatie, 
evolutie of denaturatie, in: Strijdige belangen in evenwicht. Beschouwingen over het Bedrijfsfinan-
cieel recht, Utrecht 1992, blz. 13-35, Lunshof, Coöperaties op zoek naar meer financieringsmoge-
lijkheden, S&V 1992 blz. 67-74. Nillesen, Financiering van grote coöperaties. Nieuwe vormen 
van risicodragend vermogen voor coöperaties geplaatst in civiel- en fiscaalrechtelijk perspectief. 
Fiscaal Ondernemingsrecht 1994. blz. 113-130 en Kemperink/Nillesen/Van Rossum. 'Operatie 
belastingheffing coöperatie'. De NV 75 / 12 december 1997, blz. 335-345. 
NCR-rapport 1990, blz. 19. 
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onderzocht of en in hoeverre de wettelijke regeling van de coöperatie in Boek 2 
BW aan een adequate financiering van haar bedrijfsactiviteiten in de weg staat. 
Daarnaast bevat dit hoofdstuk een beschrijving van de juridische aspecten van de 
binnen de coöperatieve praktijk gehanteerde financieringsinstrumenten. Daarbij 
wordt ook aandacht geschonken aan de vorming van vreemd, veelal niet-
risicodragend, vermogen. Ik wijs er nu reeds op dat de vraag op welke wijze ook 
niet-leden risicodragend vermogen kunnen verstrekken aan de coöperatie, en de 
daarvoor gepropageerde financieringsconstructies onderwerp van bespreking zijn 
in hoofdstuk 6. 

De huidige wettelijke regeling van de coöperatie geeft op het punt van de 
financiering slechts een uiterst summiere regeling, zeker vergeleken met de regeling 
van de nv en de bv. In Titel 3 Boek 2 BW zijn, zeggen en schrijven, twee wettelijke 
bepalingen te vinden die gewijd zijn aan de financiering van de coöperatie (art. 
2:55 en 56 BW) en deze betreffen slechts de financiering van de coöperatie door 
middel van de ledenaansprakelijkheid. Daarnaast zijn met de ledenaansprakelijkheid 
verband houdende wettelijke bepalingen te vinden in de artt. 2:54, 60 en 61 BW. 
In andere financieringsinstrumenten dan de ledenaansprakelijkheid voorziet de 
wettelijke regeling niet, terwijl de aansprakelijkheid van de leden voor de tekorten 
van de coöperatie in geval van ontbinding ook nog eens bij de statuten kan worden 
uitgesloten. 

De door de coöperatie gehanteerde wijzen van financiering van haar be
drijfsactiviteiten vindt men derhalve niet, althans slechts zeer ten dele in de wet. 
Wie kennis wil nemen van de financiering van de coöperatie zal zich op de hoogte 
moeten stellen van haar statuten. Verschillende financieringsinstrumenten vinden 
daar hun regeling. Naast de ledenaansprakelijkheid zijn als typische coöperatieve 
financieringswijzen te beschouwen: het vermogen in de dode hand, verschillende 
op naam van de leden gestelde eigen vermogensrekeningen (zoals de participatie-
en certificatenrekening), de ledenschuldrekening en de jaarlijkse slot- en nabetalin
gen. Overigens is hier een waarschuwing op zijn plaats. Gelijksoortige financierings
instrumenten komen in verschillende benamingen voor. Deze benaming kan 
misleidend zijn: aard en karakter van een financieringsinstrument zal moeten worden 
bepaald aan de hand van de statutaire regeling. Aan de benaming als zodanig komt 
geen betekenis toe voor wat betreft de inhoudelijke duiding van het financieringsin
strument in kwestie. Regeling van de financiering van coöperaties vindt derhalve 
haar beslag in de statuten. Reden voor mij om de statuten van de veertig grootste 
coöperaties in een onderzoek te betrekken.3 Belangrijke aanvullende informatie 
met betrekking de verschillende financieringsinstrumenten die binnen de 

3 Als uitgangspunt werd genomen de jaarlijkse statistiek uit Coöperatie, een uitgave vanwege 
de Nationale Coöperatieve Raad voor de land- en tuinbouw. Zie Coöperatie, april 1996, 58e 
jaargang, nummer 546, blz. 11. 
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coöperatieve wereld worden gehanteerd, is te vinden in de jaarstukken. Ook de 
jaarstukken van deze veertig grootste coöperaties zijn in het onderzoek betrokken. 
In bijlage 1 is een lijst opgenomen van de betrokken coöperaties, waarvan de 
statuten en de jaarstukken zijn onderzocht.4 

2 Zelffinanciering 

De bestaande wijze van financiering van de coöperatie wordt gekenmerkt door 
zelffinanciering en ledenaansprakelijkheid. Hoewel zelffinanciering en ledenaan-
sprakelijkheid vaak in een adem worden genoemd, betreft het twee afzonderlijke 
en als zodanig te onderscheiden begrippen. Zelffinanciering duidt op de omstan
digheid dat het de leden zijn die het benodigde risicodragend vermogen van de 
coöperatie bijeen moeten brengen cq. zorg moeten dragen voor een voldoende 
kredietwaardigheid (solvabiliteit) van hun coöperatie." De gedachte is dat een 
coöperatie in de regel voor het aantrekken van risicodragend vermogen anders dan 
de naamloze vennootschap geen beroep zal kunnen doen op het beleggend publiek 
via de beurs of op de onderhandse kapitaalmarkt. Dit vloeit onder andere voort 
uit het feit dat de coöperatie primair er naar streeft kostendekkend te werken en 
derhalve geen eigen winststreven kent zoals de naamloze vennootschap.6 Een 
naamloze vennootschap, en elke niet-coöperatieve onderneming in het algemeen, 
streeft naar een zo hoog mogelijke winstuitkering, terwijl de leden een zo hoog 
mogelijke prijs wensen te toucheren voor door hun aan de coöperatie geleverde 
goederen en/of diensten cq. een zo laag mogelijke prijs wensen te betalen voor 
de aan hun door de coöperatie verstrekte goederen en/of diensten. Derden, d.w.z. 
beleggers, die naar vermogenswinsten streven, zullen bij een dergelijke gang van 
zaken in de regel niet geneigd zijn hun vermogen te beleggen in een coöperatie, 
tenzij aan hen een bepaald vast rendement in het vooruitzicht wordt gesteld of de 
coöperatie marktconforme prijzen aan de leden vergoedt cq. in rekening brengt.7 

Het ontbreken van een streven naar winstmaximalisatie leidt tot twee afgeleide 
problemen die een mogelijke interesse van beleggers voor een deelname in het 
risicodragend vermogen van de coöperatie in de weg staan. In de eerste plaats leidt 
het ontbreken van een winststreven tot een diffuus winstbegrip. Anders dan bij 

4 Gezien de grote mate van diversiteit aan coöperaties en financieringswijzen is geen alomvattende 
rubricering gemaakt. Het statutenonderzoek heeft daardoor een 'explorerend' karakter met als 
doel de meest exemplarische financieringsconstructies uit de praktijk op te sporen. 

5 Vgl. NCR-rapport 1973, biz. 59. 
6 Ter Woorst, De coöperatieve onderneming, SMO 1982, blz. 80 en De grondslagen van de 

coöperatieve onderneming. TVVS 1988 blz. 26. Zie voor een meer uitgebreide uiteenzetting 
van de economische principes die ten grondslag liggen aan de coöperatieve onderneming § 4 
van hoofdstuk 2. 
Voorbeeld van dit laatste zijn Friesland Coberco Diary Foods en OPG. 
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de naamloze vennootschap, en elke andere niet-coöperatieve onderneming, kan 
de winst worden omschreven als het verschil tussen omzet minus kosten en 
afschrijvingen. Bij de coöperatie echter kan men niet van een dergelijk winstbegrip 
uitgaan, omdat de kosten van de coöperatie als het een afzetcoöperatie betreft een 
variabele en manipuleerbare grootheid is, terwijl bij een inkoopcoöperatie de 
verkoopprijs een variabele grootheid is. De wet spreekt dan ook niet van winst 
maar van een negatief of positief exploitatiesaldo.8 Nu de leden een zo hoog 
mogelijke vergoeding wensen voor geleverde grondstoffen, vormt de hoogte van 
een eventueel exploitatie-overschot geen indicatie voor de rentabiliteit van de 
onderneming. Voor derden/beleggers is het moeilijk om op basis hiervan een koers 
te bepalen voor eventuele door de coöperatie te emitteren vermogenstitels. De 
rentabiliteit van de coöperatie komt namelijk tot uitdrukking in de uitkeringsprijs 
aan de leden. 

In de tweede plaats is inherent aan de coöperatieve samenwerkingsvorm de 
aanwezigheid van een innerlijke weerstand om gedeelten van de bedrijfsopbrengsten 
af te staan aan niet-leden. Als verlengstuk van de bedrijfshuishoudingen van de 
leden heeft de coöperatie voor de leden een bepalende inkomensvormende functie. 
In de verhoging van de eigen bedrijfsopbrengsten of in de besparing van kosten 
ligt immers de reden om lid te worden van de coöperatie.9 

Streeft men er als coöperatie naar derden/beleggers deel te laten nemen in 
het risicodragend vermogen van de coöperatie, dan zullen zij niet alleen een aandeel 
in de winst verlangen maar ook een bepaalde mate van zeggenschap. Daarmee 
is een belangentegenstelling gegeven tussen leden enerzijds en derden/beleggers 
anderzijds die welhaast onoverbrugbaar is. Het wegnemen van deze tegenstelling 
is in de eerste plaats een economisch probleem, waarvan de oplossing niet in dit 
juridisch proefschrift verwacht mag worden. Wel wordt in dit hoofdstuk en het 
aansluitende hoofdstuk 6 het juridisch kader aangereikt waarbinnen deze 
belangentegenstelling tussen leden en derden/beleggers zijn oplossing kan vinden. 

Zoals gezegd betekent zelffinanciering dat de leden in eerste en laatste instantie 
verantwoordelijk zijn voor de vorming van het benodigde risicodragend vermogen 
of anderszins moeten voorzien in voldoende kredietwaardigheid van de coöperatie. 
Dat is één kant van de zaak. Op welke wijze de leden dat doen is een andere. 
Grofweg staan hier als mogelijkheden tegenover elkaar inbreng van kapitaal vóóraf, 
zoals bij de nv en de bv en de maatschapsvormen te doen gebruikelijk is, aan de 
ene kant en aan de andere kant het storten van kapitaal achteraf, indien blijkt dat 

8 Vgl. art. 2:361 lid 2 BW. 
9 In soortgelijke zin Wind, De toepassing van de ledenrekening als financieringsvorm bij enkele 

sectoren van agrarische coöperaties, diss. VU 1970, blz. 98 en 108. 
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het vermogen van de coöperatie niet voldoende is om haar schulden te voldoen.' 
De wetgever heeft door de regeling van de ledenaansprakelijkheid bij coöperaties 
de tweede weg als uitgangspunt gekozen." Gezien dit uitgangspunt vindt de 
financiering van de coöperatie als regel niet plaats door kapitaalstortingen van de 
leden.12 De regeling van de ledenaansprakelijkheid houdt kort gezegd in dat op 
de leden een verplichting rust om, in het geval de coöperatie na ontbinding een 
tekort vertoont, dit tekort aan te zuiveren. In Duitsland spreekt men in dit verband 
treffend van een 'Nachschußpflicht'.13 Art. 2:55 BW, waar de ledenaanspra
kelijkheid in hoofdzaak haar regeling vindt, kent een lange voorgeschiedenis. Reeds 
art. 19 van de Wet tot regeling der coöperatieve vereenigingen uit 1876 bevatte 
een soortgelijke regeling. De regeling van de ledenaansprakelijkheid is via de Wet 
op de coöperatieve vereenigingen van 1925 in essentie overgenomen in Boek 2 
BW.14 Behandeling vindt plaats in § 3. 

Met de ledenaansprakelijkheid is een van de belangrijkste vormen van zelffi
nanciering aangeduid. De betrokkenheid van de leden bij de financiering van hun 
coöperatie gaat echter verder.15 Daarbij denke men in de eerste plaats aan de 
bereidheid van de leden (een gedeelte van) het exploitatie-overschot toe te voegen 
aan de algemene reserves. De vorming van dit vermogen in de dode hand komt 
in de §§ 4.1.1. t/m 4.1.5. aan de orde. Het toevoegen van het exploitatie-overschot 
aan de algemene reserves wordt om verschillende redenen vervangen door de 
verplichting van de leden (gedeelten van) het exploitatie-overschot te reserveren 
op een geïndividualiseerde eigen vermogensrekening. Deze 'verplichte' eigen 
vermogensrekeningen komen aan bod in § 4.1.7. Andere vormen van zelffinancie
ring zijn de weinig voorkomende inleggelden en het gebruik van 'coöperatieve' 
aandelen. Het gaat hier niet om aandelen in de zin van Boek 2 BW, immers 
dergelijke coöperatieve aandelen vertegenwoordigen geen deelname in het kapitaal 
en geven als zodanig geen recht op winst en zeggenschap naar evenredigheid van 
het aandelenbezit. Bovendien zijn zij als regel niet overdraagbaar. Coöperatieve 
aandelen geven een regeling van het zakelijk verkeer waaraan zowel de zeggenschap 
als de financiële aanspraken van de leden zijn gerelateerd. Door het nemen van 

10 Vgl. NCR-rapport 1973, biz. 60. Hierbij moet overigens worden aangetekend dat bij de nv en 
de bv kapitaalvorming door storting op aandelen verplicht is op grond van art. 2:80 lid 1 en lid 
3 resp. 191 lid 1 en lid 2 BW, terwijl bij de maatschapsvormen inbreng weliswaar gezien art. 
7A: 1655 BW verplicht is maar de inbreng als zodanig niet behoeft te bestaan uit inbreng van 
kapitaal. Ook indien alle vennoten slechts hun arbeid inbrengen is aan het vereiste van inbreng 
voldaan. Vgl. Mohr. a.w. blz. 33. die daarbij verwijst naar HR 7 december 1955, NJ 1956, 163. 

11 Zie voor de maatschappelijke achtergronden waartegen de ledenaansprakelijkheid is ontstaan 
Velthuis, t.a.p. blz. 86 e.V.. Lunshof, t.a.p. blz. 68 en Van Diepenbeek, Honderd jaar Warga, 
Coöperatie, juni 1986. blz. 42 e.V. en § 3.2. van hoofdstuk 2. 

12 Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997). nr. 401 blz. 416. 
13 Zie§ 105 Abs 1 GenG. 
14 Zie art. 17 en 35 WCV 1925. 
15 Zie Velthuis, t.a.p. blz. 86-89. 
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een aantal inleggelden of aandelen verkrijgt het lid het recht om van de coöperatie 
gebruik te maken. Coöperatieve aandelen komen voor bij Avebe, Cosun (voorheen 
Suiker Unie) en OPG. Bespreking vindt plaats in § 4.1.6. 

Veelvoorkomend zijn ook de zogenaamde ledenrekening of ledenschuldreke-
ning. Daarbij wordt meestal een onderscheid gemaakt tussen de vrije en de gebon
den ledenschuldrekening. Hoewel het hier om vreemd vermogen gaat, dragen 
dergelijke ledenrekeningen toch bij aan een verhoging van de kredietwaardigheid 
door de werking van compensatieverbod.16 Een lid dat uit hoofde van de 
ledenaansprakelijkheid wordt aangesproken om in een tekort bij te dragen, kan 
deze schuld niet compenseren met een tegoed dat hij op de coöperatie heeft uit 
hoofde van een ledenschuldrekening. De ledenschuldrekening kent veelal een 
looptijd van 10 tot 15 jaar en de tegoeden zijn opeisbaar bij het bereiken van een 
bepaalde leeftijd, eerder overlijden dan wel bedrijfsbeëindiging. Daarnaast wordt 
wel gekozen voor een systeem van een 'revolving capital fund'. Dit systeem bestaat 
hieruit dat de aanspraken naar jaar van inleg en bijschrijving worden onderverdeeld 
in jaarschijven. Hierdoor wordt bereikt dat het lid na een bepaalde looptijd in ieder 
geval datgene terugbetaald krijgt, veelal met een rentevergoeding, wat hij in het 
eerste jaar van de schijf aan de coöperatie heeft geleend. Bespreking van deze vorm 
van vreemd vermogenverstrekking door de leden vindt plaats in § 4.2. 

Een belangrijke vorm van zelffinanciering is voorts gelegen in het door de 
leden verstrekte leveranciers- cq. afnemerskrediet. Dit door de leden verstrekte 
kort vreemd vermogen vloeit voort uit de vorderingen van de leden op de coöperatie 
uit hoofde van de jaarlijkse slot- of nabetalingen voor door de leden geleverde cq. 
afgenomen producten. Ook deze vorm van vreemd vermogenverstrekking door 
de leden komt aan bod in § 4.2. Deze regeling van verdeling van het exploitatie
overschot van de coöperatie wordt doorgaans aangevuld met een verplichting voor 
de leden jaarlijks bij te dragen in een eventueel balans- en/of exploitatietekort. 
Deze regeling vormt het onderwerp van bespreking in § 5. 

Naast deze uit de balans blijkende financieringsbronnen zijn voor de 
financiering van belang statutaire leverings- cq. afnameverplichtingen, en de 
uittre e gelden. Deze regelingen beogen een bepaalde mate van ledenbinding tot 
stand te brengen zodat de productiecapaciteit kan worden afgestemd op de omvang 
van het door de leden te leveren dan wel af te nemen product. Onderbezetting van 
het productieapparaat wordt daarmee zo veel mogelijk voorkomen cq. financieel 
gecompenseerd. De regeling van de uittreegelden houdt verder ook verband met 
de ledenaansprakelijkheid. De uittreegelden vormen een gedeeltelijke financiële 
vervanging voor het wegvallen van de aansprakelijkheid van het uittredende lid. 
Het weerhoudt de leden van uittreding zodat de continuïteit van de coöperatie en 
daarmee de inkomensvorming van de overige leden niet in gevaar komt. In het 

16 Zie art. 2:55 lid 5 BW en HR 26 maart 1976, NJ 1977, 612 (Sol/Cebeco). 
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kader van de toepassing van het Europees mededingingsrecht, met name art. 85 
EG-Verdrag, kan een dergelijke door coöperaties toegepaste ledenbinding problema
tisch zijn.17 Ledenbinding vindt zijn behandeling in § 6. 

3 Ledenaansprakelijkheid 

3.1 Inhoud van de wettelijke aansprakelijkheid 

De kern van de regeling van de ledenaansprakelijkheid zoals neergelegd in de 
artikelen 2:55 en 56 BW bestaat hieruit dat op de leden van een coöperatie en op 
hen die minder dan eenjaar tevoren hebben opgehouden leden te zijn, de verplicht
ing rust om in geval van ontbinding van de coöperatie bij te dragen in een eventueel 
tekort. Deze verplichting van de leden en oud-leden heeft als hoofdregel betrekking 
op het gehele tekort van de coöperatie. De regeling van de ledenaansprakelijkheid 
strekt in beginsel tot een algehele aanzuivering van het tekort.18 

Met de regeling van de ledenaansprakelijkheid heeft de wetgever eertijds 
een financieringsinstrument voor de coöperatie in de wet opgenomen dat voorzag 
in een bijzondere maatschappelijke behoefte. Bij de keuze van de geschikte 
rechtsvorm voor ondernemingen op coöperatieve grondslag bood de naamloze 
vennootschap volgens het Wetboek van Koophandel 1838 geen uitkomst. Gezien 
de omstandigheid dat de deelnemers in een coöperatieve onderneming weliswaar 
solvabel maar niet liquide waren - hun vermogen was vastgelegd in hun eigen 
ondernemingen, terwijl het werkkapitaal binnen de eigen onderneming moest 
worden aangewend - , waren zij niet in staat een dusdanig kapitaal te fourneren 
ter storting op aandelen dat het aldus bijeengebrachte kapitaal kon dienen als 
waarborg voor het aantrekken van de benodigde bedrijfskredieten.19 Mede met 
het oog hierop is in 1876 de Wet op de Coöperatieve Vereenigingen in het leven 
geroepen. Deze wet kende een uitvoerige regeling van de ledenaansprakelijkheid 
in artikel 19.20 De huidige regeling van de ledenaansprakelijkheid vormt grotendeels 

17 Zie HvJ EG 25 maart 1981, NJ 1982. 37 (De Coöperatieve Stremsel- en Kleurselfabriek), HvJ 
EG 12 december 1995 in de gevoegde zaken C-319/39 (Dijkstra/Friesland Frico Domo), C-40/94 
(Van Roessel e.a./Campina Melkunie) en C-224/94 (De Bie e.a./Campina Melkunie) en HvJ 
EG 12 december 1995, C-399/93 (Oude Luttikhuis/Coberco), alsmede Hof Den Bosch 25 augustus 
1993, NJ 1994, 308 (Nooyen/CNC). 

18 Vgl. art. 2:55 lid 1 jo. 56 lid 1 BW. 
19 Vgl. ook Velthuis, t.a.p. blz. 86 e.v. 
20 Een ander belangrijk punt voor de keuze van de geschikte rechtsvorm bestond in het verkrijgen 

van rechtspersoonlijkheid. Ook de keuze voorde vereniging volgens de Wet van 1855 was op 
dit punt problematisch nu er onzekerheid bestond omtrent de toekenning van de koninklijke 
goedkeuring door het Ministerie van Justitie. Zie hierover § 2.2. van hoofdstuk 3. 
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een voortzetting van de regeling zoals deze in de artikelen 5, 17, 18 en 35 van de 
Wet op de Coöperatieve Vereenigingen 1925 was te vinden.21 22 

Behoudens een beperking en uitsluiting van de ledenaansprakelijkheid rust op de 
leden en oud-leden in geval van ontbinding van de coöperatie de verplichting tot 
aanzuivering van een eventueel tekort. In hun onderlinge verhouding zijn leden 
en oud-leden op grond van art. 2:55 lid 2 BW voor gelijke delen aansprakelijk. 
Daarmee komt art. 2:55 lid 2 BW overeen met de regeling van de pluraliteit van 
schuldenaren in het algemene vermogensrecht. Vgl. art. 6:6 lid 1 BW. Art. 2:55 
lid 2 BW bevat echter een bepaling van regelend recht. De statuten kunnen een 
andere maatstaf voor ieders aansprakelijkheid bevatten. De regel van art. 2:55 lid 
2 BW is zowel van toepassing in geval van een wettelijke aansprakelijkheid ('W.A.') 
als ook in het geval van een beperkte aansprakelijkheid ('B.A.'). 

Kan een gedeelte van het tekort niet op een van de leden worden verhaald, 
dan wordt ingevolge lid 3 van art. 2:55 BW dit gedeelte naar evenredigheid van 
ieders aandeel in het tekort omgeslagen over de andere leden. Met 'naar evenredig
heid van zijn aandeel' in art. 2:55 lid 3 BW zal zijn bedoeld: naar de in de wet 
of statuten aangegeven maatstaf.23 Deze omslagregeling wijkt dus af van hetgeen 
in het algemene vermogensrecht geldt ten aanzien van pluraliteit van schuldenaren. 
Art. 6:13 BW kent slechts omslag over medeschuldenaren indien er sprake is van 
hoofdelijkheid.24 De omslagregeling van art. 2:55 lid 3 BW is overigens ook van 
toepassing indien er sprake is van een beperkte aansprakelijkheid. Zolang het 
aandeel van een lid in het tekort, het voor dat lid geldende maximumbedrag nog 
niet heeft bereikt, bestaat er nog ruimte voor een verhoging op grond van het feit 
dat een gedeelte van het tekort op een of meer leden niet kan worden verhaald. 
De verhoging kan echter niet zo ver gaan dat het statutaire maximum per lid wordt 

21 Materiële bepalingen inzake de ledenaansprakelijkheid waren neergelegd in art. 17 lid 1 en 3 
en art. 35 WCV 1925. Via art. 2.2.2.4. Ontwerp Meijers, art. 2.2.2.4. Vaststellingswet Boek 
2 BW en art. 55 Invoeringswet Boek 2 BW is de regeling thans terug te vinden in art. 2:55 BW. 
Zie Van Zeben 486-488. Zie over de ledenaansprakelijkheid onder de WCV 1925 Gezelle 
Meerburg, a.w. blz. 99-113, Brouwer, De aansprakelijkheid bij coöperatieve verenigingen, TVVS 
1959blz. 101-109, Harderwijk, Handleiding voor bestuurders van coöperaties, 1961,blz. 105-112 
en Stein, De regeling van het omslaan van tekorten in statuten van coöperatieve verenigingen, 
RM Themis 1961 blz. 15-21, alsmede § 4.1.4. van hoofdstuk 3. 

22 De regeling van de ledenaansprakelijkheid geldt thans ook voor de onderlinge waarborg
maatschappij, hetgeen voor deze rechtsvorm wat betreft de aansprakelijkheid van oud-leden 
bij de invoering van boek 2 BW een novum inhield. Bij de parlementaire behandeling werd hieraan 
niet zwaar getild nu de ledenaansprakelijkheid kan worden uitgesloten. Zie hierover Stille, 
Rechtspersonen, losbl. editie, art. 55 aant. 2, Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 
BW, blz. 487-488 en Roeleveld, De onderlinge waarborgmaatschappij in het bijzonder als 
levensverzekeraar, diss. Leiden 1955 blz. 95 en 96. 

23 Slagter, a.w. blz. 336. 
24 Zie hierover Asser-Hartkamp 4-1, nr. 127 blz. 97 en 98. 
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overschreden.25 Hetzelfde geldt indien de ledenaansprakelijkheid is beperkt tot 
een vast maximumbedrag voor het totale aantal leden en oud-leden. 

Hoewel de wettelijke regeling van de ledenaansprakelijkheid toestaat dat de 
leden voor een eventueel tekort naar ongelijke maatstaf aansprakelijk zijn, is het 
gezien de tekst van de wet niet toegestaan de aansprakelijkheid aldus te beperken 
dat alleen de leden, met uitzondering van de oud-leden, aansprakelijk zijn.26 Immers 
de ledenaansprakelijkheid, indien aanwezig, rust op grond van art. 2:55 lid 1 BW 
op hen die ten tijde van de ontbinding leden zijn of minder dan een jaar tevoren 
opgehouden zijn lid te zijn. Daartegenover staat echter de mededeling van de 
minister in de Memorie van Antwoord dat een vrijstelling van oud-leden tot de 
mogelijkheden zou behoren.27 Mijns inziens moet 'of' in art. 2:55 lid 1 BW gelezen 
worden als 'en eventueel zij, die'. Een dergelijke lezing van art. 2:55 lid 1 BW 
doet meer recht aan de functie van de ledenaansprakelijkheid. Zeker in strijd met 
de wet en de ratio van de ledenaansprakelijkheid moet worden geacht een beperking 
in die zin dat oud-leden zonder meer niet aansprakelijk zijn voor de tekorten 
ontstaan in de periode van 1 jaar na hun uittreding.28 Dit volgt reeds uit de 
omstandigheid dat het tijdstip van ontbinding het bepalende moment is voor de 
vaststelling van de omvang van het tekort. 

De regeling van de ledenaansprakelijkheid treedt alleen in werking in het geval 
na ontbinding bij de coöperatie een tekort blijkt te bestaan. Mocht de coöperatie 
voor haar ontbinding niet aan haar verplichtingen kunnen voldoen, dan zijn de 
leden niet aansprakelijk jegens de schuldeisers van de coöperatie. Zij kunnen niet 
op grond van art. 2:55 en 56 BW tot een bijdrage worden gedwongen.29 Ook na 
ontbinding kunnen de schuldeisers van de coöperatie de leden niet rechtstreeks 
aanspreken. De aansprakelijkheid van de leden voor een tekort van de coöperatie 
is een aansprakelijkheid jegens de boedel. Art. 2:55 BW spreekt van een 
aansprakelijkheid 'tegenover de rechtspersoon' .30 De coöperatie is als rechtspersoon 
zelfstandig drager van rechten en verplichtingen. Een van de meest karakteristieke 
kenmerken van rechtspersoonlijkheid is dat zij die deelnemen aan een organisatie 

25 In gelijke zin Brouwer in: De regeling van de aansprakelijkheid bij coöperatieve verenigingen, 
preadvies vanwege de Nationale Coöperatieve Raad voor de land- en tuinbouw 1956, blz. 20 
en Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 405 blz. 419. 

26 Aldus Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 405 blz. 419. 
27 MvA II Boek 2, Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2, blz. 488. Vgl. ook HR 2 

december 1926, NJ 1927 blz. 102. 
28 Idem Gezelle Meerburg, a.w. blz. 103 en Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997). nr. 405 

blz. 419. 
29 In soortgelijke zin Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 55-2, 55-3. 
30 De vaststellingswet sprak nog van een aansprakelijkheid 'tegenover de vereffenaars'. Bij de 

Invoeringswet Boek 3,5 en 6 BW (zesde gedeelte) is dit gewijzigd in 'tegenover de rechtspersoon'. 
Zie Maeijer/Schreurs, Parlementaire geschiedenis rechtspersonen- en vennootschapsrecht. Alphen 
aan den Rijn 1991, blz. 262. 
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met rechtspersoonlijkheid in de regel niet aansprakelijk zijn voor de verbintenissen 
van de rechtspersoon. Door de regeling van de ledenaansprakelijkheid wordt hiervan 
niet afgeweken. Inzoverre is de term 'ledenaansprakelijkheid' dan ook onjuist. 
De leden zijn immers niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de coöperatie. 
Op de leden rust een eigen verbintenis voortvloeiend uit de wet om bij te dragen 
in een tekort van de coöperatie. Elk lid staat voor de nakoming van deze verbintenis 
in met zijn gehele vermogen en is daarvoor zelf draagplichtig. Slechts in het geval 
er sprake is van toepassing van de omslagregeling conform art. 2:55 lid 3 BW, 
zijn de overige leden tevens draagplichtig voor het aandeel in het tekort van het 
lid dat geen verhaal biedt of ten aanzien waarvan de vereffenaar heeft afgezien 
van verhaal.31 De ledenaansprakelijkheid kan nog het beste getypeerd worden als 
een uitgestelde storting of storting achteraf van risicodragend kapitaal, waarbij, 
indien er sprake is van een wettelijke aansprakelijkheid, het te storten bedrag een 
onzeker bedrag vormt.32 

Hoewel de ledenaansprakelijkheid alleen toepassing vindt na ontbinding van 
de coöperatie, betekent dit niet dat de leden gedurende het bestaan van de coöperatie 
niet geroepen zouden kunnen worden een financiële bedrage te leveren. Voor het 
opleggen van dergelijke tussentijdse heffingen dient ingevolge art. 2:34a BW wel 
een uitdrukkelijke statutaire grondslag te bestaan.33 

Onder de WCV 1925 bestond in art. 18 de mogelijkheid dat de ledenaanspra
kelijkheid aldus werd vormgegeven dat de leden rechtstreeks aansprakelijk waren 
tegenover de schuldeisers van de coöperatie, ook buiten het geval van ontbinding. 
Niet geheel duidelijk was of art. 18 WCV 1925 een subsidiaire aansprakelijkheid 
behelsde in die zin dat de aansprakelijkheid pas op de leden rustte, indien aanneme
lijk was dat de coöperatie weigerachtig was haar schuld jegens de betrokken 
schuldeiser na te komen.34 Van de mogelijkheid dat de leden rechtstreeks, ook buiten 
het geval van ontbinding, aansprakelijk zijn voor de schulden van de coöperatie 
is in het verleden weinig gebruik gemaakt, omdat een dergelijke aansprakelijkheid 
als een te grote last voor de leden werd ervaren.35 De mogelijkheid van een 
rechtstreekse aansprakelijkheid is dan ook uitdrukkelijk niet overgenomen in Boek 
2 BW.36 Het Ontwerp Meijers sloot een dergelijke aansprakelijkheid expliciet uit 

31 Pitlo/Gerver e.a., Het systeem, blz. 273-275, alsmede Asser-Hartkamp 4-1, blz. 24. 
32 Vgl. Velthuis, t.a.p. blz. 86. Brouwer, preadvies NCR 1956 blz. 11 en TVVS 1959 blz. 104. 

spreekt van een garantieverplichting van de leden ten opzichte van de coöperatie en voegt er 
aan toe dat het minder juist is om in het algemeen te spreken van aansprakelijkheid voor de 
verbintenissen van de coöperatie, omdat daaraan de betekenis van rechtstreekse gebondenheid 
tegenover derden zou kunnen worden gehecht. 

33 Zie voor tussentijdse aansprakelijkheid voor balans- en/of exploitatietekorten § 5.3. 
34 Vgl. het huidige art. 2:30 lid 4 BW. Zie over art. 18 WCV 1925 Rb Amsterdam 29 november 

1926. NJ 1927, 231 en Rb Groningen 16 maart 1928. NJ 1929, 558. 
35 Gezelle Meerburg, a.w. blz. 100 en Brouwer, preadvies NCR 1956 blz. 15. 
36 Aldus de TM. Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW, blz. 385. 
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in art. 2.2.1.9.37 Dit artikel is door de minister ingetrokken omdat naar zijn mening 
ook zonder een uitdrukkelijke bepaling reeds zou gelden dat de leden niet 
aansprakelijk zijn voor de schulden van de coöperatie.38 Een en ander volgt reeds 
uit de rechtspersoonlijkheid van de coöperatie.39 

Van der Grinten stelt in dit verband de vraag of het in strijd is met de wet 
indien de statuten de voorziening zouden bevatten dat de leden aansprakelijk zijn 
jegens de crediteuren van de coöperatie en beantwoordt de vraag vervolgens 
bevestigend. Volgens Van der Grinten kunnen de statuten van een coöperatie, en 
mijns inziens elke andere rechtspersoon, niet een verbintenis scheppen van leden 
tegenover derden.40 Wel bestaat de mogelijkheid dat de leden van de coöperatie 
krachtens een contractuele regeling met een specifieke groep crediteuren 
aansprakelijk wordt voor verbintenissen van de coöperatie. Te denken valt hierbij 
aan de borgstellingsovereenkomst of een overeenkomst van hoofdelijke medeschul-
denaarstelling.41 Ook kunnen de statuten toestaan dat de coöperatie namens haar 
leden verplichtingen aangaat met derden op de voet van art. 2:46 BW. Maar in 
een dergelijk geval gaat het niet om aansprakelijkheid van de leden jegens de 
schuldeisers naast een aansprakelijkheid van de coöperatie als contractspartij, maar 
om een zelfstandige verbintenis tussen lid en de betrokken derde. 

3.2 Beperking en uitsluiting van de ledenaansprakelijkheid 

De leden zijn tegenover de coöperatie aansprakelijk voor het gehele tekort bij en 
na ontbinding en wel voor gelijke delen. De wet spreekt in art. 2:56 lid 1 BW van 
een 'wettelijke aansprakelijkheid' (aangeduid met de letters 'W.A.'). Deze wettelijke 
aansprakelijkheid is echter van regelend recht. Art. 2:56 BW biedt de mogelijkheid 
door middel van een statutaire voorziening de aansprakelijkheid uit hoofde van 
art. 2:55 lid 1 BW uit te sluiten of tot een bepaald maximum te beperken.42 Ook 

37 Art. 2.2.1.9. OM luidde: 'Een lid is niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de 
vereniging. Tenzij de statuten anders bepalen, is hij niet verplicht in de schulden van de vereniging 
bij te dragen.' Volgens de TM beoogt dit artikel de aansprakelijkheid jegens derden en de 
verplichting tot bijdrage jegens de vereniging uit een te houden. Een lid is nimmer jegens derden 
aansprakelijk voor de schulden van de vereniging. Voor de coöperatie wordt op dit punt, in 
tegenstelling tot art. 18 Wet 1925. geen uitzondering gemaakt. Zie Van Zeben, Parlementaire 
Geschiedenis Boek 2 BW, blz. 385. 

38 MvA II, Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW, blz. 386. 
39 Vgl. Brouwer, TVVS 1959 blz. 107. 
40 Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-ïï ( 1997), nr. 405 blz. 420. In gelijke zin Brouwer TVVS 1959 

blz. 107. 
41 Vgl. de MvA H, Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW, blz. 386. Zie ook J.M. 

Polak. De coöperatieve vereniging en de onderlinge waarborgmaatschappij, De NV 36 (1958) 
blz. 33 en 34. 

42 Het huidige art. 2:56 BW is via art. 2.2.2.5. Ontwerp Meijers, art. 2.2.2.5. Vaststellingswet Boek 
2 BW, art. 56 Invoeringswet Boek 2 BW en art. 56 Invoeringswet Boek 3,5 en 6 BW (zesde 
gedeelte) in Boek 2 opgenomen. Zie Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW, blz. 
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het oude recht kende de wettelijke aansprakelijkheid als regel van regelend recht.43 

De huidige wet verschilt echter in de mate waarin van deze hoofdregel kan worden 
afgeweken. De oude wet kende op dit punt ruimere mogelijkheden. 

Bij de huidige wettelijke regeling moet een onderscheid worden gemaakt 
tussen de aansprakelijkheid voor het tekort zoals zich dit bij ontbinding openbaart, 
enerzijds en de onderlinge draagplicht van de leden anderzijds. Zijn de leden en 
oud-leden voor het gehele tekort aansprakelijk dan spreekt de wet van wettelijke 
aansprakelijk. In de regel zullen de leden naar gelijke delen moeten bijdragen in 
het tekort. De statuten kunnen echter bepalen dat er naar ongelijke delen wordt 
bijgedragen volgens de in de statuten aangegeven maatstaf.44 De coöperatie verliest 
dan de aanduiding wettelijke aansprakelijkheid niet, mits de gezamenlijke leden 
en oud-leden voor het totale tekort aansprakelijk blijven.45 Zijn de leden als zodanig 
niet voor het gehele tekort aansprakelijk maar voor een bepaald maximum, dan 
spreekt de wet van een beperkte aansprakelijkheid. Ook binnen het regime van 
de beperkte aansprakelijkheid geldt in de regel dat de leden naar gelijke delen 
moeten bijdragen in het tekort. De statuten kunnen echter ook hier een andere 
maatstaf bevatten. 

Onder de wet van 1925 hield de aanduiding wettelijke aansprakelijkheid in 
dat de leden zowel voor het gehele tekort aansprakelijk waren en wel voor gelijke 
delen. Indien zij weliswaar als groep voor het gehele tekort aansprakelijk waren 
maar naar ongelijke delen moesten bijdragen in het tekort, dan moest de aanduiding 
'gewijzigde aansprakelijkheid' ('G.A.') worden gebezigd. Een belangrijk verschil 
ten opzichte van de huidige wettelijk regeling bestond verder hierin dat thans de 
wettelijke aansprakelijkheid slechts kan worden beperkt. Zoals gezegd, kon onder 
de wet van 1925 de aansprakelijkheid op grond van art. 18 lid 1 bovendien worden 
uitgebreid in die zin dat de leden niet alleen tegenover de coöperatie aansprakelijk 
waren maar rechtstreeks tegenover de crediteuren van de coöperatie, ook buiten 
het geval van vereffening. 

Maakt een coöperatie gebruik van de mogelijkheid de wettelijke aansprakelijkheid 
krachtens een statutaire voorziening op de voet van art. 2:56 lid 1 BW uit te sluiten 
of te beperken, dan kunnen leden en oud-leden slechts een beroep doen op een 
dergelijke statutaire uitsluiting of beperking, indien de coöperatie de letters 'U.A.' 
(uitsluiting van de aansprakelijkheid) resp. de letters 'B.A.' (beperkte aanspra
kelijkheid) aan het slot van haar naam heeft geplaatst. Ten einde aan derden zoveel 
mogelijk kenbaar te maken dat ze van doen hebben met een coöperatie met een 
wettelijke, beperkte dan wel uitgesloten aansprakelijkheid, bepaalt art. 2:56 lid 

488 en 489 en Maeijer/Schreurs, a.w. blz. 205-207. 
43 Zie art. 19 Wet tot regeling van de coöperatieve vereeniging 1876 en art. 17 WCV 1925. 
44 Zie art. 2:55 lid 2 BW. 
45 Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, art. 55 aant. 2 en Slagter, a.w. blz. 336. 
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2 BW dat de coöperatie, behoudens telegrammen en reclames, verplicht is haar 
naam volledig te voeren. Kennen de statuten een beperking of uitsluiting van de 
aansprakelijkheid zonder dat deze in de naam tot uitdrukking komt, dan geldt ten 
aanzien van de wederpartij waarmee is gehandeld, een wettelijke aansprakelijkheid. 
Niet-naleving van het voorschrift de naam volledig te voeren is bovendien een 
economisch delict.46 

Voor crediteuren is op deze wijze op het eerste gezicht duidelijk in welke 
mate de leden aansprakelijk zijn voor de tekorten van de coöperatie. Bij nadere 
beschouwing biedt alleen de aanduiding 'U.A.' volstrekte duidelijkheid. Is er sprake 
van een wettelijke aansprakelijkheid, dan is de waarde van dit aansprakelijkheidsre-
gime slechts vast te stellen indien men over inzicht beschikt omtrent de financiële 
positie van de verschillende leden. Deze beperking geldt ook indien er sprake is 
van een coöperatie met een beperkte aansprakelijkheid. In welke mate de leden 
aansprakelijk zijn, zal in die gevallen bovendien moeten worden bepaald aan de 
hand van de statutaire regeling. Bij een coöperatie met een aanduiding 'B.A.' is 
voor crediteuren enige voorzichtigheid geboden. In de regel zal de aanduiding 'B.A.' 
wijzen op een substantiële vorm van aansprakelijkheid. De wet staat echter ook 
toe dat de leden slechts aansprakelijk zijn voor een symbolisch bedrag, hetgeen 
in feite kan betekenen dat er sprake is van een materiële uitsluiting van de 
aansprakelijkheid.47 Voor het verkrijgen van een verantwoord inzicht omtrent de 
vraag of de aanduiding 'B.A.' een reële aansprakelijkheid inhoudt, zal men dan 
ook altijd de statuten moeten raadplegen. 

Ingevolge art. 2:54 lid 2 BW moet de naam van de coöperatie aan het slot 
de letters 'W.A.', 'B.A.' of 'U.A.' bevatten. Het niet vermelden van een van deze 
aanduidingen in de naam van de coöperatie leidt in de eerste plaats tot aanspra-

46 Zie art. 1 sub 4 WED. Vóór 1992 gold ten aanzien van het niet tot uitdrukking brengen van het 
statutaire aansprakelijkheidsregime als sanctie hierop dat de 'betrokken' bestuursleden verplicht 
waren aan derden de daardoor geleden schade te vergoeden. Zie Maeijers/Schreurs, a.w. blz. 
205 en 206. 

47 Een sprekend voorbeeld hiervan gaf tot voor kort Friesland (Frico Domo) Coöperatie B.A. 
(statuten van 30 december 1994; de coöperatie is inmiddels gefuseerd met Coberco, de Twee 
Provinciën en De Zuid-Oost-Hoek en vormen thans coöperatie De Zeven Provinciën die als enig 
aandeelhoudster fungeert van Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV). Materieel kende 
deze coöperatie een uitsluiting van de aansprakelijkheid. Volgens art. 28 lid 1 van de statuten 
zijn de leden aansprakelijk voor een maximumbedrag van ƒ 1.- (sic !). De geconsolideerde balans 
van 1995 laat echter een eigen vermogen zien, dat een dergelijke beperking van de aansprake
lijkheid rechtvaardigt. De deelname van de leden van het toenmalige Friesland Dairy Foods bestaat 
eruit dat zij hun aanspraken op het bestaande vermogen in dode hand bij de coöperatie hebben 
prijsgegeven. Het dividend dat op de door de coöperatie gehouden aandelen wordt uitgekeerd, 
wordt naar rato van de omvang van het zakelijk verkeer uitgekeerd aan de leden. Vgl. art. 27 
lid 7 Statuten Friesland (Frico Domo) Coöperatie B.A.. Tevens wordt de mogelijkheid geboden 
aan de leden vrijwillig te participeren in het vermogen van de holding door het nemen van 
certificaten van aandelen. Bij de structuurwijziging in 1995 zijn voorde storting op deze aandelen 
de tegoeden op de ledenschuldrekening aangewend. Zie over de financieringsconstructie bij 
Friesland Coberco Dairy Foods § 3.2. van hoofdstuk 6. 
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kelijkheid van de notaris die de oprichtingsakte verlijdt voor de schade die derden 
door deze omissie leiden op grond van art. 2:27 lid 5 jo. 53a BW.48 In de tweede 
plaats dreigt ontbinding van de coöperatie op grond van art. 2:21 lid 1 sub b BW, 
omdat de statuten niet voldoen aan de eisen van de wet.49 In de derde plaats leidt 
het niet vermelden van enige aanduiding in de naam van de coöperatie ertoe dat 
de leden gehouden zijn tot aanzuivering van het gehele tekort ook al zouden de 
statuten op dit punt een uitsluiting of een beperking van de aansprakelijkheid 
kennen. Dit volgt uitdrukkelijk uit de tweede volzin van art. 2:56 lid 1 BW. 

Hoewel het 'W.A.'-regime als de wettelijke hoofdregel geldt, komt deze in de 
praktijk nog maar weinig voor.50 Een algehele uitsluiting van de aansprakelijkheid 
zien wij in de praktijk voornamelijk bij consumentencoöperaties, werkne-
mersproductiecoöperaties, flatexploitatiecoöperaties en coöperatieve uitvaart
verenigingen. Een statutaire beperking van de aansprakelijkheid van de leden uit 
hoofde van art. 2:55 lid 1 BW is eerder regel als uitzondering, zeker waar het gaat 
om productiecoöperaties. Een uitzondering hierop vormt Cosun U.A. De 
afwezigheid van een vorm van ledenaansprakelijkheid wordt bij deze productie
coöperatie echter vervangen door de verplichting van de leden tot het nemen van 
coöperatieve aandelen." 

In het geval van een 'B.A.'-regime wordt de ledenaansprakelijkheid beperkt 
tot een bepaald maximum per lid. Hierbij kunnen verschillende modaliteiten worden 
onderscheiden.52 In de eerste plaats kunnen de statuten een vast bedrag per lid 
noemen dat voor iedereen gelijk is. Aan de hand van het ledenregister kan dan 
exact worden bepaald wat de omvang is van de ledenaansprakelijkheid. In de 
praktijk treft men tevens aan een beperking van de ledenaansprakelijkheid tot het 
bedrag van het intreegeld of zogenaamde coöperatieve aandelen, al dan niet 
vermeerderd met een beperkte aansprakelijkheid per aandeel.53 Overigens kan deze 
wijze van beperking van de ledenaansprakelijkheid er toe leiden dat de leden naar 

48 In gelijke zin Asser-Van der Grinten 2-II (1997), nr. 406 blz. 420. 
49 In gelijke zin Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 398 blz. 415. 
50 Zie voor een beantwoording van de vraag onder welke omstandigheden een uitgesloten, beperkte 

of wettelijk aansprakelijkheid toepassing verdient de discussie in: De regeling van de aansprake
lijkheid bij coöperatieve verenigingen, preadviezen van D.R. Brouwer, R. Kuperus, G. 
Minderhoud en J.H. van Stuijvenberg, uitgave vanwege de Nationale Coöperatieve Raad, Den 
Haag 1956. 

51 Ook Avebe en het voormalige Friesland Diary Foods kennen zogenaamde coöperatieve aandelen. 
Hoewel zij geen algehele uitsluiting van de ledenaansprakelijkheid kennen, hebben zij de 
ledenaansprakelijkheid wel vergaand beperkt en gerelateerd aan het aandelenbezit. Inmiddels 
vindt de levering van melk bij Friesland Coberco Dairy Foods plaats op basis van een statutaire 
leveringsplicht voor de leden en een afnameplicht voor de coöperatie en wel tegen marktconforme 
prijzen. 

52 Vgl. ook Gezelle Meerburg, a.w. blz. 100-103. 
53 Kuperus, preadvies NCR 1956 blz. 32 en 40. 
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ongelijke delen aansprakelijk zijn indien het nemen van aandelen afhankelijk wordt 
gesteld van het zakelijk verkeer tussen coöperatie en de leden. 

In de tweede plaats vindt men de beperking van de ledenaansprakelijkheid 
aldus geregeld dat zij gerelateerd is aan de omvang van het zakelijk verkeer dat 
een lid met de coöperatie gedurende een bepaalde periode heeft onderhouden.54 

De ratio van een dergelijke maatstaf is gelegen in de toepassing van een bepaalde 
mate van proportionaliteit. D.w.z., naarmate een lid meer gebruik maakt van de 
coöperatie en dientengevolge meer bijdraagt aan het bedrijfsrisico, is het redelijk 
dat een dergelijk lid naar evenredigheid meer bijdraagt in een eventueel tekort na 
ontbinding.55 Het gevaar dat een lid in het zicht van een dreigend tekort zijn omzet 
met de coöperatie terugbrengt tot een lager niveau ten einde zijn aansprakelijkheid 
verder te beperken, kan worden ondervangen door een statutaire verplichting tot 
levering cq. afname, gekoppeld aan een boete in geval van overtreding waarvan 
de grootte afhankelijk is van het gemis aan omzet.56 Ook zouden de statuten voor 
de vaststelling van de verplichtingen uit hoofde van de ledenaansprakelijkheid 
voor elk lid een minimum-omzet op een x-bedrag kunnen vaststellen.37 

In de derde plaats kan er sprake zijn van een combinatie van een vast bedrag 
vermeerderd met de gemiddelde omzet over een bepaalde periode, bijv. ƒ 5.000,-
vermeerderd met x-% van de gemiddelde omzet gedurende de drie boekjaren 
voorafgaande aan de ontbinding.38 

In de vierde plaats is het mogelijk dat het bedrag van de ledenaansprakelijkheid 
niet wordt beperkt tot een gelijk bedrag per lid, maar dat de leden gezamenlijk 
slechts aansprakelijk zijn voor een vast bedrag.39 Doordat het ledenaantal variabel 
is, betekent een afname van het aantal leden een verhoging van de aansprakelijkheid 
voor de blijvers. Door het stellen van uittreevoorwaarden conform art. 2:60 BW 
kunnen de nadelige effecten van uittreding op de ledenaansprakelijkheid worden 
beperkt. 

In de hierboven genoemde modaliteiten van beperkingen van de ledenaan
sprakelijkheid is er steeds van uitgegaan dat ten aanzien van alle leden dezelfde 
beperking van de ledenaansprakelijkheid geldt althans dat voor de bepaling van 

54 Aanvankelijk ging art. 2.2.2.5. Ontwerp Meijers uit van een beperking van de ledenaan
sprakelijkheid tot een bepaald vast maximumbedrag. In aansluiting met de reeds bestaande praktijk 
is art. 2.2.2.5. bij de Vaststellingswet Boek 2 BW aldus gewijzigd dat de ledenaansprakelijkheid 
ook kon worden beperkt tot een maximum dat afhankelijk is van bepaalde in de statuten 
vastgelegde factoren. Zie Van Zeben, Parlementaire geschiedenis boek 2 BW, blz. 489. 

55 Van de andere kant leidt hetzelfde proportionaliteitsbeginsel ertoe, dat ook de aanspraak op een 
exploitatie-overschot en het recht op zeggenschap worden gerelateerd aan de omvang van het 
zakelijk verkeer. Zie over het proportionaliteitsbeginsel en over prijsdifferentiatie in het bijzonder 
Ter Woorst, a.w. blz. 72-79. 

56 Brouwer, preadvies NCR 1956 blz. 29. 
57 Zie het NCR-rapport 1973, blz. 56. 
58 Voorstander van een dergelijke regeling is Stein, RM Themis 1961 blz. 16 en 21. 
59 Vgl. Kuperus, preadvies NCR 1956 blz. 32. 
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de hoogte van het maximum bij te dragen bedrag op basis van de ledenaanspra-
kelijkheid een voor alle leden gelijk geldende maatstaf van toepassing is. Naar 
mijn mening biedt de wettelijke regeling van de ledenaansprakelijkheid tevens 
de mogelijkheid dat verschillende categorieën leden in verschillende mate beperkt 
aansprakelijk zijn.60 Voorwaarde is wel dat daarbij binnen een categorie van leden 
een en dezelfde maatstaf wordt aangelegd. Zo zouden de statuten kunnen bepalen 
dat bepaalde leden niet, resp. in verschillende mate beperkt aansprakelijk zijn. 

Bij de bepaling van de maatstaf van een beperkte aansprakelijkheid treft men 
ook wel in statuten de regeling aan dat de aansprakelijkheid is beperkt tot x-% van 
de gemiddelde omzet tussen coöperatie en lid, terwijl hetgeen door de leden reeds 
is gestort op de leden(schuld)rekening, de certificaten- of participatierekening 
daarop in mindering komt. De vraag is of een dergelijke omschrijving van de 
maatstaf voor de beperking van de ledenaansprakelijkheid geoorloofd is mede in 
het licht van het hierna te bespreken compensatieverbod.61 Ook is het de vraag 
of de wet toestaat de ledenaansprakelijkheid in zoverre te beperken dat op het 
aandeel van een lid of oud-lid in mindering komt, hetgeen deze reeds uit hoofde 
van een tussentijdse aansprakelijkheid heeft betaald.62 Andersom is het echter zo 
dat na ontbinding de regeling van de ledenaansprakelijkheid geldt en er geen 
heffingen uit andere hoofde dan de ledenaansprakelijkheid kunnen worden 
opgelegd. Men zij erop bedacht dat de maatstaf voor het opleggen van een 
tussentijdse heffing een andere kan zijn dan de maatstaf die gehanteerd wordt voor 
de bepaling van het aandeel dat een lid uit hoofde van de ledenaansprakelijkheid 
moet bijdragen.63 

Zoals gezegd, biedt de wet de mogelijkheid af te wijken van de wettelijke 
aansprakelijkheid van art. 2:55 lid 1 BW. Voor een beperking of uitsluiting van 
de aansprakelijkheid op de voet van art. 2:56 lid 1 BW is een wijziging van de 
statuten vereist. Opvallend is dat een dergelijke statutaire wijziging van het 
aansprakelijkheidsregime ook geldt voor reeds bestaande schuldeisers.64 Nijk nam 
reeds in 1936 hetzelfde aan voor de beperking of uitsluiting van de ledenaan
sprakelijkheid onder de WCV 1925.65 Op basis van de Memorie van Antwoord 
bij het ontwerp van de WCV 1925 kan men echter tot een andere conclusie komen. 

60 In gelijke zin Galle, Naar een nieuwe wettelijke regeling van de coöperatie?, S&V 1995 blz. 
166. 

61 In positieve zin Brouwer, TVVS 1959 blz. 102 en het NCR-rapport 1990, blz. 30. 
62 In ontkennende zin Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 404 blz. 418, Stille. 

Rechtspersonen, losbl. editie, art. 56 aant. 2 en Stein, RM Themis 1961 blz. 17 en 18. 
63 Stein, RM Themis 1961 blz. 14 en Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 404 blz. 418. 
64 In gelijke zin Stein, t.a.p. blz. 29, Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 409 blz. 421 

en Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 56-3. In andere zin Gezelle Meerburg, a.w. blz. 
113. 

65 Nijk, De wijziging van aansprakelijkheid bij een coöperatieve vereniging, WPNR 3468 (1936) 
blz. 306. 
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Daarin verklaarde de minister dat een statutaire beperking of uitsluiting van de 
ketenaansprakelijkheid slechts werking had ten opzichte van hen die na de statuten
wijziging crediteur van de coöperatie waren geworden, zodat er volgens de minister 
geen behoefte bestond aan een regeling van crediteurenverzet.66 Nijk heeft echter 
gewezen op de tweeslachtige toestand die daardoor kan ontstaat en heeft de 
volgende regeling van crediteurenverzet voorgesteld: het voornemen tot wijziging 
van de ledenaansprakelijkheid moet door middel van een publicatie ter kennis 
worden gebracht van de crediteuren, waarna dezen het recht hebben binnen een 
bepaalde termijn hun vordering onmiddellijk van de coöperatie op te eisen.67 

De huidige wettelijke regeling voorziet echter niet in een verzetprocedure 
ten behoeve van bestaande crediteuren in het geval de ledenaansprakelijkheid 
(verder) wordt beperkt of geheel wordt uitgesloten. Hoewel de ledenaansprake
lijkheid geen aansprakelijkheid schept van de leden rechtstreeks ten opzichte van 
de crediteuren van de coöperatie, kunnen crediteuren wel degelijk belang hebben 
bij een handhaving van het aansprakelijkheidsregime zoals dat gold ten tijde van 
het ontstaan van de schuld. Een beperking of uitsluiting van de ledenaansprakelijk
heid kan immers de kredietwaardigheid van de coöperatie verminderen. Een 
mogelijkheid tot verzet hiertegen hebben de crediteuren niet. Van der Ploeg68 heeft 
in verband met de omzetting van een coöperatie in een andere rechtsvorm gepleit 
voor de verplichting tot overlegging van een kort voor de omzetting opgemaakte 
balans met daarbij gevoegd een accountantsverklaring. Mocht daaruit een tekort 
blijken, dan zou dat tekort eerst op grond van de bestaande ledenaansprakelijkheid 
moeten worden aangevuld. Iets soortgelijks laat zich denken bij een beperking 
of uitsluiting van de aansprakelijkheid. Effectief zal een dergelijke maatregel eerst 
zijn indien tevens op de coöperatie de verplichting rust hiervan melding te maken 
bijv. in een regionaal en/of landelijk dagblad, en de desbetreffende voorstellen 
ter inzage te leggen ten kantore van het handelsregister. 

Een mogelijkheid voor crediteuren om tegen een beperking of uitsluiting van 
de ledenaansprakelijkheid in het geweer te komen, biedt wellicht de actio Pauliana 
van art. 3:45 BW cq. art. 42 Fw. Indien ten tijde van de statutenwijziging te 
verwachten is dat de coöperatie niet aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, 
betekent een beperking of uitsluiting van de ledenaansprakelijkheid een benadeling 
van schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden. Het besluit tot statutenwijziging 
is dan als meerzijdige rechtshandeling vernietigbaar.69 De vernietigbaarheid kan 
door iedere in zijn verhaalsmogelijkheden benadeelde schuldeiser worden 

66 Zo ook Gezelle Meerburg. De Wet op Coöperatieve Vereeniging, 1925 blz. 113 en Polak. Hand
boek voor het Nederlandsch Handels- en faillissementsrecht, 1927 blz. 458. 

67 Zie voor kritiek op deze oplossing Stein, t.a.p. blz. 31. 
68 Van der Ploeg. Problemen i.v.m. de omzettingsregeling van art. 19 en 20 boek 2 BW, T W S 

1981 blz. 106. 
69 In soortgelijke zin Stein, t.a.p. blz. 31 en 32, Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 

409 blz. 421 en Stille. Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 56-3. 
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ingeroepen. Vgl. art. 3:45 lid 1 jo. 3:59 BW. De vernietiging van de statutenwijzi
ging werkt echter ingevolge art. 3:45 lid 4 slechts jegens degene die de vernietiging 
heeft ingeroepen en ook dan nog slechts voorzover deze nodig is om het door deze 
schuldeiser geleden nadeel op te heffen. Andere crediteuren zouden zich wellicht 
in de procedure kunnen voegen of tussenkomen.™ 

Wordt de coöperatie ontbonden op grond van haar faillissement, dan zal in 
een geval als hierboven beschreven de curator de actio Pauliana ten behoeve van 
de crediteuren kunnen inroepen. Wordt het besluit tot wijziging van de statuten 
vernietigd, dan is ten opzichte van alle crediteuren het voorheen geldende aanspra-
kelijkheidsregime nog steeds van toepassing en kan de curator op basis daarvan 
de leden tot betaling aanspreken. Buiten faillissement bestaat voor crediteuren 
die de nietigheid van de rechtshandeling op grond van art. 3:45 BW hebben 
ingeroepen, slechts de mogelijkheid voor het leggen van derdenbeslag onder de 
leden.71 

Bij een uitbreiding van de aansprakelijkheid rijst doorgaans de vraag of het besluit 
tot statutenwijziging rechtsgeldig is en voorts de vraag of een statutenwijziging 
waarbij de ledenaansprakelijkheid wordt verruimd, werkt jegens een lid dat voor 
de statutenwijziging reeds rechtsgeldig heeft opgezegd, maar wiens lidmaatschap 
pas eindigt na de statutenwijziging ten gevolge van de werking van de opzegtermijn. 
Volgens de Hoge Raad72 geldt een uitbreiding van de aansprakelijkheid ook voor 
een dergelijk lid. Echter, het nadien tot standgekomen art. 2:36 lid 3 BW kan ertoe 
leiden dat degene wiens lidmaatschap wordt opgezegd op grond van een verzwaring 
van zijn verplichtingen, niet aansprakelijk is op grond van een doorgevoerde 
uitbreiding van de ledenaansprakelijkheid.73 Dit is slechts dan anders indien de 
statuten de opzeggingsbevoegdheid van art. 2:36 lid 3 BW uitsluiten. 

3.3 Ledenaansprakelijkheid en uitwinning 

In de regel zal de ontbinding van de coöperatie zijn oorzaak vinden in een 
faillissement. Zie art. 2:19 lid 1 sub c BW. De wettelijke regeling van de 
ledenaansprakelijkheid heeft dan ook bijna uitsluitend praktische betekenis indien 
de coöperatie in staat van faillissement verkeerd. Slechts sporadisch zal het zich 

70 Aldus Stein, t.a.p. blz. 32. Dit veronderstelt wel dat de andere crediteur met het bestaan van 
de procedure bekend is. Vgl. art. 285 e.v. Rv. 

71 Executoriaal cq. conservatoir derdenbeslag is geregeld in art. 475 e.v. Rv en 718 e.v. Rv. Zie 
Stein, t.a.p. blz. 14. Overigens is het de vraag of hier sprake is van een reële mogelijkheid voor 
de crediteuren om tegen een wijziging van de aansprakelijkheid op te komen. Indien het een 
coöperatie betreft met een ledenbestand van enige omvang, betekent dit dat onder elk van de 
afzonderlijke leden derdenbeslag moet worden gelegd. 

72 HR 3 november 1927, NJ 1928, 397. 
73 Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 56-3. 
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voordoen dat de algemene vergadering op de voet van art. 2:19 lid 1 sub a BW 
'vrijwillig' besluit tot ontbinding van de coöperatie en er op dat moment sprake 
is van een tekort. 

Aansprakelijkheid uit hoofde van art. 2:55 BW bestaat voor het gehele tekort, 
d.w.z. het negatieve verschil tussen activa en passiva. Zoals gezegd, treedt een 
effectuering van de ledenaansprakelijkheid alleen in werking in geval van 
ontbinding. Een en ander betekent dat de coöperatie moet worden geliquideerd 
en het vermogen te gelde moet worden gemaakt. Op deze vereffeningsprocedure 
zijn de artikelen 2:23-24 BW van toepassing. 

Het aandeel van een individueel lid in het tekort wordt berekend door het 
totale tekort te delen door het aantal uit hoofde van de ledenaansprakelijkheid 
draagplichtige leden en oud-leden. Blijkt een of meer leden niet in staat tot betaling 
van zijn aandeel in het tekort, dan wordt het tekort met het bedrag van deze aandelen 
verhoogd. Aldus art. 2:55 lid 3 BW eerste volzin. Dit is ook het geval indien de 
vereffenaars afzien van verhaal op een of meer leden cq. oud-leden, omdat naar 
het oordeel van de vereffenaars door de uitoefening van het verhaalsrecht geen 
bate voor de boedel zal worden verkregen. De bevoegdheid voor de vereffenaars 
om af te zien van verhaal behoeft de machtiging van degene die krachtens de wet 
met het toezicht op de vereffening is belast.74 In feite gaat het hier om het geval 
dat de uitwinning van de ledenaansprakelijkheid plaatsvindt in het kader van de 
afwikkeling van een faillissement.75 Mocht de curator af willen zien van verhaal 
op een of meer leden cq. oud-leden, dan is ingevolge het derde lid van art. 2:55 
BW de machtiging vereist van de rechter-commissaris. 

Bij wijze van bijzondere voorziening bepaalt art. 2:55 lid 4 BW dat de leden en 
oud-leden gehouden zijn tot onmiddellijke betaling van hun aandeel in een geraamd 
tekort. De curator hoeft dus niet te wachten met de uitwinning van de ledenaanspra
kelijkheid totdat de exacte omvang van het tekort vaststaat. Hij kan op deze manier 
reeds een voorschot aan de leden en oud-leden vragen.76 Het verkrijgen van baten 
ten behoeve van de boedel wordt met deze voorziening vergemakkelijkt. 

Deze regel kan tot onbillijke resultaten leiden indien het faillissement (mede) 
zijn oorzaak vindt in onbehoorlijk bestuur van een of meer bestuurders en/of 
feitelijk leidinggevenden. Noch uit de wet noch uit de parlementaire geschiedenis 
blijkt hoe beide aansprakelijkheidsvormen zich tot elkaar verhouden. In een 

74 Zie de derde Nota van Wijzigingen bij art. 2.2.2.4. Ontwerp Meijers, Van Zeben, Parlementaire 
geschiedenis boek 2 BW, blz. 488. 

75 De regel die thans te vinden is in art. 2:55 lid 3 BW gold onder de WCV 1925 slechts in geval 
van faillissement, terwijl thans de voorziening geldt voor alle gevallen van vereffening na 
ontbinding. 

76 In de dagvaarding zal de curator (de omvang van) het tekort kunnen stellen. Hij hoeft geen bewijs 
te leveren voor het bestaan en de omvang van het tekort. Aldus Rb. Winschoten 4 maart 1931, 
NJ 1932, blz. 573. Enigszins anders Hof Den Bosch 16 juni 1936, NJ 1937, blz. 112. 
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dergelijk geval van samenloop van ketenaansprakelijkheid en bestuurdersaansprake-
lijkheid kunnen de leden er belang bij hebben dat de bestuurders cq. de feitelijk 
leidinggevenden eerst worden aangesproken. Een andere opvatting zou ertoe leiden 
dat het door toedoen van het falen van het bestuur ontstane tekort wordt afgewenteld 
op de leden. Uit de tekst van art. 2:55 lid 4 BW volgt evenwel dat de curator er 
voor kan kiezen eerst de leden aan te spreken. Bewijstechnische problemen zullen 
zich daarbij in tegenstelling tot de uitwinning van de bestuurdersaansprakelijkheid 
op grond van art. 2:53a jo. 50a en 138 BW in beginsel niet voordoen.77 Verdedig
baar is dat de curator, wil hij gebruik maken van de voorschotregeling van art. 2:55 
lid 4 BW, gemotiveerd jegens de leden en oud-leden moet aangeven of hij al dan 
niet een vordering zal instellen op grond van art. 2:50a jo. 53a en 138 BW jegens 
bestuurders en/of feitelijk leidinggevenden. In de regel zullen de gezamenlijke 
leden namelijk geen mogelijkheid hebben om buiten de coöperatie om de bestuurder 
wegens onbehoorlijk bestuur rechtstreeks aan te spreken.78 In een dergelijke situatie 
kan het rauwelijks toepassen van de voorschotregeling onder omstandigheden in 
strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. 

Naast de bevoegdheid van de curator om van de leden onmiddellijke betaling 
van hun aandeel in een geraamd tekort te vorderen, heeft hij bovendien de 
bevoegdheid de som van een geraamd aandeel met een bepaald bedrag, tot een 
maximum van 50% van het aandeel, te verhogen voorzover dit bedrag nodig is 
ter voorlopige dekking van de kosten van invordering79 en van het aandeel van 
de leden die in gebreke mochten blijven aan hun verplichting te voldoen. Hieronder 
zal mijns inziens moeten worden begrepen het geval dat de vereffenaar afziet van 
verhaal op een of meer leden cq. oud-leden. 

De ledenaansprakelijkheid rust op hen die ten tijde van de ontbinding leden waren 
en op hen die minder dan eenjaar eerder hebben opgehouden lid te zijn. Wordt 
de coöperatie echter ontbonden door haar insolventie nadat zij in staat van 
faillissement is verklaard, dan wordt de zojuist bedoelde termijn van een jaar niet 
van de dag van de ontbinding, maar van de dag van de faillietverklaring gerekend.80 

De statuten kunnen bepalen dat de termijn dat oud-leden uit hoofde van de 
ledenaansprakelijkheid bijdrageplichtig zijn, langer is dan eenjaar.81 De statuten 
kunnen echter geen kortere termijn dan een jaar bevatten. 

77 Zie hierover Van der Sangen, Bestuurdersaansprakelijkheid krachtens de WBF bij coöperaties, 
Agrarisch Recht september 1992 blz. 447 en Schreurs-Engelaar, diss. KUN 1995 blz. 149. 

78 Vgl. Rb Arnhem 14 november 1996. JOR 1997, 25 (Sobi/Sijtsema) alsmede HR 2 december 
1994, NJ 1995, 288 (Poot/ABP). HR 29 november 1996. RvdW, 239 (Dohmen/Amersfoortse) 
en HR 2 mei 1997, RvdW 1997, 188 (Kip en Sloetjes/Rabobank). 

79 Hieronder vallen ook de faillissementskosten. Zie HR 7 december 1934, NJ 1935, blz. 411. 
80 Zie art. 2:55 lid 1 BW. 
81 Zie art. 2:55 lid 1 slotzin BW. 
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De bepaling dat de ledenaansprakelijkheid tevens rust op hen die korter dan 
een jaar voorafgaande aan de ontbinding opgehouden zijn lid te zijn van de 
coöperatie, wordt ingegeven door de aan de ledenaansprakelijkheid ten grondslag 
liggende beschermingsgedachte. Met de regeling wordt voorkomen dat de leden 
zich in het zicht van een dreigend tekort door uittreding aan de verplichting uit 
hoofde van het aansprakelijkheidsregime kunnen onttrekken. Enerzijds wordt 
daardoor ten opzichte van crediteuren de kredietwaardigheid van de coöperatie 
gewaarborgd, anderzijds wordt een algehele uittocht van de leden voorkomen.82 

Het vertrouwen in de ledenaansprakelijkheid als waarborg voorde kredietwaardig
heid van de coöperatie kan worden verstrekt door de invoering van een leverings-
cq. afnameplicht en door het verbinden van voorwaarden aan de uittreding, zeker 
indien dergelijke verplichtingen gerelateerd zijn aan de omvang van het zakelijk 
verkeer.83 De effectiviteit van de ledenaansprakelijkheid kan verder worden vergroot 
door de invoering van een tussentijdse bijdrageplicht en de toepassing van het 
compensatieverbod ten aanzien van tegoeden van de leden op de ledenschuldre-
kening. 

Teneinde de ledenaansprakelijkheid optimaal te kunnen effectueren moet 
er duidelijkheid bestaan omtrent de vraag wie op het moment van ontbinding leden 
zijn of minder dan een jaar van tevoren leden waren. Hierin moet de ledenlijst zoals 
bedoeld in art. 2:61d BW voorzien.84 De gedachte is dat crediteuren aan de hand 
van de ledenlijst een inschatting zouden kunnen maken van de executiewaarde 
van de ledenaansprakelijkheid afgemeten aan het financiële vermogen van de leden. 
Brouwer wijst er verder op dat de ledenlijst tevens van belang is voor het 
vertrouwen van de leden onderling.85 

Wordt een lid aangesproken door de vereffenaar tot betaling van zijn aandeel in 
het al dan niet geraamde tekort, dan kan het lid deze schuld aan de boedel niet 
compenseren met een vordering die het lid heeft op de coöperatie. Een dergelijke 
mogelijkheid tot compensatie wordt in strijd geacht met de strekking van de 
wettelijke regeling van de ledenaansprakelijkheid. Deze strekt tot waarborg voor 
de kredietwaardigheid van de coöperatie ten behoeve van haar crediteuren, de leden 
uitgezonderd. Art. 2:55 lid 5 BW stelt als regel van dwingend recht dat een lid 
of oud-lid niet bevoegd is tot verrekening van zijn schuld uit hoofde van art. 2:55 
BW.86 Onder het oude recht werd reeds hetzelfde geleerd gezien het arrest van 

82 In soortgelijke zin Brouwer, TVVS 1959 blz. 105. 
83 Vgl. Galle, diss. KUB 1993 blz. 189. Zie hierover tevens § 6.2. inzake het doel van de ledenbin

ding. 
84 Zie over de ledenlijst § 4.1.3. van hoofdstuk 3 en § 4.3.3. van hoofdstuk 4. 
85 Brouwer, preadvies NCR 1956 blz. 20 en TVVS 1959 blz. 108. 
86 Lid 5 van art. 2:55 BW is bij de Invoeringswet Boek 3,5 en 6 BW (zesde gedeelte) aan het artikel 

toegevoegd, waarmee wordt aangesloten bij de formulering van art. 6:127 BW. Zie Maeij-
er/Schreurs, a.w. blz. 203 en Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet Boek 3,5 

291 



Hoofdstuk 5 

de Hoge Raad van 26 maart 1976 inzake de Stichtse Olie- en Lijnkoekfabriek G.A. 
tegen Cebeco-Handelsraad G.A.87 

Aan het arrest van de Hoge Raad lag de volgende casus ten grondslag. In 1973 
wordt het faillissement uitgesproken van de coöperatieve vereniging Stichtse Olie-
en Lijnkoekfabriek G.A. (hierna SOL). Bijzonder aan deze coöperatie is dat zij 
naast gewone leden, natuurlijke personen en aangesloten coöperaties, een bijzonder 
lidmaatschap kent voor Cebeco-Handelsraad, welke zelf een topcoöperatie is en 
tevens als leverancier van SOL optreedt. Art. 12 lid 1 van de statuten van SOL 
bevat een regeling van de aansprakelijkheid van de leden indien bij ontbinding 
een tekort mocht bestaan. Daarin wordt de ledenaansprakelijkheid van Cebeco-
Handelsraad beperkt tot een maximumbedrag van ƒ 500.000,-. In de procedure 
staat vast dat er aan concurrente vorderingen ƒ 65 miljoen uitstaat tegenover ƒ 12,2 
miljoen aan reële activa. Onder de opbrengst van de verkoop van de activa waren 
tevens begrepen de bedragen die door de andere leden uit hoofde van de leden
aansprakelijkheid waren betaald. Ook Cebeco-Handelsraad wordt door de curatoren 
aangesproken en wel tot betaling van ƒ 500.000,-. Cebeco weigert echter betaling 
en beroept zich op compensatie. Tussen partijen staat namelijk vast dat Cebeco 
een vordering op SOL heeft van ƒ 6.659.581,45 terzake van voor het faillissement 
door Cebeco aan SOL verkochte en geleverde goederen. Cebeco heeft haar 
vordering ter verificatie ingediend bij de curatoren. Cebeco beroept zich ter afwering 
van de vordering van de curatoren tot betaling van hun aandeel in het tekort van 
SOL op compensatie volgens art. 53 Fw. 

De curatoren spreken Cebeco in rechte aan tot betaling van ƒ 500.000,- op 
grond van de door Cebeco op zich genomen verplichting tot dit bedrag bij te dragen 
in een liquidatietekort van SOL. De vordering wordt bij wijze van prorogatie 
aanhangig gemaakt bij het Hof Amsterdam, zodat een feitelijke behandeling in 
twee instanties achterwege blijft.88 

Aanvankelijk hebben de curatoren getracht aan te tonen dat de vordering op 
Cebeco pas zou zijn ontstaan op het moment van faillietverklaring zodat aan de 
vereisten van verrekening op grond van art. 53 FW niet is voldaan en mitsdien 
aan Cebeco geen beroep op compensatie toekomt. Het hof wijst echter deze 
redenering af. Ook al bestaat de vordering op Cebeco nog niet op het moment van 
de faillietverklaring, zij vloeit wel voort uit een rechtshandeling aangegaan vóór 
de faillietverklaring. Het hof komt aldus tot het oordeel dat de vordering in beginsel 
voor verrekening in aanmerking komt. 

Daarop wordt door de curatoren aangevoerd dat de aard van de vordering 
op Cebeco meebrengt dat compensatie is uitgesloten, nu deze is gegrond op een 
op het lidmaatschap van de coöperatie SOL voor een lid voortvloeiende aansprake-

en 6 (Aanpassing BW), blz. 262. 
87 NJ 1977, 612 m.nt. Wachter. Zie voorts Dijk/Van der Ploeg. a.w. blz. 282. 
88 Zie art. 329 Rv. 
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lijkheid vooreen negatief liquidatiesaldo. Daarbij wijzen zij op art. 38a WvK (oud) 
in het bijzonder lid 3: 'Ten aanzien van de verplichting tot storting op een aandeel 
heeft nimmer schuldvergelijking plaats'.89 De curatoren betogen dat hier sprake 
zou zijn van een algemeen beginsel dat ook in het recht van de coöperatie erkenning 
verdient. Het hof verwerpt dit betoog echter, omdat art. 38a lid 3 WvK (oud) een 
uitzonderingsbepaling is ten opzichte van de algemene regels van verrekening van 
art. 1465 BW (oud)90 en 53 Fw, en overweegt dat noch in het wettelijk systeem 
van vennootschappen en verenigingen, noch in de statuten van SOL een aankno
pingspunt te vinden is voor de stelling van de curatoren. Het bijzondere karakter 
van de schuld van Cebeco aan SOL uit hoofde van de ledenaansprakelijkheid 
vermag, volgens het hof, niet af te doen aan een wettelijk erkend recht op 
compensatie. Het hof staat Cebeco het beroep op compensatie toe. 

Als eerste cassatiemiddel stellen de curatoren dat voor een beroep op 
compensatie op grond van art. 53 Fw vereist is dat beide vorderingen in volle 
omvang op de dag van de faillietverklaring reeds bestaan. De Hoge Raad verwerpt 
dit cassatiemiddel en overweegt dat een mogelijkheid tot compensatie ook bestaat, 
indien de schuldenaar van de boedel aan deze een schuld heeft, die hoewel zij niet 
voor faillietverklaring is ontstaan, uit de afwikkeling van een voor faillietverklaring 
tot stand gekomen rechtsbetrekking voortvloeit. Het tweede door de curatoren in 
stelling gebrachte cassatiemiddel heeft meer succes en leidt ertoe dat aan Cebeco 
alsnog een beroep op compensatie wordt ontzegd. 

Curatoren stellen namelijk dat een vordering uit hoofde van aansprakelijkheid 
vooreen tekort zoals bedoeld in art. 17 WCV 1925 naar haar aard niet vatbaar 
is voor compensatie met een tegenvordering van het lid. Een en ander vloeit voort 
uit doel en strekking van de regeling van de aansprakelijkheid van leden en oud-
leden van een coöperatie. De Hoge Raad casseert het arrest en sluit in haar 
bewoordingen nauw aan bij het cassatiemiddel van de curatoren. 

De Hoge Raad overweegt dat blijkens de parlementaire geschiedenis van de 
WCV 1925 de wetgever bij de regeling van de ledenaansprakelijkheid in het 
bijzonder het oog heeft gehad op de kredietwaardigheid van de coöperatie. Dat 
is dan ook de reden dat statutaire beperkingen van een dergelijke aansprakelijkheid 
in het handelsregister moeten worden ingeschreven en dat er bovendien jaarlijks 
na afloop van het boekjaar een gewijzigde ledenlijst moet worden neergelegd ten 
kantore van het handelsregister. Hieruit volgt, aldus de Hoge Raad, dat de 
ledenaansprakelijkheid het karakter heeft van een waarborg ten behoeve van 
crediteuren van de coöperatie en dat de leden tot die betaling gehouden zijn in 
het belang van de crediteuren. Met het karakter van waarborg ten behoeve van 
de crediteuren is niet wel te verenigingen dat die leden zich zouden kunnen 

89 Een soortgelijke bepaling is thans te vinden in art. 2:80 lid 4/191 lid 3 BW. 
90 Zie thans art. 6:127 e.v. BW. 
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beroepen op compensatie met een tegenvordering op de coöperatie, terwijl het 
bestaan van zo een tegenvordering niet aan derden bekend hoeft te zijn. Een verder 
argument voor het afwijzen van de mogelijkheid van compensatie ziet de Hoge 
Raad in art. 35 WCV 1925, hetwelk de vereffenaar de bevoegdheid geeft bij wijze 
van voorschot een lid tot onmiddellijke betaling tot houden van zijn aandeel in 
een geraamd tekort. Ons hoogste rechtscollege is dan ook van mening 'dat (...) 
op grond van de strekking van de wettelijke regeling met betrekking tot de bedoelde 
aansprakelijkheid moet worden aangenomen dat tegenover de vorderingen op leden 
uit dien hoofde geen beroep op compensatie is toegestaan'. 

Opvallend is dat de Hoge Raad geheel voorbij gaat aan de conclusie van A-G 
Berger, die concludeert tot verwerping van de voorgestelde cassatieberoep. De 
A-G volgt bij zijn conclusie in grote lijnen het oordeel van het hof. Ook hij is van 
mening dat, nu noch uit de parlementaire geschiedenis, noch uit de wet en de 
statuten van SOL blijkt dat een vordering uit hoofde van de ledenaansprakelijkheid 
'naar haar aard niet compensabel zou zijn', er geen gronden aanwezig zijn om de 
wettelijke regels van verrekening ook in dit geval buiten toepassing te laten. Art. 
38a lid 3 WvK (oud) bevat slechts voor de naamloze vennootschap een uitzonde
ringsbepaling die niet geldt voor de coöperatie. 'De vrijheid die de wetgever hier 
pp. heeft gelaten, biedt alleszins grond voor de opvatting dat hij voor vorderingen 
als de onderhavige, toepassing van art. 53 Fw niet heeft willen uitsluiten, daarbij 
de partijen de vrijheid latend een afwijkende regeling overeen te komen', aldus 
A-G Berger. Ook de stelling van de curatoren als zou de ledenaansprakelijkheid 
behoren tot het risicodragend vermogen van de coöperatie en daarom niet tot 
compensatie kan leiden, wordt door de A-G niet gedeeld.91 Bovendien ziet hij in 
art. 17 WCV geen bepaling van dwingend recht. 

In zijn noot onder het arrest acht Wachter de uitspraak van de Hoge Raad 
in zijn algemeenheid juist. Evenals de Hoge Raad acht hij het eerste cassatiemiddel 
vruchteloos. Immers voor compensatie op grond van art. 53 FW is niet vereist dat 
de vordering reeds ten tijde van de faillietverklaring in volle omvang bestaat. 
Voldoende is dat ze voortvloeien uit een vóór de faillietverklaring aangegane 
rechtsbetrekking. Aldus was reeds uitdrukkelijk in een ander arrest van de Hoge 
Raad bepaald.92 Ook Wachter is met de Hoge Raad van oordeel dat een vordering 
uit hoofde van de ledenaansprakelijkheid naar haar aard niet voor verrekening in 
aanmerking komt. Hij wijst erop dat de Hoge Raad niet spreekt van risicodragend 
kapitaal maar van een waarborg ten behoeve van crediteuren.93 Wachter acht het 
arrest ook voor de toenmalige regeling van de ledenaansprakelijkheid van belang 
omdat de regeling in art. 2:55 BW blijkens de parlementaire geschiedenis voort-

91 In gelijke zin Stein, t.a.p. biz. 14 en 26 (noot 1). 
92 HR 10 januari 1975, NJ 1976, 249. 
93 Vgl. Brouwer, TVVS 1959 blz. 104, die spreekt van een 'garantieverplichting' 
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bouwt op de artt. 17 en 35 WCV 1925.94 De regeling van art. 38a lid 3 WvK (oud) 
bevatte volgens de Hoge Raad95 een uitzondering op de algemene regels van 
verrekening. Wachter acht het echter waarschijnlijk dat de rechtsontwikkeling zich 
nadien zodanig heeft ontwikkeld dat men thans geneigd is aan te nemen dat dit 
voorschrift een algemeen, voor iedere rechtspersoon geldend beginsel tot 
uitdrukking brengt, een opvatting die ook door anderen destijds reeds werd 
gehuldigd.96 Wachter wijst erop dat er reeds voor de invoering van art. 38a WvK 
werd verdedigd dat hier sprake is van een algemeen beginsel dat inbreuk maakte 
op de regels van compensatie. 

Wachter acht de uitspraak juist maar waarschuwt wel voor het volgende. Een 
regeling zoals deze thans te vinden is in art. 2:80 lid 4/191 lid 3 BW voor de 
naamloze en besloten vennootschap en die van dwingend recht is, ontbrak voor 
de coöperatie tot aan de invoering van art. 2:55 lid 5 BW. Immers noch het Ontwerp 
Meijers, noch de Vaststellingswet en de Invoeringswet Boek 2 BW bevatten een 
dergelijke bepaling, zodat het mogelijk zou zijn dat in de statuten zou worden 
bepaald dat de leden wél een beroep op compensatie toekomt. Immers, ook Wachter 
wijst hierop, de crediteuren zouden weleens met het bestaan van een tegenvordering 
op de hoogte kunnen zijn, althans ermee rekening moeten houden. Daar het 
compensatieverbod alleen van toepassing kan zijn in het geval van een beperkte 
aansprakelijkheid, zullen crediteuren reeds om die reden de statuten van de 
coöperatie moeten raadplegen om zicht te krijgen op de inhoud van de regeling 
van de ledenaansprakelijkheid. Hoewel het compensatieverbod van art. 2:55 lid 
5 BW als algemene regel voor de coöperatie passend is, valt mijns inziens - zoals 
hierna zal blijken - echter niet in te zien waarom een dergelijke regel van 
dwingendrechtelijke aard zou moeten zijn. 

Hier zij nog opgemerkt dat het compensatieverbod alleen van toepassing kan zijn 
op vorderingen van de leden op de coöperatie. Voor aanspraken van de leden op 
een op naam gesteld eigen vermogen zoals dat onder verschillende benamingen 
voorkomt, kan art. 2:55 lid 5 BW geen betekenis hebben. Het karakter van een 
dergelijke ledenreserverekening als eigen vermogen brengt reeds met zich dat de 
leden uit hoofde van een dergelijke rekening slechts een postconcurrente vordering 
op de coöperatie hebben. Slechts indien er na ontbinding en vereffening sprake 
is van enig batig saldo, hebben de leden daarop aanspraak voorzover de statuten 
daarvoor geen andere bestemming hebben.97 Alle crediteuren zijn dan immers reeds 

94 Zie Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW. blz. 486. 
95 HR 11 januari 1935, NJ 1935, blz. 521. 
96 In gelijke zin Stein, t.a.p. blz. 28. Bruineman, De structuur van de grote landbouwcoöperatie. 

WPNR 5233 (1973) blz. 426, Molenaar, TVVS 1977 blz. 55 en Asser-Van der Grinten II (De 
rechtspersoon), 1976, blz. 16. 

97 Zie art. 2:23b BW. 
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voldaan. Op dit punt is de positie van het lid in een coöperatie vergelijkbaar met 
die van de aandeelhouder in een naamloze of besloten vennootschap. De regeling 
van de aansprakelijkheid zou kunnen worden vergeleken met de uitgifte van niet-
volgestorte aandelen.98 

Een en ander brengt met zich dat, uitgaande van het dwingendrechtelijke 
karakter van het compensatieverbod, het verbod gemakkelijk kan worden omzeild 
door de invoering van stortingen door de leden en de statutaire bepaling dat ter 
bepaling van het maximumbedrag van de aansprakelijkheid het bedrag dat door 
de leden reeds is gestort in mindering wordt gebracht. Een dergelijke wijze van 
schulddefiniëring kan ertoe leiden dat er per saldo geen bijdrageplicht meer bestaat 
uit hoofde van de ledenaansprakelijkheid. Hier is echter niets op tegen, nu de 
strekking van het compensatieverbod eruit bestaat dat er in het belang van de 
crediteuren eerst een bate wordt verkregen ten behoeve van de boedel. In het geval 
van stortingen is deze bate, als deel uitmakend van het eigen vermogen, reeds bij 
voorbaat verkregen." 

Wel in strijd met het compensatieverbod is en daarom ontoelaatbaar de 
mogelijkheid dat een concurrente vordering van een lid op de coöperatie in 
compensatie kan worden gebracht omdat alsdan per saldo geen bate voor de boedel 
wordt verkregen. Wachter denkt hier anders over. Hij ziet in het compensatieverbod 
een bepaling van regelend recht.100 Met Wachter kan men zich afvragen of het 
compensatieverbod een zo algemene strekking zou moeten hebben. Immers, het 
verbod tot compensatie geldt voor alle vorderingen die de leden op de coöperatie 
mochten hebben. Niet alleen vorderingen uit hoofde van de ledenschuldrekening 
maar ook voor vorderingen die de leden op de coöperatie hebben uit hoofde van 
het met de coöperatie onderhouden zakelijke verkeer. Ten aanzien van deze laatste 
vorderingen kan men stellen dat het compensatie-verbod op zijn plaats is. De 
coöperatie als verlengstuk van de bedrijfshuishoudingen van haar leden werkt zoveel 
mogelijk kostendekkend. Eventuele economische risico's worden in laatste instantie 
gedragen door de leden. Ten aanzien van een vordering van de leden op hun 
coöperatie uit hoofde van een ledenschuldrekening dient men echter onderscheid 
te maken tussen een facultatieve ledenschuldrekening en de verplichte 
ledenschuldrekening.101 De facultatieve ledenschuldrekening is niet risicodragend 
van aard. Doorgaans wordt over deze rekening een reële rente vergoed. Anders 
is het echter gesteld met de verplichte ledenschuldrekening. Voor alle leden binnen 

98 Vgl. ook Rb Arnhem 2 april 1970, NJ 1970, 311 waarbij een lid zijn schuld uit hoofde van de 
ledenaansprakelijkheid wenste te compenseren met het inleggeld. Een dergelijk beroep op verreke
ning zal niet slagen omdat er geen sprake is van gelijksoortige vorderingen. Zie art. 6:127 lid 
2 BW. Enigszins anders Mohr, De rechtsvorm van het vrije beroep, De NV 73 (1995), blz. 10, 
noot 67. 

99 In soortgelijke zin Becking, t.a.p. blz. 268. 
100 Zie de noot onder HR 26 maart 1976, NJ 1977, 612. 
101 Zie hierover § 4.2. 
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de coöperatie geldt de verplichting ten behoeve van de financiering van de coöpera
tie deel te nemen aan een dergelijke ledenschuldrekening. Doorgaans wordt deze 
gevoed door de tegoedschrijving van een eventueel exploitatie-overschot. Hoewel 
het om vreemd vermogen gaat - de coöperatie zal de bedragen te zijner tijd moet 
terugbetalen - , is het voor de leden kenbaar dat de vorderingen op de verplichte 
ledenschuldrekening risicodragend vermogen vormen en aldus tot doel hebben 
bij te dragen aan de kredietwaardigheid van de coöperatie. De vrije ledenschuldreke
ning draagt geen risicodragend karakter en heeft slechts tot doel de liquiditeit en 
het werkkapitaal van de coöperatie gunstig te beïnvloeden.102 

Het compensatieverbod geldt alleen ten aanzien van het lid. Is er sprake van een 
vordering van de vereffenaar uit hoofde van de ledenaansprakelijkheid tegenover 
een vordering van het lid op de coöperatie, dan heeft de vereffenaar wel de 
bevoegdheid tot verrekening. De vereffenaar kan in het belang van de crediteuren 
wel overgaan tot verrekening, bijv. indien aannemelijk is dat een lid niet aan zijn 
verplichting uit hoofde van de ledenaansprakelijkheid zal kunnen of willen voldoen. 
Van der Grinten maakt in dit verband een vergelijking met het compensatieverbod 
ten aanzien van een verplichting tot volstorting van aandelen.103 De stortingsplicht 
is bij de nv en de bv imperatief, nu de kapitaalvorming bij de kapitaalven
nootschappen vóóraf plaats moet vinden. Hierbij past inderdaad dat een aandeelhou
der zich niet op compensatie kan beroepen. Een ander opvatting zou de 'kapitaalrea
liteit' aantasten. De kapitaalvorming wordt alsdan een wassen neus. Met dit 
uitgangspunt is echter niet in strijd dat de vennootschap zich op compensatie 
beroept. 

Art. 2:55 lid 5 BW verbiedt dat een lid een vordering op de coöperatie 
verrekent met zijn schuld jegens de coöperatie uit hoofde van de ledenaanspra
kelijkheid. Een vraag die rest, is welke rang de vorderingen van de leden bij de 
vereffening van het vermogen van de coöperatie innemen. Zo acht Stille de 
ledenaansprakelijkheid van belang voor de financiering van de coöperatie omdat 
daardoor het door de leden aan de coöperatie beschikbaar gestelde (vreemd) vermo
gen kan worden achtergesteld bij de schulden van de coöperatie aan derden.104 

Mijns inziens is dit echter onjuist. De werking van het compensatieverbod gaat 
niet zover dat de leden een achtergestelde vordering op de coöperatie hebben die 
pas terugbetaald zou hoeven te worden nadat alle overige crediteuren zijn voldaan. 
Zij kunnen hun vorderingen indienen bij de curator in hun hoedanigheid van 

102 Vgl. Wind, a.w. blz. 13. 
103 Asser-Van der Grinten II (De rechtspersoon) nr. 404 blz. 319. Hij verwijst daarbij naar HR 11 

januari 1935, NJ 1935, 521 en HR 19 januari 1940, MI 1940, 264. Vgl. ook Stille, Rechtsperso
nen, losbl. editie, aant. 55-3, Slagter, a.w. blz. 337 en Molenaar, TVVS 1977 blz. 55. 

104 Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 55-2. 
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concurrent schuldeiser.105 Een en ander is slechts anders indien de vordering van 
het lid uit andere hoofde reeds een achtergesteld karakter heeft.106 Het verbod tot 
verrekening heeft immers slechts tot doel dat een daadwerkelijke betaling aan de 
boedel plaatsvindt. Door een mogelijk beroep op verrekening zou per saldo geen 
bate voor de boedel worden verkregen. 

Tenslotte zij opgemerkt dat in geval er sprake is van een vordering van de 
coöperatie op haar leden uit hoofde van een tussentijdse omslag een dergelijke 
schuld door het lid wél kan worden gecompenseerd met een vordering van het lid 
op de coöperatie. Immers, het verbod tot verrekening van de kant van het lid geldt 
slechts in geval van ontbinding van de coöperatie. Art. 2:55 lid 5 BW is niet van 
toepassing bij een tussentijdse omslag voor exploitatie- en/of balanstekorten. De 
statuten kunnen echter op dit punt een andere regeling bevatten. 

De waarde van de ledenaansprakelijkheid als financieringsinstrument bij de 
coöperatie staat in het huidige tijdsgewricht onder druk. De tijd dat aan de 
coöperatie door kredietverlenende instanties vermogen werd verstrekt uitsluitend 
op basis van een wettelijke aansprakelijkheidsregeling of een voor de financiering 
passende beperkte aansprakelijkheidsregeling is voorbij.'07 Brouwer schreef reeds 
in 1956: 

'(...) hoe juist het ook is, dat de wet zich bepaalt tot een aansprakelijkheid voor 
tekorten, in de aansprakelijkheid uitsluitend bij vereffening voelt men, niet 
ten onrechte, een leemte, waarin in de praktijk op een of andere wijze wordt 

Hij wees vervolgens op een aanvulling van de regeling van de ledenaansprake
lijkheid met andere financieringsmiddelen zoals een regeling van de tussentijdse 
aansprakelijkheid voor balans- en/of exploitatietekorten, de uittreevoorwaarden, 
de invoering van de ledenschuldrekening en de storting van kapitaal door middel 
van coöperatieve aandelen of intreegelden. Bovendien achtte hij het noodzakelijk 
dat er eigen vermogen werd gevormd door reservering van bedrijfsoverschotten.109 

Ook de Commissie 'Struktuur grote (centrale) landbouwkoöperatie' heeft 
zich in 1973 de vraag gesteld of het 'potentiële' te verwerven vermogen uit hoofde 

105 Vgl. Dijk/Van der Ploeg, a.w. blz. 282. In gelijke zin Stein, De regeling van het omslaan van 
tekorten in statuten van coöperatieve verenigingen, RM Themis 1961, blz. 26. 

106 De meeste achterstellingen berusten op overeenkomst. Vgl. art. 3:277 lid 2 BW. Zie over deze 
achterstelling Van Hees, De achtergestelde vordering, in het bijzonder de achtergestelde 
geldlening, Kluwer 1989, p. 3 en 45 e.v. 

107 Zie voor de redenen NCR-rapport 1990, blz. 29. 
108 Brouwer, preadvies NCR 1956 blz. 20. Zie ook Brouwer, TV VS 1959 blz. 108, Willems, 

Financieringsproblematiek en coöperatie, De Coöperatie 1964 blz. 24 en Horring, De aanspraak 
van de leden van de coöperatie op het gevormde kapitaal, De Coöperatie 1964 blz. 87. 

109 Brouwer, preadvies NCR 1956 blz. 20-22. 
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van de ledenaansprakelijkheid voor de toekomst een voldoende grondslag kon 
bieden voor een toereikende financiering van coöperaties mede in het licht van 
de uitgesproken wens van coöperanten de onbeperkte aansprakelijkheid in concrete 
bedragen uit te drukken en in het algemeen te beperken.110 De Commissie 
constateerde dat de ledenaansprakelijkheid in vergelijking tot eigen vermogen een 
aantal nadelen kent. In de eerste plaats werd door de ledenaansprakelijkheid geen 
vermogen verkregen dat direct ter beschikking staat van de coöperaties. De 
ledenaansprakelijkheid levert derhalve geen werkkapitaal op. 

In de tweede plaats is de omvang van de ledenaansprakelijkheid in beginsel 
aan verandering onderhevig doordat de leden de mogelijkheid toekomt uit de 
coöperatie uit te treden. Bovendien kan de omvang van de ledenaansprakelijkheid 
negatief worden beïnvloed door een daling van het zakelijk verkeer tussen 
coöperatie en haar leden, daar waar de omvang van de ledenaansprakelijkheid aan 
het zakelijk verkeer is gerelateerd. 

In de derde plaats zijn aan de effectuering van de ledenaansprakelijkheid een 
aantal bezwaren verbonden. Zo zal de uitwinning bezwaarlijk zijn daar het 
vermogen van de leden hoofdzakelijk is vastgelegd in de eigen onderneming. In 
het geval het bedrag van de ledenaansprakelijkheid de financiële draagkracht van 
sommige leden te boven gaat, kan door de omslagregeling op de overige leden 
een extra financiële last rusten. In het algemeen kan het vertrouwen in de coöperatie 
en de onderlinge solidariteit tussen de leden door een effectuering van de 
ledenaansprakelijkheid worden aangetast. Verder moet bij effectuering van de 
ledenaansprakelijkheid rekening worden gehouden met bijkomende kosten zoals 
incasso-kosten, kosten van juridische bijstand, kosten terzake van afvloeiingsre
gelingen e.d. 

Een en ander brengt de Commissie ertoe het totale op het moment van 
ontbinding op basis van de ledenaansprakelijkheid te berekenen bedrag als regel 
niet hoger te stellen dan op de helft van de nominale waarde van de ledenaan
sprakelijkheid. De commissie ging derhalve uit van een executiewaarde van 50%. 
Dit percentage kan hoger liggen indien en voorzover er sprake is van tegoeden 
op een ledenschuldrekening die door de coöperatie kunnen worden gecompenseerd. 

110 NCR-rapport 1973, blz. 64-66. 
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4 Participatie in het vermogen door leden 

4.1 Deelname in het eigen vermogen 

4.1.1 Vorming van algemene reserves door interne reservering 

De vorming van algemene reserves door het reserveren vanjaaroverschotten is 
een van de belangrijkste wijzen waarop de coöperatie voorziet in haar behoefte 
aan risicodragend vermogen.1" In dit verband wordt ook wel gesproken van de 
vorming van 'vermogen in de dode hand'. Met de aanduiding 'vermogen in de 
dode hand' doelt men op dat deel van het eigen vermogen dat bij de naamloze 
vennootschap gewoonlijk wordt aangeduid als de algemene reserves. Bij een coöpe
ratie is dat in feite niet anders, het gaat om al dan niet stille, algemene reserves 
van de coöperatie.112 De wet kent aan de leden gedurende het bestaan van de 
coöperatie geen aanspraak toe op deze algemene reserves. Voor de coöperatie als 
rechtspersoon vormt het eigen vermogen, waaronder deze algemene reserves zijn 
begrepen, de basis voor de nakoming van haar verplichtingen op lange termijn. 
Wel hebben de leden in geval van ontbinding van de coöperatie op grond van art. 
2:23b lid 1 BW in beginsel een aanspraak op een aandeel in een batig saldo, dus 
nadat alle crediteuren van de coöperatie zijn voldaan. De statuten kunnen echter 
aan het batig saldo een andere bestemming geven."3 Tijdens het bestaan van de 
coöperatie vormt de algemene reserve voor de leden een 'niet realiseerbaar' vermo
gen."4 De leden van een coöperatie hebben op grond van de wet geen individuele 
aanspraak op uitkering van een evenredig aandeel in het door de algemene reserve 
vertegenwoordigde vermogen. 

Voorzover de statuten bepalen dat er een algemene reserve moet worden 
aangehouden, draagt deze algemene reserve een gebonden karakter.115 Aannemelijk 
is dat de algemene reserve een dergelijk gebonden karakter eveneens bezit indien 
de statuten de bepaling bevatten dat van het jaarresultaat een bepaald gedeelte wordt 
toegevoegd aan een algemene reserve. Uitkering van de algemene reserves is slechts 

111 Zie ook NCR-rapport 1973, blz. 60 en 61. 
112 G. van Dijk, inaugurele rede LU Wageningen 1991, blz. 2. 
113 Vgl. art. 2:27 lid 4 aanhef en sub f BW. 
114 De term is afkomstig van Horring. Horring, De aanspraak van de leden van de coöperatie op 

het gevormde kapitaal, De Coöperatie 1964 blz. 89. 
115 Tot de gebonden reserves worden gerekend de wettelijke reserves zoals opgesomd in art. 2:373 

lid 4 BW, alsmede de zogenaamde statutaire reserves, waaronder worden verstaan reserves die 
krachtens de statuten moeten worden aangehouden. Deze zijn niet voor uitkering vatbaar zolang 
zij een gebonden karakter dragen. Niet-gebonden of vrije reserves zijn bij de nv en de bv binnen 
de grenzen van art. 2:105/216 BW uitkeerbaar. Wel is daarvoor een besluit van de algemene 
vergadering vereist, tenzij de statuten een andere regeling bevatten. Vgl. Asser-Maeijer 2-III. 
nr. 448, blz. 623 en 624 en nr. 451, blz. 629. De voor de nv en de bv uit oogpunt van kapitaalbe
scherming gestelde beperking doet zich bij de coöperatie niet voor. 
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mogelijk indien aan de algemene reserve het gebonden karakter wordt ontnomen 
door een besluit van de algemene vergadering of een ander daartoe aangewezen 
orgaan, tenzij de statuten verbieden dat aan de statutaire reserve het gebonden 
karakter wordt ontnomen. Slechts bij uitzondering zal er ten aanzien van de 
algemene reserve sprake zijn van een vrije of uitkeerbare reserve. Hiervan kan 
sprake zijn indien de statuten niet verplichten tot het aanhouden van een algemene 
reserve, maar doordat de algemene vergadering besluit om een gedeelte van het 
jaarresultaat te reserveren. Een niet-gebonden reserve kan echter krachtens besluit 
van de algemene vergadering nadien alsnog aan de leden worden uitgekeerd, mits 
de statuten geen andere regeling ten aanzien van de bestemming van een exploitatie
overschot bevatten. De bevoegdheid daartoe ontleent de algemene vergadering 
aan art. 2:53a jo. 40 lid 1 BW. Bij een geoorloofde uitkering van reserves zullen 
in de regel degenen die krachtens wet of statuten recht hebben op een aandeel in 
het overschot bij vereffening na ontbinding, een evenredige aanspraak hierop 
kunnen doen gelden, een en ander voorzover de statuten geen andere regeling 
bevatten."6 

Ook voor de nv en de bv geldt dat de aandeelhouders tijdens het bestaan van 
de rechtspersoon geen aanspraak hebben op de algemene reserves. Aandeelhouders 
van een nv of bv kunnen echter hun aanspraken in het vermogen en op de vermo-
gensgroei te gelde maken door verkoop van het aandeel. In de verkoopprijs van 
de aandelen zal onder andere de waarde van de aanspraak in een liquidatiesaldo 
tot uitdrukking komen. Leden van een coöperatie daarentegen hebben uit hoofde 
van hun lidmaatschap geen aanspraak op een dergelijk vermogen en op de gerea
liseerde vermogensgroei."7 Bovendien is het lidmaatschap, mocht het al een 
bepaalde intrinsieke waarde vertegenwoordigen, op grond van art. 2:34 lid 1 BW 
in beginsel niet overdraagbaar. Ook in het geval hij zijn bedrijf beëindigt, zal het 
uittredende lid geen rechten kunnen doen gelden op de algemene reserves van de 
coöperatie."8 Dit kan vanuit het gezichtspunt van het individuele lid als onbillijk 
worden ervaren, nu hij immers tijdens zijn lidmaatschap jaarlijks heeft bijgedragen 
aan de vorming van deze reserves.119 Vanuit het gezichtspunt van de leden van 

116 Vgl. voor de nv en de bv Asser-Maeijer 2-III, nr. 451, blz. 629. 
117 In soortgelijke zin Galle, inaugurele rede KUB 1994 blz. 25. Hij wijst erop dat in België en 

Duitsland wel een aanspraak bestaat op uitkering van de vermogensgroei. Een en ander houdt 
verband met de verplichte vorming van 'coöperatie aandelen', welke na uittreding aanspraak 
geven op een scheidingsaandeel (art. 141 Belgisch WvK) cq. Auseindersetzungsanspruch (§ 
73 Abs 2 GenG). 

118 Vgl. Leep, MAB, nr. 7, juli/augustus 1986, blz. 317. 
Coöperaties plegen doorgaans in de statuten te bepalen dat behoudens bedrijfsbeëindiging in 
geval van beëindiging van het lidmaatschap geen recht bestaat cq. afstand wordt gedaan van 
rechten op het vermogen in de dode hand. In feite betreft het hier een overbodige bepaling, daar 
op grond van de wet het lid geen rechten kan doen gelden op het eigen vermogen van de 
coöperatie. 

119 
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een coöperatie kan men dan ook ten aanzien van de algemene reserves inderdaad 
spreken van 'vermogen in de dode hand'. 

Bij de vorming van vermogen in de dode hand gaat het dus om de vorming van 
algemene reserves welke een onderdeel zijn van het eigen vermogen van de 
coöperatie. Het eigen vermogen bestaat bij coöperaties bijna geheel uit algemene 
reserves. Een door de leden bij toetreding tot de coöperatie gestort kapitaal komt 
weliswaar ook voor, bijvoorbeeld in de vorm van een verplichting tot het betalen 
van een inleggeld of in de vorm van de verplichting tot het nemen van een beperkt 
aantal 'coöperatieve aandelen', waarover hierna, maar voor de solvabiliteit van 
de coöperatie is hetgeen op deze wijze wordt gestort, van ondergeschikt belang. 
Substantieel eigen vermogen wordt door de coöperatie in de eerste plaats verkregen 
door de vorming van algemene reserves. 

Anders dan in een aantal andere Europese landen, zoals in België en Duitsland, 
zijn coöperaties in Nederland niet wettelijk verplicht tot de vorming van een eigen 
vermogen.120 Art. 2:58 lid 4 BW bepaalt echter wel dat een tekort slechts dan ten 
laste van de door de wet voorgeschreven reserves kan worden gedelgd voorzover 
de wet dat toestaat, hetgeen slechts veronderstelt dat er sprake is van een gebonden 
reserve.121 Coöperaties worden dan ook gekenmerkt door een relatief klein 
vermogen. Oorzaken hiervoor zijn de afwezigheid van een eigen winststreven, 
de daaruit voortvloeiende beperkte mogelijkheden een beroep te doen op anderen 
dan de leden voor het aantrekken van risicodragend vermogen en de omstandigheid 
dat de kapitaalvorming van enige omvang bij de oprichting geen wettelijk vereiste 
is. 

Het ontbreken van een wettelijk vereiste tot de vorming van een eigen 
vermogen is mijns inziens bovendien een gevolg van het feit dat coöperaties, anders 
dan kapitaalvennootschappen, uit oogpunt van crediteurenbescherming niet verplicht 
zijn een kapitaal bijeen te brengen én te houden. De wettelijke regeling van de 
coöperatie gaat uit van een aansprakelijkheid van de leden in geval van ontbinding 
voor het gehele tekort. Deze wettelijke aansprakelijkheid wordt geacht de 
crediteuren van de coöperatie een voldoende waarborg voor haar kredietwaardigheid 

120 Vg). Slagter, a.w. blz. 318. Zie voor Duitsland § 7 Abs. 3 GenG inzake de vorming van een 
Reservefonds voor de dekking van balanstekorten en § 119 jo. § 7 Abs 1. GenG inzake de vorming 
van Geschäftsanteile ter hoogte van de Haftsumme in het geval er sprake is van een beperkte 
aansprakelijkheid. In België geldt voor de coöperatieve vennootschap met een beperkte 
aansprakelijkheid dat er een minimumkapitaal bijeen gebracht moet worden. Zie art. 147 bis. 
Venn.W. 

121 Tot de wettelijke reserves behoren in dit verband niet alleen de reserves zoals opgesomd in art. 
2:373 lid 4 BW, maar ook de reserves die krachtens andere wettelijke regelingen moeten worden 
gevormd, zoals krachtens de Wet Toezicht Kredietwezen 1992 (Wtk 1992), Wet van 22 december 
1992, Stb. 772. laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 december 1995, Stb. 644 en, voor wat 
betreft de onderlinge waarborgmaatschappij, de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf 1993 (Wtv 
1993), Wet van 9 maart 1994 houdende vervanging van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf 
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te bieden. Gezien het uitgangspunt van een wettelijke aansprakelijkheid is het 
begrijpelijk dat de wettelijk regeling niet voorziet in de verplichting tot vorming 
van enig eigen vermogen.122 Het is echter de vraag of de wettelijke aansprakelijkheid 
een dergelijke functie kan vervullen, nu de wettelijke regeling geen mogelijkheid 
tot verzet voor crediteuren kent in het geval de ledenaansprakelijkheid wordt beperkt 
of uitgesloten.123 

Hoewel daartoe geen wettelijk verplichting bestaat124, bevatten de statuten van 
coöperaties in de praktijk min of meer gedetailleerde regelingen voor de vorming 
van algemene reserves. De vorming van vermogen in de dode hand is voor de 
coöperatie een van de weinige mogelijkheden binnen het kader van de zelffinancie
ring voor het aantrekken van risicodragend vermogen. In de regel zullen deze 
worden gevormd door het reserveren van een gedeelte van het jaarresultaat. 
Opvallend is dat de wettelijke regeling van de coöperatie ten aanzien van de 
vaststelling en de bestemming van een positief exploitatieresultaat geen regeling 
bevat behoudens voorzover deze voortvloeien uit het jaarrekeningenrecht. Art. 
2:58 BW bepaalt slechts dat aan de algemene ledenvergadering de bevoegdheid 
toekomt de jaarrekening vast te stellen. Ook indien op de coöperatie het structuurre
gime van toepassing is, komt de bevoegdheid tot het vaststellen van de jaarrekening 
toe aan de algemene vergadering. Door de bevoegdheid de jaarrekening vast te 
stellen heeft de algemene vergadering echter slechts een beperkte invloed op de 
vaststelling van de hoogte van exploitatieresultaat, nu de ruimte die de wettelijke 
regeling van het jaarrekeningenrecht daartoe biedt, beperkt is. Daar komt bij dat 
in de praktijk het bestuur belast is met het opmaken van de jaarrekening. Bovendien 
zal in de regel bij de leden van de algemene vergadering de nodige financiële 
deskundigheid ontbreken voor een inhoudelijke beoordeling ten aanzien van de 
hoogte van het exploitatieresultaat. Verder zal het hen in de praktijk ontbreken 
aan de daarvoor benodigde informatie. 

4.1.2 Vaststelling van de jaarrekening (exploitatierekening) 

Ingevolge art. 2:58 lid 1 BW maakt het bestuur jaarlijks zes maanden na afloop 
van het boekjaar de jaarrekening op. De algemene vergadering kan de termijn met 
ten hoogste 5 maanden verlengen. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend 
door zowel bestuurders als commissarissen. Ontbreekt de handtekening van een 

122 Dat dit ook anders kan zijn, blijkt uit de wettelijke regeling van de coöperatie in Duitsland en 
België, waar naast een vorm van ledenaansprakelijkheid de verplichting bestaat een, zij het 
veranderlijk, aandelenkapitaal te vormen. Vgl. Galle, inaugurele rede KUB 1994 blz. 26. 

123 Zie hierover § 3.2. 
Zoals gezegd bestaat er voor coöperatieve bankinstellingen op grond van de Wet Toezicht Krediet
wezen wel een verplichting tot reservevorming in verband met het minimaal vereiste eigen 
vermogen van dergelijke instellingen. 

124 
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van hen dan wordt hiervan onder opgave van de reden melding van gemaakt.125 

Binnen dezelfde termijn maakt het bestuur bovendien een jaarverslag, tenzij de 
coöperatie onderdeel is van een groep in wiens jaarrekening de cijfers van de 
coöperatie op de voet van art. 2:403 BW zijn geconsolideerd.126 Binnen een maand 
na afloop van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening roept het bestuur 
de algemene ledenvergadering voor de jaarvergadering bijeen.127 Vanaf de oproep 
voor de jaarvergadering liggen jaarrekening, jaarverslag en de krachtens art. 2:392 
lid 1 BW toe te voegen gegevens voor de leden ter inzage. Behalve inzage kunnen 
de leden een kosteloos afschrift verkrijgen.128 

Voor de inrichting van de jaarrekening geldt dat zij moet voldoen aan de 
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW inzake de jaarrekening en het jaarverslag in 
art. 2:360 e.v. BW. Met betrekking tot de inhoud van de jaarrekening wordt een 
accountant met het onderzoek belast, die daarover een accountantsverklaring 
aflegt.129 Voor de zogenaamde 'kleine' rechtspersoon geldt het vereiste van een 
onderzoek door een accountant ingevolge art. 2:396 lid 6 BW niet. Ook het opstellen 
van eenjaarverslag is niet vereist, tenzij er een wettelijke verplichting tot instelling 
van een ondernemingsraad bestaat. Voor een 'kleine' coöperatie die bovendien 
geen raad van commissarissen kent, geldt art. 2:48 lid 2 BW. De algemene 
ledenvergadering benoemt twee leden die geen deel uitmaken van het bestuur, tot 
de zogenaamde kascommissie. Deze commissie is belast met een onderzoek naar 
de getrouwheid van de door het bestuur aan de algemene vergadering te overleggen 
stukken. Van dit onderzoek brengen zij verslag uit aan de algemene ledenvergade
ring. Van een 'kleine' rechtspersoon is volgens art. 2:396 lid 1 BW sprake indien 
gedurende een aaneengesloten periode van 3 jaar130 wordt voldaan aan twee van 
de drie volgende vereisten: 

1) de waarde van de activa gewaardeerd naar de verkrijgings- of vervaardi-
gingsprijs bedraagt niet meer dan ƒ 6 miljoen; 

2) de netto-omzet per jaar bedraagt niet meer dan ƒ 12 miljoen; 
3) het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 50. 

Het jaarrekeningenrecht, dat mede van toepassing is op de coöperatie " , is 
goeddeels geschreven voor de nv en de bv. De eisen die worden gesteld ten aanzien 
van de inrichting van de jaarrekening, komen voor een groot deel voort uit 

125 Art. 2:58 lid 2 BW. 
126 Zie over art. 2:403 BW H. Beekman, De jaarrekening-vrijstelling voor afhankelijke groepsmaat

schappijen. Een analyse van art. 2:403 BW en zijn voorgangers, diss. RUG 1995. 
127 Art. 2:48 lid 1 BW. 
128 Art. 2:58 lid 3 BW. 
129 Art. 2:393 lid 1 BW. 
130 Art. 2:396 lid 1 BW spreekt van een periode van 'op twee opeenvolgende balansdata, zonder 

onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata'. 
131 Zie art. 2:360 lid 1 BW. 

304 



Financiering van de coöperatie door leden 

communautaire en nationale regelgeving ten aanzien van crediteuren- en 
kapitaalbescherming voor de nv en de bv. Waar een dergelijke regelgeving, 
overigens op verklaarbare gronden, ten aanzien van de coöperatie ontbreekt, is 
het opvallend dat de wetgever er voor heeft gekozen aan de coöperatie in 
hoofdlijnen dezelfde inrichtingseisen te stellen als die welke gelden voor de 
naamloze vennootschap en de besloten vennootschap, te meer daar een coöperatieve 
onderneming volgens andere economische principes te werk gaat dan een 
kapitaalvennootschap. 

De wetgever heeft in zoverre rekening gehouden met het eigen karakter van 
de aan de coöperatie verbonden onderneming dat ingevolge art. 2:361 lid 2 BW 
bij een coöperatie de winst- en verliesrekening kan worden vervangen door een 
exploitatierekening, indien het in art. 362 lid 1 BW bedoelde inzicht daardoor wordt 
gediend. Dit is met name het geval indien de coöperatie in het kader van het zakelijk 
verkeer met haar leden haar diensten aanbiedt tegen kostprijs. In eerste instantie 
wordt aan de leden een voorlopige prijs in rekening gebracht cq. vergoed, al naar 
gelang het om een inkoopcoöperatie of een afzetcoöperatie betreft. Na afloop van 
het boekjaar kan aan de hand van de werkelijk gemaakte kosten de uiteindelijke 
vergoedingsprijs worden berekend. Is deze lager dan de voorschotprijs, dan hebben 
de leden van een inkoopcoöperatie, indien de coöperatie vasthoudt aan het 
kostendekkingsbeginsel, recht op teruggave. Andersom hebben de leden van een 
afzetcoöperatie recht op een nabetaling indien de uiteindelijk vastgestelde prijs 
hoger is dan de voorschotprijs. Een en ander betekent dat van een winst in de zin 
van de uitkomst van de som van de omzet minus de gemaakte kosten geen sprake 
is. Op de exploitatierekening zijn evenwel de bepalingen omtrent de winst- en 
verliesrekening zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Ook bepalingen 
ten aanzien van winst en verlies zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepas
sing op het exploitatiesaldo. Voorts moeten bij de coöperatie ten aanzien van de 
activa en passiva afzonderlijk worden opgenomen de vorderingen op of schulden 
aan leden verband houdend met het zakelijk verkeer132 voorts een weergave van 
de statutaire regeling ten aanzien van de ledenaansprakelijkheid voorzover deze 
afwijkt van de wettelijke aansprakelijkheid en ten aanzien van de aansprakelijkheid 
vooreen tussentijds tekort.1" 

Overigens zij opgemerkt dat er recentelijk binnen de coöperatieve agrarische 
sector vraagtekens worden gezet bij de inrichtingsvereisten van het jaarverslag 
voor de coöperatie. De praktijk leert dat jaarverslagen van coöperaties gezien de 
wettelijke inrichtingseisen grote gelijkenis vertonen met die van niet-coöperatieve 
multinationals. De vraag is dan inhoeverre eenjaarverslag van een coöperatie nog 

132 Art. 2:370 lid 1 sub e cq. 2:375 BW. 
133 Art. 2:392 lid 1 sub d BW. 
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vanuit de coöperatieve uitgangspunten kan worden geschreven en inhoeverre de 
leden daardoor optimaal worden geïnformeerd.134 

4.1.3 Bestemming van het exploitatie-overschot 

Ten aanzien van de bestemming van het exploitatiesaldo laat de wet de coöperatie 
een grote vrijheid. Anders dan bij de nv en de bv133 bevat de wet zelfs geen bepaling 
van regelend recht die een voorziening voor de bestemming van een exploitatie
overschot bevat. Ook bepaalt de wet niet dat de statuten van de coöperatie een 
regeling moeten inhouden ten aanzien van de bestemming van een exploitatie
overschot.136 Indien de statuten wel een regeling omtrent de bestemming van het 
exploitatie-overschot kennen, moet deze regeling ingevolge art. 2:393 lid 1 aanhef 
en sub b BW aan de jaarrekening worden toegevoegd. In alle gevallen wordt op 
grond van art. 2:393 lid 1 aanhef en sub c BW aan de jaarrekening toegevoegd 
een opgave van de bestemming van de winst of een voorstel daartoe. Bij gebreke 
van een statutaire bepaling daaromtrent, hetgeen in de praktijk zelden zal voorko
men,137 kan worden aangenomen dat aan de algemene vergadering de bevoegdheid 
toekomt te beslissen welke bestemming een exploitatie-overschot verkrijgt. Een 
en ander volgt uit de op grond van art. 2:40 lid 1 jo. 2:53a BW aan de algemene 
ledenvergadering toekomende 'restbevoegdheid'. 

Zoals gezegd, laat de praktijk zien dat coöperaties gedetailleerde regelingen 
in de statuten opnemen ten aanzien van de bestemming van het exploitatiesaldo. 
Ook bij de vaststelling van een statutaire regeling voor de bestemming van een 
eventueel exploitatiesaldo ligt de zeggenschap bij de leden gezamenlijk. De 
algemene vergadering is immers op grond van art. 2:42 BW het bevoegde orgaan 
om te besluiten tot wijziging van de statuten. 

Uit oogpunt van interne financiering zullen coöperaties een reserveringsbeleid 
voeren. Hierbij moet bedacht worden dat, indien de statuten geen andere regeling 
bevatten, de besluitvorming omtrent de bestemming van een exploitatie-overschot 
bij de algemene vergadering ligt. Aan haar komt de bevoegdheid toe te besluiten 
het exploitatie-overschot uit te keren aan de leden of (een gedeelte van) het 
exploitatie-overschot te reserveren. Wel zal in de regel de jaarrekening in een 

134 Zie hierover Koehorst, Poppe en Van Dijk, Hoe coöperatief is het coöperatieve jaarverslag?, 
Coöperatie Magazine maart 1995 blz. 2-4. In soortgelijke zin Willems, Financieringsproblematiek 
en coöperatie, De Coöperatie 1964 blz. 25 en Aukes, Jaarverslaggeving van coöperaties: een 
nieuwe ontwerp-Richtlijn van de Raad voor de Jaarverslaglegging, S&V 1997, blz. 46-48. 

135 Vgl. art. 2:105 lid 1/216 lid 1 BW. 
136 Vgl. in dit verband art. 2:27 lid 4 jo. 53a BW. 
137 Een voorbeeld van statuten die geen voorziening bevatten voor de bestemming van een exploitatie-

overschot zijn de statuten van de Coöperatieve Handelsvereniging van de NCB u.a. (d.d. 22 
november 1972). 
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dergelijk geval een voorstel van het bestuur bevatten met betrekking tot de 
bestemming van het exploitatie-overschot.138 

Hoewel in beginsel de beslissingsmacht over een bestemming van een 
exploitatie-overschot bij de algemene vergadering ligt, zal doorgaans de besluit
vorming worden beïnvloed door de informatie die van de kant van het bestuur over 
het te voeren financiële beleid aan de algemene vergadering wordt verstrekt, 
bijvoorbeeld door het concept-jaarverslag en het daarin opgenomen voorstel tot 
reservering. Dit neemt echter niet weg, dat bij een dergelijke regeling van de 
bestemming van het exploitatie-overschot het bestuur geconfronteerd zou kunnen 
worden met een uit financieringsoogpunt ongewenste (hoge) uitkering van het 
exploitatie-overschot aan de leden. Het door het bestuur te voeren reserveringsbeleid 
vooronderstelt in een dergelijk geval een optimale communicatie met, en 
informatieverstrekking aan de leden.139 Telkens rust op het bestuur de taak aan 
de algemene ledenvergadering duidelijk te maken dat met een reservering de 
belangen van de leden beter worden gediend dan met een uitkering van het 
exploitatiesaldo. Met name dient het bestuur de leden ervan te doordringen dat 
met een reservering de continuïteit van de coöperatie en daarmee de inkomensvor-
mende functie op de lange termijn wordt gewaarborgd.140 

Een door de coöperatie te voeren reserveringsbeleid kan een meer structureel 
karakter krijgen indien bij voorbaat in de statuten een bepaalde wijze van interne 
reservering wordt vastgelegd. Verschillende gradaties zijn daarbij mogelijk. In 
de eerste plaats komt men wel tegen dat de bevoegdheid tot reserveren bij het 
bestuur wordt gelegd. In de statuten wordt aan het bestuur de bevoegdheid 
toegekend tot het doen van een voorstel tot reservering, hetgeen door de algemene 
vergadering niet geamendeerd kan worden. Aan de algemene vergadering komt 
alsdan slechts de bevoegdheid toe de jaarrekening vast te stellen of de vaststelling 
te weigeren.141 Verdergaand is de statutaire bepaling waarbij aan het bestuur de 
bevoegdheid wordt toegekend alle nodige reserveringen te verrichten die zij nodig 
acht. Zo bepalen de statuten van OPG dat de Raad van Bestuur onder goedkeuring 
van de Raad van Commissarissen van de winst zoveel zal reserveren als hij nodig 
oordeelt. Het alsdan resterende deel van de winst staat ter beschikking van de 
algemene vergadering.142 

138 Vgl. art. 2:392 lid 1 aanhef en sub c BW. Voorbeelden zijn te vinden in art. 27 lid 7 Statuten 
Friesland Frico Domo, art. 21 Statuten Avebe, art. 45 lid 1 Statuten Coöperatieve Nederlandse 
Wolafzet Vereniging, art. 22 lid 1 Statuten CNC, art. 24 lid 1 Statuten Landbouwbelang en art. 
31 Statuten Coöperatief Afzetorgaan Slachtpluimvee. 

139 Zie hierover T.H. Homan, Topmanagement in coöperatieve organisaties, diss. Nijenrode 1989, 
blz. 240-242. 

140 Zie hierover T.H. Homan. a.w. blz. 227 en 228. In gelijke zin Horring, t.a.p. blz. 88. 
141 Zie art. 48 lid I Statuten Campina Melkunie en art. 27 Statuten Verenigde Bloemveilingen 

Aalsmeer (d.d. 15 juni 1989). 
142 Art. 50 lid 1 en lid 2 Statuten OPG. Vgl. ook art. 48 Statuten CO-OP '82, art. 44 lid 1 en 2 

Statuten Suiker Unie. 
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In de tweede plaats komen bij coöperaties statutaire bepalingen voor die 
weliswaar geen orgaan aanwijzen dat bevoegd is te beslissen omtrent een voorstel 
tot reservering, maar waarbij in de statutaire bepaling reeds een maatstaf wordt 
aangegeven op grond waarvan de hoogte van het te reserveren bedrag kan worden 
bepaald. Zo zouden de statuten kunnen bepalen dat van een exploitatie-overschot 
een zodanig bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserves, dat er wordt 
voldaan aan een in de statuten omschreven solvabiliteitspercentage.143 In een 
dergelijk geval zal op basis van deze statutaire maatstaf het bestuur een voorstel 
tot reservering doen, terwijl aan de algemene vergadering nog slechts de 
bevoegdheid toekomt de jaarrekening vast te stellen. 

Een derde en meest vergaande statutaire bepaling is die waarbij bij voorbaat 
is bepaald dat, mocht er sprake zijn van exploitatie-overschot, een dergelijke 
overschot in zijn geheel wordt toegevoegd aan de algemene reserves. Een dergelijke 
bepaling vindt men in de statuten van de verschillende plaatselijke Rabobanken.144 

Er bestaat slechts een beperkte mogelijkheid van deze statutaire regel af te wijken. 
Onder goedkeuring van de Raad van Toezicht kan de algemene vergadering op 
voorstel van het bestuur een beperkt gedeelte van een exploitatie-overschot besteden 
aan doeleinden van plaatselijk of algemeen belang. In geen geval echter mogen 
reserves onder de leden worden verdeeld.145 

Ten aanzien van de bestemming van een eventueel exploitatie-overschot kan worden 
gekozen tussen uitkering van het tegoed aan de leden of aan toevoeging van het 
exploitatie-overschot aan de reserves.146 Uitkering van een exploitatie-overschot 
kan in de eerste plaats in contanten geschieden. Een dergelijke uitkering houdt 
in de regel direct verband met de omvang van het tussen de coöperatie en het lid 
onderhouden zakelijk verkeer en vormt een onderdeel van de primaire vergoeding 
voor de door de leden aan de coöperatie verrichte prestaties. Een en ander houdt 
verband met de omstandigheid dat de coöperatie werkzaam is volgens het 
kostendekkingsbeginsel. 

In de tweede plaats kan een gedeelte van het exploitatie-overschot worden 
bijgeschreven op een financieringsrekening. Dergelijke financieringsrekeningen 
kennen in de regel een verplichtend karakter. De leden zijn op grond van de statuten 
gehouden het daartoe bestemde gedeelte van het exploitatie-overschot gedurende 
een bepaalde looptijd ter beschikking van de coöperatie te laten. Bijschrijvingen 

143 Voorbeeld: Art. 50b Statuten Coberco, art. 48 Statuten CO-OP '82 en art. 40 en 41 Statuten 
Cebeco-Handelsraad. 

144 Art. 51 Modelstatuten Aangesloten Banken. 
145 Art. 52 Modelstatuten Aangesloten Banken. 
146 Aldus Koehorst, Poppe en Van Dijk. t.a.p. blz. 4 en Horring, t.a.p. blz. 88. Zie tevens het in 

bijlage 2 opgenomen schema. 

308 



Financiering van de coöperatie door leden 

op een dergelijke financieringsrekening geschieden naar rato van de door of jegens 
de leden in het kader van het zakelijk verkeer verrichte prestaties. 

Ten aanzien van tegoeden op deze financieringsrekening is het niet steeds 
duidelijk of deze behoren tot het eigen vermogen of tot het vreemd vermogen van 
de coöperatie. Aan de hand van de statutaire regeling moet worden bepaald of de 
tegoeden op een financieringsrekening het karakter dragen van eigen vermogen 
dan wel vreemd vermogen.147 Deze vaststelling is van belang omdat de fiscale 
behandeling van de bijschrijving verschillend is al naar gelang het karakter. Het 
karakter is in belangrijke mate afhankelijk van de vraag of de bijschrijving op de 
financieringsrekening kan worden aangemerkt als een beloning voor een geleverde 
prestatie, of dat er sprake is van een uitkering uit de jaarwinst (dividend).148 

Bovendien is van belang of er sprake is van een daadwerkelijk uitkering. In het 
geval er sprake is van een tegoedschrijving op een vreemd vermogensrekening 
wordt zulks doorgaans wel aangenomen. Bij tegoedschrijving op een eigen 
vermogensrekening wordt met name door de fiscus het standpunt ingenomen dat 
er van een uitkering geen sprake is met als gevolg dat geen gebruik kan worden 
gemaakt van de verlengstukaftrek.149 

In de derde plaats kan het exploitatie-overschot worden toegevoegd aan de 
algemene reserves. De leden kunnen ten aanzien van dit vermogen in de dode hand 
geen aanspraken doen gelden. Uit oogpunt van het op peil houden van de 
solvabiliteit zullen de statuten doorgaans de regel bevatten dat steeds een gedeelte 
van het exploitatie-overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserves. 

4.1.4 Fiscale behandeling van het exploitatie-overschot na bestemming 

In de regel zal een coöperatie bij het zakelijk verkeer met haar leden werkzaam 
zijn volgens het kostendekkingsbeginsel. Zij zal niet streven naar winstmaximali
satie. Prijzen die aan de leden worden berekend voor aan de coöperatie geleverde 
goederen cq. voor van de coöperatie afgenomen diensten en/of goederen, fungeren 
dan slechts als voorschotprijzen. Na vaststelling van de exploitatierekening blijkt 
de uiteindelijke prijs die aan de leden wordt vergoed voor door de leden geleverde 
goederen, cq. die aan de leden in rekening wordt gebracht voor door de coöperatie 
geleverde goederen en/of diensten. Is er sprake van een exploitatie-overschot, dan 

147 Dergelijke financieringsrekeningen komen onder verschillende benamingen voor zoals 
ledenkapitaal, ledenreserverekening, ledenrekening, ledenschuldrekening. Met name ten aanzien 
van de ledenrekening doet zich het hier bedoelde probleem voor. Zie hierover uitvoeriger § 4.1.4. 
en 4.2. 

148 Zie hierover Buis. Financiering en omzetting van coöperaties, enige fiscale aspecten, Weekblad 
voor fiscaal recht. nr. 6134. 19januari 1995. blz. 57-61. 

149 Zie over deze problematiek Jansen. Belastingheffing van coöperaties en haar leden, diss. EUR 
1996, Kluwer Deventer, in het bijzonder blz. 90-93 alsmede van dezelfde schrijver Belastinghef
fing bij de leden van coöperaties, S&V 1998 blz. 81-84. 
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wordt het aan de leden uitgekeerd in de vorm van een nabetaling of slotbetaling.15" 
In een dergelijk geval zal uitkering van het exploitatie-overschot voorzover dit 
betrekking heeft op door de leden geleverde cq. afgenomen prestaties niet als een 
winstuitdeling kunnen worden opgevat.l5! Dergelijke uitkeringen zijn op grond 
van art. 9 lid 1 sub c Wet Vpb 1969 in beginsel aftrekbaar. Wel moet er sprake 
zijn van een daadwerkelijke uitkering aan de leden in die zin dat er voor de 
coöperatie een verplichting ontstaat. Een uitkering in de vorm van waardepapieren 
die tot het eigen vermogen van de coöperatie behoren, voldoet volgens de fiscus 
niet aan dit vereiste.'32 

Voorzover de beloning aan de leden wel moet worden aangemerkt als een 
winstuitkering, is deze winstuitkering slechts aftrekbaar van de fiscale winst in 
het kader van de heffing van vennootschapsbelasting indien wordt voldaan aan 
de voorwaarden van art. 9 lid 1 sub h Wet Vpb 1969. Een belangrijke voorwaarde 
voor de toepassing voor deze zogenaamde verlengstukaftrek is dat de uitkering 
van de verlengstukwinst afkomstig moet zijn uit de jaarwinst. Een en ander betekent 
dat reservering van de verlengstukwinst ertoe leidt dat alsnog de totale winst 
integraal aan de heffing van vennootschapsbelasting wordt onderworpen. 

Er van uitgaande dat de winst niet wordt gereserveerd maar aan de leden wordt 
uitgekeerd, komt deze uitkering voor aftrek in aanmerking indien de uitdelingen 
geschieden naar de maatstaf van de door of jegens de leden in het betreffende 
boekjaar verrichte prestaties en wel tot het bedrag van de op basis van art. 9 lid 
2 Wet Vpb 1969 vast te stellen verlengstukwinst. Bovendien moet de uitdeling 
plaatsvinden aan leden/natuurlijke personen. Voor de aftrekfaciliteit van art. 9 
lid 1 sub h Wet Vpb 1969 is verder vereist dat er sprake is van een daadwerkelijke 
uitkering van de tegoeden aan de leden in die zin dat er bij de coöperatie sprake 
is van een materiële verarming. 

Bij een uitdeling in contanten zal hiervan uiteraard sprake zijn. Moeilijker 
ligt het echter, wanneer er sprake is van een uitdeling in de vorm van een krachtens 
de statuten verplichte tegoedschrijving op een financieringsrekening. Hierbij is 
van belang of een dergelijke financieringsrekening kan worden gerekend tot het 
eigen vermogen dan wel tot het vreemd vermogen van de coöperatie. De 
tegoedschrijving geldt als vreemd vermogen en als een daadwerkelijke uitdeling 
indien er voor de coöperatie een reële schuldverhouding ten opzichte van het lid 

150 Is er sprake van een exploitatie-tekort dan rijst de vraag op welke wijze dit tekort kan worden 
aangezuiverd. Zie hiervoor § 5. 

15 1 Dit is slechts anders indien er sprake is van het hanteren van bovenmatige voorschotprijzen voor 
door de leden geleverde goederen of ondermaatse prijzen voor de leden afgenomen diensten 
en/of goederen. Maatstaf hiervoor is de marktprijs. Voorzover er ten aanzien van de voorschotprij
zen geen sprake is van een 'zakelijke prijs', dan wordt dit beschouwd als een winstuitdeling. 
Buis, t.a.p. blz. 58 en J.J.M. Jansen, a.w. blz. 85. 

152 Vgl. Buis. t.a.p. blz. 58. die zich daarbij beroept op HR 20 juni 1956, BNB 1956/244. In andere 
zin Kemperink. TVVS 1992. blz. 147 en Jansen, a.w. blz. 88. 
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ontstaat die leidt tot een aantasting van het aansprakelijk vermogen.153 Hiervan 
zal zeker sprake zijn indien de beschrijving geschiedt op een tot het vreemd 
vermogen te rekenen ledenschuldrekening.154 

Ten aanzien van de vraag of een bijschrijving van de verlengstukwinst op 
een rekening die tot het eigen vermogen van de coöperatie behoort, leidt tot een 
materiële verarming, hetgeen de mogelijkheid van de aftrek van de verlengstukwinst 
indiceert, lopen de meningen uiteen. Zo neemt Kemperink aan dat onder 
omstandigheden een uitdeling van de winst in de vorm een tegoedschrijving op 
een op naam van de leden gestelde eigen vermogensrekening bij de coöperatie 
wel leidt tot een daadwerkelijke uitkering.155 Buis daarentegen is van mening dat, 
indien de winstuitdeling het vermogen van de coöperatie niet verlaat, de coöperatie 
niet is verarmd en mitsdien deze winstuitdeling niet in aanmerking komt voor aftrek 
op grond van art. 9 lid 1 sub h Wet Vpb 1969.I5fi Niet denkbeeldig is dat de 
coöperatieve praktijk het meest geporteerd zal zijn voor de gedachtegang van 
Kemperink, nu het voordeel van zijn opvatting evident is. Kemperink's opvatting 
leidt er immers toe dat de fiscale nadelen die verbonden zijn aan de vorming van 
eigen vermogensrekeningen, kunnen worden geëcarteerd. Niet alleen kan gebruik 
worden gemaakt van de verlengstukaftrek, maar bovendien zou in de visie van 
Kemperink bij de leden pas belasting worden geheven indien de tegoeden 
uiteindelijk tot uitkering komen ingeval van bedrijfsbeëindiging, overlijden of na 
afloop van de periode door: 'dat' de tegoeden op de eigen vermogensrekening zijn 
geblokkeerd.157 De vorming van eigen vermogensrekeningen wordt binnen de 
coöperatieve agrarische sector beschouwd als een middel om enerzijds de problemen 
rond het vermogen in dode hand op te lossen en anderzijds als een middel de leden 
desalniettemin blijvend te betrekken in de eigen vermogensvorming. De bedoeling 
van een eigen vermogensrekening is nu juist de leden een aanspraak toe te kennen 

153 Lindeijer, Delen in groei, in: Tolvrije Gedachten. Groninger Fiscaliteiten. Kluwer 1980, blz. 
206. 

154 Buis. t.a.p. blz. 59. In gelijke zin J.J.M. Jansen, a.w. blz. 91. 
155 J.B.W.M. Kemperink, Nieuw coöperatief perspectief: winsten integraal uitkeren aan de leden?, 

TVVS 1992 blz. 147. Kemperink beschrijft hierin een certificatenrekening waarbij eerst sprake 
is van een integrale uitkering van de winst aan de leden, waarna op de leden de statutaire plicht 
rust het uitgekeerde bedrag te storten op de certificatenrekening onder toekenning van aanspraken 
op het eigen vermogen van de coöperatie. De kritiek van Buis op deze constructie komt kort 
gezegd erop neer dat hier weliswaar naar de vorm een uitkering plaats vindt, maar materieel 
de winst ter beschikking is gebleven van de coöperatie. Hij ziet in de constructie een 
schijnhandeling. waarbij hij het resultaat bovendien in strijd acht met doel en strekking van het 
fiscale coöperatieregime. Zie Buis, t.a.p. blz. 60-64. 
Buis, t.a.p. blz. 59 en 62 in het bijzonder. Idem Lindeijer. t.a.p. blz. 206, alsmede Aardema, 
De coöperatie in de systematiek van fiscale winstbepaling, in: De coöperatie in fiscaal perspectief 
(red. L.G.M. Stevens). Kluwer 1988, blz. 52. 
Kemperink neemt dit laatste aan op grond van het feit dat de toekenning van certificaten aan 
de leden gewaardeerd kan worden tegen de nominale waarde. Voordeel van uitkering in de 
toekomst is dat alsdan het lagere tarief van de stakingswinst van toepassing is. 
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op het eigen vermogen en de vermogensgroei zonder afbreuk te willen doen aan 
de bestaande praktijk van de vorming van eigen vermogen door interne reserverin
gen van exploitatie-overschotten. 

Evenwel lijkt een dergelijke opvatting niet gesteund te worden door de Belas
tingdienst. Ook de rechtspraak tendeert meer in de richting van de opvatting van 
Buis. Zo overwoog de Hoge Raad dat een tegoedschrijving door een Onderlinge 
Brandwaarborgmaatschappij ten laste van haar winst op een ledenkapitaalrekening 
die tot het eigen vermogen van de onderlinge waarborgmaatschappij moest worden 
gerekend, geen uitkering aan de leden is en mitsdien niet aftrekbaar, nu de 
tegoedgeschreven bedragen niet ophouden te behoren tot 'het voor belanghebbendes 
schulden aansprakelijke en in het risico dragende vermogen'.158"59 

Volgens Buis leidt de door Kemperink geschetste certificatenrekening tot 
een fiscale onevenwichtige en een door de wetgever niet gewenste situatie: onmid
dellijke aftrek van de verlengstukwinst voor de vennootschapsbelasting en uitstel 
van de heffing bij de leden in de verre toekomst.160 Als alternatief stelt Buis voor 
de verlengstukwinst toe te voegen aan een renteloze ledenschuldrekening die 
weliswaar in fiscale zin wordt aangemerkt als vreemd vermogen en dus als een 
daadwerkelijke uitkering, maar in commerciële zin kan worden gerekend tot het 
eigen vermogen van de coöperatie. Een en ander heeft tot gevolg dat enerzijds eigen 
vermogen wordt gevormd bij de coöperatie, terwijl anderzijds geen dubbele heffing 
optreedt, omdat in dit geval wel gebruik kan worden gemaakt van de aftrek van 
verlengstukwinst. In fiscale zin is er immers sprake van een uitdeling van de 
coöperatie aan haar leden, nu er een reële schuld van de coöperatie aan de leden 
ontstaat. Nadeel is wel dat leden over het ter beschikking gestelde geld geen vergoe
ding ontvangen.161 De redenering dat een dergelijke renteloze ledenschuldrekening 
die in fiscale zin tot het vreemd vermogen kan worden gerekend, maar in 

158 HR 19 december 1956, BNB 1957/39. Vgl. ook HR 1 juni 1955, BNB 1955/271 en HR 4 juni 
1975. BNB 1975/151 inzake de één-papiertje-twee-papiertjestheorie. Deze theorie komt erop 
neer dat de toekenning van stockdividendkapitaal geen uitdeling vormt en aldus niet behoefd 
te worden gewaardeerd bij de verkrijging. In deze theorie wordt ervan uitgegaan dat het 
stockdividendkapitaal in verhouding tot de bestaande kapitaaldeelname wordt toegekend en de 
kapitaaldeelnemers door de toekenning niet worden verrijkt, aangezien hun relatieve aanspraken 
op het eigen vermogen door de toekenning niet worden vermeerderd maar over meerdere 
kapitaalrechten (papiertjes) worden verdeeld. Vandaar de één-papiertje-twee-papiertjestheorie. 
Aanhanger van deze theorie is bijv. Kemperink, TVVS 1992. blz. 146-147. Zie over dit laatste 
arrest Lindeijer. t.a.p. blz. 208-210. Vgl. ook HR 2 mei 1956, BNB 1956/181. 

159 Zie voor het begrip risicodragend of eigen vermogen HR 18 oktober 1950, B. 8843, HR 4 juli 
1961, BNB 1961/285 en HR 1 oktober 1997, BNB 1998/7. 

160 Buis. t.a.p. blz. 61 en 62. In gelijke zin J.J.M. Jansen, a.w. blz. 91 en S&V 1998 blz. 82. 
161 Men zou kunnen zeggen dat dit ook niet nodig is omdat de leden het rendement van de coöperatie 

niet afmeten aan de vergoeding over ingebracht vermogen, maar aan de uitbetalingsprijs voor 
geleverde goederen. Aldus G. van Dijk, Coöperatie Magazine maart 1995. p. 3. In zijn inaugurele 
rede, p. 16. geeft hij echter aan dat door sommige leden bij onder druk staande uitbetalingsprijzen 
wel degelijk een vergoeding op ingebracht vermogen wordt verlangd. 
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commerciële zin tot het eigen vermogen, verdedigbaar is, leidt Buis af uit een arrest 
van het Hof Amsterdam.162 Hij geeft daarbij echter aan dat vooroverleg met de 
fiscus ten aanzien van de invoering van een dergelijke renteloze ledenschuldreke-
ning noodzakelijk is om elke onzekerheid over deze statutaire regeling dienaangaan
de uit te sluiten. De onzekere fiscale behandeling van eigen vermogensrekeningen 
heeft Campina Melkunie reeds doen besluiten de bestaande certifatenregeling af 
te schaffen en met ingang van 1996 over te gaan tot overdraagbare obligaties.163 

4.1.5 Nadelen van de vorming van algemene reserves 

Uit oogpunt van de financiering van de coöperatieve onderneming vervult de 
vorming van algemene reserves door middel van reservering van jaaroverschotten 
een belangrijke functie. De vorming van algemene reserves bepaalt namelijk in 
belangrijke mate de omvang van het eigen vermogen van de coöperatieve 
onderneming en leidt mitsdien tot een verhoging van de solvabiliteit en krediet
waardigheid. Aan de vorming van algemene reserves door het reserveren van 
jaaroverschotten zijn echter aanzienlijke nadelen verbonden.164 

In de eerste plaats betekent het reserveren van jaaroverschotten bij een 
coöperatie die werkt volgens het kostendekkingsbeginsel, een vermindering van 
het bedrag dat aan de leden wordt uitgekeerd. In tegenstelling tot de nv en de bv 
voor aandeelhouders vervult de coöperatie in de regel een inkomensvormende 
functie voor haar leden. Het bestuur van de coöperatie kan zich daardoor geconfron
teerd zien met leden die op korte termijn uitkering wensen van een exploitatie
overschot, terwijl het bestuur uit oogpunt van lange termijnfinanciering een 
toevoeging aan de algemene reserves zal voorstaan. Reservering gaat echter direct 
ten koste van de vergoeding die de leden ontvangen voor aan de coöperatie 
geleverde goederen of producten.165 Een en ander is slechts anders indien de 
coöperatie aan de leden voor door hen geleverde producten marktconforme prijzen 
in rekening brengt.166 

162 Hof Amsterdam 2 december 1988, FED 1989/341. Zie voor de nodige reserves ten aanzien van 
de uitleg van dit arrest J.J.M. Jansen, a.w. blz. 146. 

163 Aanvankelijk werd de certificatenregeling door de fiscus geaccepteerd. De ruling is echter van 
de kant van de fiscus opgezegd. Het tijdstip waarin de ruling een einde zou moeten nemen, vormde 
de inzet van het kortgeding tussen Campina Melkunie en de fiscus in Pres. Rb 's-Gravenhage 
9 juli 1993, KG 93/541, FED 1993/654. De certificatenregeling vormde ook de inzet van Hof 
Arnhem 22 augustus 1997, n.g., waartegen beroep in cassatie is aangetekend. Zie hierover Jansen, 
S&V 1998 blz. 84. 

164 Vgl. in dit verband NCR-rapport 1973, blz. 61, alsmede Wind, diss. VU 1970 blz. 102-108. 
165 In soortgelijke zin Slagter, a.w. blz. 335. 
166 Zoals het geval is bij Friesland Coberco Dairy Foods en apothekersorganisatie OPG Een probleem 

dat daarbij optreedt, is dat de leden tevens een marktconforme vergoeding zullen verlangen voor 
het vermogen dat zij aan de coöperatie hebben verstrekt. Zie over deze consequentie G van Dijk, 
inaugurele rede LU Wageningen 1991 blz. 16 en 17. 
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In de tweede plaats bleek dat de leden tijdens het bestaan van de coöperatie 
uit hoofde van hun lidmaatschap geen aanspraak hebben op deze algemene reserves. 
Bovendien is het lidmaatschap in de regel niet overdraagbaar of slechts in de 
beperkte kring van de leden, zodat de intrinsieke waarde van het eigen vermogen 
in principe niet door verkoop van het lidmaatschap door het lid te gelde kan worden 
gemaakt. 

In de derde plaats bestaat een belangrijk nadeel van de vorming van algemene 
reserves hierin dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de fiscale aftrekfaciliteit 
van art. 9 lid 1 sub h Wet Vpb 1969. Zoals gezegd, komt deze faciliteit erop neer 
dat een coöperatie een exploitatie-overschot voorzover dit is ontstaan door de 
transacties welke zij met de leden is aangegaan, als verlengstukwinst kan aftrekken 
van de fiscale winst in het kader van de heffing van vennootschapsbelasting. Een 
streng gehanteerd vereiste daarbij is dat deze verlengstukwinst ook daadwerkelijk 
wordt uitgekeerd aan leden/natuurlijke personen in het opvolgende boekjaar.167 

Voorzover de verlengstukwinst wordt toegevoegd aan de algemene reserves is aan 
het vereiste van een daadwerkelijke uitkering van het exploitatie-overschot niet 
voldaan, zodat de verlengstukwinst integraal in de heffing van vennootschapsbelas
ting wordt betrokken. Een en ander betekent dat bij een latere uitdeling van de 
winstreserves een dubbele belastingheffing optreedt. De positie van een coöperatie 
verschilt dan niet met die van de nv en de bv.168 

De zojuist genoemde drie omstandigheden169 tezamen hebben tot gevolg dat 
er vanuit de leden van een coöperatie een geringe bereidheid bestaat over te gaan 
tot de vorming van algemene reserves.170 Met name de productiecoöperaties hebben 
getracht deze bezwaren te ondervangen door de introductie van zogenaamde eigen 
vermogensrekeningen. Men verwacht van dergelijke eigen vermogensrekeningen 
dat zij een oplossing bieden voor de nadelen die verbonden zijn aan het gebruik 
van het vermogen in de dode hand. Gezien de beperkte verhandelbaarheid en 
onduidelijkheden rond de vaststelling van de (intrinsieke) waarde bestaat er echter 

167 Verlengstukwinst die wordt uitgekeerd aan leden van de coöperatie die rechtspersoon zijn, komt 
overigens weer niet in aanmerking voor aftrek in het kader van art. 9 lid 1 sub h Wet Vpb. 1969. 

168 Zie Buis, t.a.p. blz. 54-56 in het bijzonder. Een en ander wordt in de Memorie van Toelichting 
bij w.o. 6000 (wetsontwerp Vennootschapsbelasting) aldus gemotiveerd, dat een reservering 
een van de omstandigheden is die tot de conclusie leidt dat er sprake is van een verzelfstandiging 
van de coöperatie ten opzichte van de leden en dat de coöperatie niet meer optreedt als verlengstuk 
van de bedrij fshuishoudingen van haar leden. 

169 In soortgelijke zin Willems, t.a.p. blz. 24. 
170 Ook vanuit financieringsoogpunt kunnen zich omstandigheden voordoen dat uitkering van het 

exploitatie-overschot te verkiezen is, bijv. indien het aantrekken van vreemd vermogen gezien 
de lage rentestand voordeliger is dan financiering met eigen vermogen. Dit vooronderstelt wel 
dat er sprake is van voldoende solvabiliteit. Zie hierover Bert Bakker, Hoe meer schuld, hoe 
beter, Intermediair 26 april 1996, 32e jaargang, nr. 17, p. 47-49. 
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slechts een bescheiden mogelijkheid dat de leden tijdens het bestaan van de 
coöperatie hun aanspraak op het gevormde vermogen kunnen verzilveren.171 

4.1.6 Coöperatieve aandelen 

Een in de wet niet bekende, doch in de praktijk nogal eens voorkomende constructie 
tenslotte is die van een coöperatie op aandelen waarin de leden met één of meer 
aandelen van een bepaald nominaal bedrag deelnemen in het eigen vermogen van 
de coöperatie. Men treft deze figuur vooral aan bij verwerkingscoöperaties, zoals 
strokarton-, aardappelmeel-, en suikerfabrieken. Een soortgelijke regeling kent 
ook aan bij OPG.172 Krachtens de statuten zijn de leden verplicht bij toetreding 
deel te nemen in het kapitaal van de coöperatie door het nemen van een aandeel 
waaraan tevens de verplichting is verbonden tot storting van een nominaal bedrag. 
In de praktijk wordt met een dergelijke stortingsplicht volstaan. Een agio komt 
niet voor. 

Hoewel door de aan het coöperatieve aandeel verbonden verplichting tot 
storting door de coöperatie risicodragend kapitaal wordt verkregen, is in de regel 
de financieringsfunctie van dergelijke aandelen gering. Dergelijke coöperatieve 
aandelen vervullen in de eerste plaats een functie bij de afwikkeling van het zakelijk 
verkeer tussen de coöperatie en haar leden. De coöperatieve aandelen fungeren 
als een middel om de rechten en verplichtingen tussen de coöperatie en de leden 
in het kader van het zakelijk verkeer vast te stellen. Aan het bezit van coöperatieve 
aandelen is in de regel zowel een recht als een verplichting tot levering cq. afname 
van goederen verbonden. Een uitbreiding van het zakelijk verkeer kan een lid alleen 
bewerkstelligen door het nemen van extra coöperatieve aandelen. Een vermindering 
daarentegen kan alleen worden bereikt door overdracht van de aandelen aan andere 
leden cq. aanbieding van de aandelen aan de coöperatie. Op een dergelijke wijze 
ontstaat er een regulering van de omvang van het zakelijk verkeer. 

De omvang van het bezit van coöperatieve aandelen vormt voor de leden, 
gezien de koppeling aan de omvang van het zakelijk verkeer, tevens de maatstaf 
voor de toekenning van een vergoeding aan de leden uit een eventueel exploitatie
overschot alsook voor hun aandeel in een eventuele bijdrageplicht terzake van een 
tekort, hetzij bij ontbinding krachtens de ledenaansprakelijkheid,173 hetzij tijdens 
het bestaan van de coöperatie krachtens een statutaire regeling van tussentijdse 
aansprakelijkheid. Als regel is ook de omvang van het stemrecht dat een lid kan 
uitoefenen, gerelateerd aan diens aandelenbezit. In feite gaat het hier om de 

171 Zie hiervoor § 4.1.7. 
172 (Een omzetting in) een coöperatie op aandelen werd recentelijk ook overwogen bij Teso NV. 

Zie hierover Van der Sangen, Texels Eigen Stoomboot Onderneming. Omzetting van een naamloze 
vennootschap in een coöperatie, S&V 1995 blz. 135-142. 

173 Brouwer, t.a.p. blz. 109. 
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toepassing van het proportionaliteitsbeginsel bij coöperaties waarbij het aantal 
aandelen dat een lid kan verkrijgen, gekoppeld is aan de omvang van het zakelijk 
verkeer tussen coöperatie en lid.174 Van deze coöperatieve aandelen moeten worden 
onderscheiden de eenmalige kapitaalstortingen bij toetreding onder de benaming 
intreegelden of inleggelden. Dergelijke stortingen dragen het karakter van een 
toetredingsvergoeding en zijn in de regel van zeer geringe omvang. Voor de 
vaststelling van de rechten en verplichtingen tussen de coöperatie en de leden in 
het kader van het zakelijk verkeer spelen deze kapitaaldeelnames geen rol.175 

Opgemerkt moet tenslotte worden dat behoudens een afwijkende statutaire 
voorziening ook bij een coöperatie op aandelen de leden krachtens art. 2:55 lid 
1 BW verplicht zijn bij te dragen in een bij ontbinding blijkend tekort. De praktijk 
laat echter zien dat de ledenaansprakelijkheid bij dit soort coöperaties steeds wordt 
uitgesloten dan wel vergaand wordt beperkt. Enerzijds omdat bij deze veelal 
industriële coöperaties gezien de hoge bedrijfsrisico' s een wettelijke aansprakelijk
heid door de leden niet meer als passend wordt ervaren, anderzijds omdat een 
verplichting van de leden om bij te dragen in een tekort voor de kredietwaardigheid 
niet nodig is, nu door de stortingsplicht op deze aandelen, die gerelateerd is aan 
de omvang van het zakelijk verkeer, hetzelfde kan worden bereikt.176 

Zoals gezegd, vervullen deze coöperatieve aandelen in de eerste plaats een rol bij 
de vaststelling van de omvang van de rechten en plichten tussen coöperatie en haar 
leden in het kader van het zakelijk verkeer. In de regel zullen aan het aandeel als 
zodanig, behoudens de stortingsplicht, geen rechten of verplichtingen zijn 
verbonden. Het stemrecht in de algemene vergadering kan het lid slechts toekomen 
op grond van zijn lidmaatschap gezien het bepaalde in art. 2:38 lid 1 jo. 53a BW. 
De regel dat stemrecht slechts toekomt aan leden is een bepaling van dwingend 
recht, waarop het verenigingsrecht slechts de uitzondering van art. 2:38 lid 3 BW 
toestaat. Aan het bezit van een coöperatief aandeel als zodanig is dan ook geen 
stemrecht verbonden. Ook een recht op een aandeel in de uitkering van het jaarover
schot of een eventueel liquidatiesaldo zal het lid in beginsel slechts toekomen uit 
hoofde van zijn lidmaatschap. Ten aanzien van het recht op een aandeel in de 
uitkering van het jaaroverschot of een eventueel liquidatiesaldo is het echter wel 

174 Zie over deze coöperatieve aandelen NCR-rapport 1973, blz. 48, 49, 67 en 68. Zie voorts de 
Werkgroep 'Nieuwe financieringsvormen' 1973, blz. 127-129, Bartman/Van der Meijden, t.a.p. 
blz. 23 en 24, Hage, Unieke financieringsconstructie redt Coveco, Coöperatie Magazine september 
1994, nr. 540, blz. 14 en 15 en Van der Sangen. S&V 1995 blz. 137. 

175 De statutaire benaming kan op dit punt misleidend zijn. Zo komen de door OPG gehanteerde 
inleggelden materieel met de hierboven genoemde coöperatieve aandelen overeen. 

176 Dit betekent echter niet dat door dergelijke stortingen substantieel risicodragend vermogen wordt 
verkregen. Wel kunnen zij fungeren als een goede vervanging van een beperkte aansprakelijkheid, 
die in de praktijk ook steeds gerelateerd is aan de omvang van het zakelijk verkeer tussen 
coöperatie en lid. 
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toelaatbaar dat de statuten deze rechten toekennen aan de houder van coöperatieve 
aandelen, nu de wet dergelijke rechten niet dwingendrechtelijk verbindt aan het 
lidmaatschap als zodanig. Een ontkoppeling op dit punt is dus juridisch mogelijk. 
In de praktijk echter spelen dit soort coöperatieve aandelen slechts een rol bij de 
vaststelling van de omvang van de aan de leden op basis van hun lidmaatschap 
toekomende rechten.177 

Het gebruik van coöperatieve aandelen brengt een aantal problemen met zich 
die verband houden met de omstandigheid dat zowel het lidmaatschap als het coöpe
ratieve aandeel zelfstandige vermogensrechten kunnen zijn en als zodanig 
overdraagbaar kunnen zijn.178 Problemen treden met name op indien aan de 
coöperatieve aandelen krachtens de statuten financiële rechten zijn verbonden.179 

Gezien de functie die dergelijke coöperatieve aandelen in het kader van de 
afwikkeling van het zakelijk verkeer tussen coöperatie en het lid vervullen, is een 
blijvende koppeling tussen lidmaatschap en het aandeel essentieel. Voorkomen 
moet immers worden dat de aan de aandelen verbonden rechten, zoals het recht 
op een aandeel in het jaarresultaat en een eventueel recht op een liquidatiesaldo, 
toekomen aan personen die geen zakelijk verkeer met de coöperatie onderhouden. 
De statuten dienen dan ook statutaire voorzieningen te bevatten die verhinderen 
dat het besloten karakter van de coöperatie als een economisch samenwerkingsver
band wordt doorbroken. De statuten van coöperaties op aandelen bevatten op dit 
punt in het algemeen een regeling waarbij het lidmaatschap slechts kan worden 
verkregen door het nemen van een of meer aandelen, terwijl bij beëindiging van 
het lidmaatschap op de leden de verplichting rust de aandelen over te dragen aan 
actieve leden of, zo deze er niet zijn of niet bereid zijn de aandelen over te nemen, 
aan te bieden aan de coöperatie tegen teruggave van het nominale bedrag (verplichte 
overdracht- of aanbiedingsregeling). Tevens kan de leden worden verboden de 
aandelen aan anderen dan de leden over te dragen. Art. 3:83 lid 2 BW biedt daartoe 
de mogelijkheid: de overdraagbaarheid van vorderingsrechten kan ook door een 
beding tussen schuldeiser en de schuldenaar worden uitgesloten. De onover-
draagbaarheid van het lidmaatschap volgt reeds uit art. 2:34 lid 1 BW. De koppeling 
tussen lidmaatschap en het coöperatieve aandeel is compleet indien de statuten 
tevens bepalen dat het lidmaatschap kan worden beëindigd indien het lid geen 

177 Zoals het stemrecht, de aanspraak op een aandeel in een exploitatie-overschot cq. liquidatie
overschot of een extra vergoeding voor aan de coöperatie geleverde goederen. Omdat de toedeling 
van coöperatie-aandelen aan de leden plaats vindt naar rato van de omvang van het zakelijke 
verkeer, komt in de zojuist genoemde rechten van het lid het proportionaliteitsbeginsel tot 
uitdrukking. 

178 In art. 3:6 BW worden vermogensrechten omschreven als 'rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij 
tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk 
voordeel te verschaffen, of wel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld 
stoffelijk voordeel.' 

179 Zoals gezegd kan aan dergelijke aandelen geen stemrecht in de algemene vergadering van de 
coöperatie worden verbonden. 
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aandelen meer bezit. Toelaatbaar wordt immers geacht dat aan het lidmaatschap 
bepaalde kwaliteitseisen worden gesteld. Het verlies van deze kwaliteit - het niet 
meer bezitten van aandelen in de coöperatie - vormt een reden voor opzegging 
van het lidmaatschap van de zijde van de coöperatie.180 

De Werkgroep 'Nieuwe financieringsvormen' '81 heeft eertijds onderzocht in welke 
mate dergelijke coöperatieve aandelen een bijdrage zouden kunnen leveren tot 
de vorming van eigen vermogen van de coöperatie. Zoals gezegd, is de aan het 
aandeel verbonden stortingsplicht in de regel beperkt tot de nominale waarde, 
waarbij het tevens mogelijk is dat bij het nemen van de aandelen slechts een 
gedeelte van de nominale waarde behoeft te worden gestort. Voor het restant 
ontstaat een stortingsobligo. De Werkgroep constateerde dat zelfs in het geval er 
sprake is van een volledige volstorting, het aldus verkregen kapitaal slechts een 
klein deel uitmaakt van het totale vermogen. De coöperatie ontleent haar 
solvabiliteit dan ook in belangrijke mate aan de reserves, aangevuld met een 
beperkte ledenaansprakelijkheid. Ook bij coöperaties op aandelen wordt het eigen 
vermogen overwegend gevormd door reserves. Het coöperatieve aandeel heeft 
in de praktijk daarom een beperkte financieringsfunctie. Mede debet hieraan is 
de omstandigheid dat in tegenstelling tot de aandelen van een naamloze vennoot
schap dergelijke coöperatieve aandelen geen aanspraak representeren op het 
vermogen tijdens het bestaan van de coöperatie.182 Houders van coöperatieve 
aandelen hebben in de regel slechts recht op terugbetaling van het gestorte, nominale 
bedrag. Nu moet worden opgemerkt dat dit ook niet het geval is bij aandelen in 
een naamloze vennootschap. Tijdens het bestaan van de vennootschap kunnen de 
aandeelhouders echter de aanspraak in het vermogen en de daaraan verbonden 
groei, welke mede tot uitdrukking komt in de koers, verzilveren door verkoop. 
Een dergelijke mogelijkheid bieden coöperatieve aandelen in de regel niet. Aan 
het bezwaar dat deze coöperatieve aandelen geen aanspraak vertegenwoordigen 
op het bestaande vermogen van de coöperatie valt nog wel te ontkomen. Denkbaar 
is dat op grond van de statuten en daarin neergelegde maatstaven het bestuur aan 
het lid in geval van uittreding een vergoeding of premie kan toekennen waarvan 
de grootte gerelateerd is aan de omvang van de bijdrage die het lid gedurende het 
lidmaatschap aan de vorming van het vermogen heeft geleverd. Tengevolge van 
de beperkte overdraagbaarheid - beperkt tot de kring van de leden of aspirant-leden, 
die in verband met de aan de aandelen verbonden leveringsplicht een daarmee 

180 Zie over deze problematiek en met name over de vraag wat rechtens is indien dergelijke aandelen 
in strijd met de statuten worden overgedragen aan niet-leden Van der Sangen, S&V 1995 blz. 
137 en 138. 

181 Zie het NCR-rapport 1973, blz. 127-129. 
182 Na ontbinding van de coöperatie hebben de leden, tenzij de statuten een andere bestemming 

aanwijzen, recht op een evenredig aandeel in een batig liquidatiesaldo. Zie art. 2:23b lid 1 BW. 

318 



Financiering van de coöperatie door leden 

overeenkomend zakelijk verkeer met de coöperatie moeten onderhouden - , zal 
er geen sprake zijn van een koersvorming zoals dat bij de nv en de bv het geval 
is. De Werkgroep concludeerde dat bij dergelijke coöperatieve aandelen de zakelijke 
relatie tussen coöperatie en lid overheersend blijft. 'Ook bij een coöperatie op 
aandelen kan - zij het in mindere mate dan bij een coöperatie die geen aandelen 
kent - het ontbreken van zo'n vermogensrechtelijke relatie een rem vormen op 
de bereidheid tot (verdere) reserveringen.' Blijkt immers een dergelijke verzilvering 
door middel van verkoop van de coöperatieve aandelen aan andere leden of aspirant-
leden niet mogelijk183, dan rest het uittredende lid slechts de aandelen tegen 
terugbetaling van het gestorte, nominale bedrag, eventueel vermeerderd met een 
premie, te leveren aan de coöperatie zelve. Een belangrijk nadeel hiervan is dat 
terugbetaling van het op de coöperatieve aandelen gestorte in geval van uittreding, 
leidt tot aantasting van het eigen vermogen.184 De werkgroep concludeerde dan 
ook dat het bestaande gebruik van coöperatieve aandelen geen oplossing biedt voor 
het financieringsvraagstuk.185 

4.1.7 Eigen vermogensrekeningen 

Gezien de nadelen die voor de leden verbonden zijn aan de vorming van algemene 
reserves door de reservering van jaaroverschotten, bestaat bij hen een geringere 
bereidheid om mee te werken aan de vorming van zo'n eigen vermogen. 
Desalniettemin houden coöperaties vast aan de mogelijkheid om (mede) door middel 
van inhouding van jaaroverschotten het eigen vermogen te versterken. Teneinde 
de leden enige aanspraak op de gevormde reserve toe te kennen zijn coöperaties 
ertoe overgegaan gedeelten van de algemene reserves op naam te stellen van de 
leden. Er ontstaan op deze wijze geïndividualiseerde eigen vermogensrekeningen 
die onder de volgende benamingen voorkomen: participatierekening, certificatenre-
kening, ledenkapitaal, ledenrekening, ledenreserverekening, inleggelden. Ook aan 
bestaande coöperatieve aandelen kan een aanspraak worden toegekend op het 
vermogen en de vermogensgroei van de coöperatie. Voorstellen voor de invoering 
van dergelijke geïndividualiseerde eigen vermogensrekeningen zijn onder meer 

183 Zie in dit verband de in § 2.4. van hoofdstuk 6 beschreven financieringsconstructie in de variant 
NILLESEN, die uitgaat van een coöperatie op aandelen. 

184 Deze nadelige gevolgen blijken door het gebruik van uittreevoorwaarden zoveel mogelijk te 
worden vermeden. Zie hierover § 6. 

185 Werkgroep 'Nieuwe financieringsvormen' in het NCR-rapport 1973, blz. 129. De recente 
ervaringen bij Friesland Coberco Dairy Foods, waar certificaten op naam uitsluitend kunnen 
worden verhandeld binnen de kring van de leden op een daartoe georganiseerde onderhandse 
markt, lijken het standpunt van de Werkgroep te bevestigen. 
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gedaan door Horring186, Van Campen187, door de Kommissie Struktuur van de grote 
landbouwkoöperatie188 en door Becking189. 

In de regel zijn dergelijke geïndividualiseerde vermogensaanspraken niet of 
slechts beperkt overdraagbaar.190 Voorzover zij beperkt overdraagbaar zijn, bestaat 
de beperking hieruit dat de vermogensaanspraken slechts overdraagbaar zijn aan 
een ander lid dat met de coöperatie een zakelijk verkeer onderhoud, hetgeen de 
kring van potentiële gegadigden beperkt maakt. 

Bij dergelijke vermogensrekeningen is er sprake van eigen vermogen van 
de coöperatie omdat het kan worden aangewend ter delging van eventuele verliezen. 
Steeds is echter de statutaire regeling op dit punt bepalend. Met name geïndividuali
seerde aanspraken op een ledenrekening hebben in het verleden tot onduidelijkheid 
geleid omtrent de vraag of het hier eigen dan wel vreemd vermogen betreft.191 Voor 
zover het gaat om eigen vermogen is er in de praktijk veelal slechts sprake van 
tijdelijk ter beschikking gesteld eigen vermogen, hetgeen verband houdt met de 
omstandigheid dat de leden cq. de rechtsopvolgers onder algemene titel krachtens 
de statuten in geval van bedrijfsbeëindiging of overlijden recht hebben op uitkering 
van een opgebouwd tegoed. Op dergelijke wijze zou kunnen worden bereikt dat 
een gedeelte van het vermogen in de dode hand van de coöperatie voor de leden 
tot uitkering komt. 

Kenmerkend is voorts dat dergelijke eigen vermogensrekeningen in de regel 
een verplichtend karakter dragen in die zin dat de leden op grond van de statuten 
verplicht zijn deel te nemen in de financiering van de coöperatie doordat (een 
gedeelte van) het exploitatie-overschot op een dergelijke geïndividualiseerde 
vermogensrekening ten name van de leden wordt gecrediteerd. Als regel is de mate 
van creditering gerelateerd aan de omvang van het tussen lid en coöperatie over 
het betreffende boekjaar onderhouden zakelijk verkeer. In een aantal gevallen treft 
men in de praktijk ook wel aan dat naast een verplichte eigen vermogensrekening 
een facultatieve eigenvermogensrekening bestaat die fungeert als een soort 
omzetbewijs. De leden hebben naar rato van de omvang van het zakelijk verkeer 

186 Horring, De aanspraak van de leden van de coöperatie op het gevormde kapitaal, De Coöperatie 
1964, blz. 86-91. 

187 Nieuwe ontwikkelingen voor de coöperatie op aandelen?, TVVS 1971, nr. 71/3, blz. 69-76. 
188 Zie Nationale Coöperatieve Raad voor de land- en tuinbouw, Struktuur van de grote landbouwko

öperatie. Rapport van de Kommissie struktuur grote (centrale) landbouwkoöperatie, Den Haag 
1973. 

189 Becking, Beschouwingen over participatie in het vermogen van de coöperatie, TVVS 1989, 
nr. 89/11, blz. 265-269. 

190 Vgl. het overzicht van de verschillende vormen van verplichte eigen vermogensrekeningen in 
het NCR-rapport 1990, blz. 38. 

191 Een tegoed op een ledenrekening zal gewoonlijk een aanduiding zijn voor een ledenschuld-
rekening. Op grond van de regeling in de statuten moet in individuele gevallen de conclusie 
worden getrokken dat er sprake is van eigen vermogen, hetgeen met name gevolgen heeft voor 
de verlengstukaftrek van art. 9 lid 1 sub h Wet Vpb 1969. Zie hierover § 4.1.4. 
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recht tot deelname in deze facultatieve eigen vermogensrekening. Naar rato van 
het hierop ten name van het individuele lid gecrediteerde bedrag hebben de leden 
recht op een extra vergoeding voor aan de coöperatie geleverde goederen.192 

Eigen vermogensrekeningen hebben in de eerste plaats als functie voor de 
leden een mogelijkheid te scheppen tijdens de duur van hun lidmaatschap aanspra
ken op het vermogen op te bouwen, en in de tweede plaats voor hen de mogelijkheid 
te creëren een dergelijke aanspraak te verzilveren. Gezien de beperkte overdraag
baarheid binnen de kring van de leden blijken deze vermogenstitels in de praktijk 
echter niet of nauwelijks verhandelbaar. Wat er rest, is dat de coöperatie bij 
bedrijfsbeëindiging door een lid de opgebouwde aanspraken uitkeert in contanten, 
hetgeen echter leidt tot aantasting van het eigen vermogen. 

Sinds het begin van de jaren zeventig is er binnen de coöperatieve agrarische 
sector gezocht naar mogelijkheden om de aanspraken van de leden in het vermogen 
in de dode hand uit te keren in de vorm van een waardepapier dat een aanspraak 
geeft op het vermogen en de vermogensgroei en dat vrij verhandelbaar is. Bovendien 
zou een dergelijk waardepapier mogelijkheden kunnen bieden ook derden bij de 
financiering van de coöperatie te betrekken.193 Gezien de nauwe relatie die er bestaat 
tussen het toekennen van vrij verhandelbare vermogenstitels aan de leden ter 
oplossing van de problematiek van het vermogen in de dode hand en de centrale 
vraag van dit proefschrift op welke wijze ook niet-leden kunnen participeren in 
het eigen vermogen van de coöperatie, zal de behandeling daarvan plaats vinden 
in § 2.2. van hoofdstuk 6, waar een aantal financieringsconstructies worden 
beschreven die het mogelijk maken dat derden rechtstreeks deelnemen in het eigen 
vermogen van de coöperatie. 

4.2 Deelname in het vreemd vermogen 

De belangrijkste vorm waarin de leden deelnemen in het vreemd vermogen van 
de coöperatie vormt de zogenaamde ledenschuldrekening, ook wel aangeduid als 
ledenrekening. De ledenschuldrekening vormt niet alleen een belangrijke 
financieringsbron voor de coöperatie, maar is tevens een middel om het zakelijk 
verkeer met de leden af te rekenen. Bij coöperaties in de agrarische sector is het 
gebruikelijk dat jaarlijks een bepaald percentage van het voor uitkering aan de leden 
vatbare exploitatie-overschot niet wordt uitbetaald in contanten maar door de 
coöperatie wordt geplaatst op een ledenschuldrekening waarvoor de betrokken 
leden door de coöperatie worden gecrediteerd. Er ontstaat op deze wijze een schuld 
van de coöperatie aan de leden. Na een x-aantal jaren, bijv. 10 jaar, vindt de 

192 Men spreekt in dit verband ook wel van een 'ledenplusprijs' die boven primaire vergoeding 
bestaande uit de voorschotprijs en de nabetaling. 

193 Vgl. het NCR-rapport 1973, blz. 75-78. 

321 



Hoofdstuk 5 

aflossing plaats.194 Bij een dergelijke vormgeving van de ledenschuldrekening rust 
op de leden op basis van de statuten en naar de daarin geregelde maatstaf de 
verplichting een voor uitkering vatbaar positief exploitatieresultaat ter beschikking 
te laten van de coöperatie. Men spreekt ook wel van een gebonden ledenrekening. '* 
De tegoeden op een dergelijke rekening behoren tot de langlopende schulden, dus 
tot het vreemd vermogen van de coöperatie. Gebruikelijk is dat over deze tegoeden 
een rente wordt vergoed. Noodzakelijk is dit echter niet. In principe hebben de 
leden uit hoofde van hun vordering terzake van de gebonden ledenschuldrekening 
een concurrente vordering. Het compensatieverbod van art. 2:55 lid 5 BW doet 
aan het concurrente karakter van de vordering niet af. Wel kan de vordering uit 
hoofde van de ledenschuldrekening een achtergesteld karakter dragen indien en 
voorzover zulks in de statuten of bij latere overeenkomst is bepaald. 

In de praktijk wordt naast de gebonden ledenrekening ook gebruik gemaakt 
van de vrije ledenrekening. Bij de vrije ledenrekening kunnen de leden vrijelijk 
over het tegoed beschikken en fungeert deze ledenrekening in feite als een rekening
courant.196 De vrije ledenrekening vervult een functie bij de jaarlijkse afwikkeling 
van het zakelijk verkeer tussen de coöperatie en haar leden. Zowel een overschot 
als een nadelig exploitatiesaldo kan door toepassing van de vrije ledenrekening 
worden omgeslagen.I97 Voor zover er sprake is van een exploitatie-overschot worden 
de leden op de ledenrekening gecrediteerd. Bij een tekort kunnen de leden op de 
ledenrekening worden gedebiteerd. Een en ander betekent dat de vrije ledenrekening 
zowel als actiefpost als ook als passiefpost op de balans van de coöperatie kan 
voorkomen. De passiefpost betreft door de leden verstrekt 'kort' vreemd vermogen 
in het kader van de verrekening van slot- en nabetalingen. Afhankelijk van de aard 
van de coöperatie kan men de tegoeden op een vrije ledenrekening beschouwen 
als een door de leden in het kader van het zakelijk verkeer verstrekt leveranciers-
cq. afnemerskrediet. 

De ledenschuldrekening neemt van oudsher198 een prominente plaats in bij de 
financiering van agrarische coöperaties. Een en ander houdt verband met de 
omstandigheid dat de ledenschuldrekening een van de weinige mogelijkheden is 

194 Zie Kemperink, Rechtspersonen, De coöperatieve vereniging Fiscaal, losbl. editie, aant. 7-4. 
195 Zie over deze gebonden ledenrekening of ledenschuldrekening Wind, diss. VU 1970 en de 

bespreking door Scheffer, De Coöperatie 1970 blz. 123-128. Vgl. ook Stein, t.a.p. biz. 21 en 
25-28 en het NCR-rapport 1973, blz. 70-75 en 121-125. 

196 Wind, a.w. blz. 13 en Slagter, a.w. blz. 318. Het NCR-rapport 1973, blz. 74 heeft met de 
aanduiding vrije ledenrekening het oog op de tegoeden welke onafhankelijk van de statuten of 
enig besluit van de algemene vergadering door de leden vrijwillig ter beschikking worden gesteld 
van de coöperatie. Ook deze vrijwillig verstrekte leningen kunnen echter voor de duur van de 
overeengekomen looptijd een gebonden karakter dragen. 

197 Vgl. Gezelle Meerburg, a.w. blz. 104. 
198 Met name na 1940, na de invoering van de belastingheffing bij coöperaties van gereserveerde 

overwinsten, heeft de ledenschuldrekening een toename in de toepassing doorgemaakt. 
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gebleken om geldelijke middelen van de leden aan te trekken en voor een langere 
periode beschikbaar te doen zijn van de coöperatie zonder dat er sprake is van een 
dubbele belastingheffing. Aan het reserveren van exploitatie-overschotten zijn 
immers, zoals hierboven reeds werd vermeld, fiscale als ook civielrechtelijke bezwa
ren verbonden. Een belangrijk voordeel van de ledenschuldrekening is voorts, dat 
voorzover er rente over wordt vergoed, deze rente als bedrijfskosten aftrekbaar 
zijn voor de vennootschapsbelasting.m 

De praktijk laat twee vormen van de ledenschuldrekening zien, de niet-
omlopende ledenschuldrekening en de omlopende ledenschuldrekening. Bij de 
niet-omlopende ledenschuldrekening kennen de tegoeden een vaste looptijd van 
bijv. 10 of 15 jaar. Voor de afloop van deze vaste termijn worden de tegoeden in 
de regel slechts vervroegd afgelost ingeval van beëindiging van het lidmaatschap 
als gevolg van overlijden van het lid, bedrijfsbeëindiging of doordat een lid een 
bepaalde leeftijd bereikt.200 Bij de omlopende ledenschuldrekening worden de 
jaarlijkse tegoedschrijvingen geadministreerd in jaarschijven die naar verloop van 
een bepaalde periode automatisch tot uitkering komen.201 Op een dergelijke wijze 
wordt bereikt dat er enerzijds steeds een vaste kern aan tegoeden op een dergelijke 
ledenschuldrekening aanwezig blijft, terwijl anderzijds de leden het voordeel hebben 
dat de tegoeden gedurende het lidmaatschap stapsgewijs tot uitkering komen.202 

Onderscheid ledenkapitaal en ledenschuldrekening 
Zoals gezegd, behoren de tegoeden op een ledenschuldrekening tot het vreemd 
vermogen van de coöperatie. De leden nemen terzake van hun tegoed op de 
ledenschuldrekening derhalve een zelfde positie in als de overige concurrente 
schuldeisers van de coöperatie.203 Niet steeds is echter duidelijk of er ten aanzien 
van tegoeden van de leden op een zogenaamde 'ledenrekening' sprake is van een 
ledenschuldrekening of van ledenkapitaal. Tegoedschrijvingen op naam van de 
leden in het ledenkapitaal behoren tot het eigen, risicodragend vermogen van de 

199 Dit is slechts anders indien de ledenschuldrekening een duidelijk achtergesteld karakter heeft. 
Een achtergestelde geblokkeerde ledenrekening wordt door de fiscus namelijk als risicodragend 
vermogen beschouwd, zodat er sprake is van een kapitaalverstrekking door de leden. Een en 
ander heeft tot gevolg dat de vergoeding wordt behandeld als dividend. Vgl. art. 10 sub c Wet 
Vpb 1969. Vgl. Slagter, a.w. blz. 335. 

200 Denkbaar is ook dat de aflossing afhankelijk wordt gesteld van een besluit van de algemene 
vergadering, al dan niet op voorstel van het bestuur. Wind heeft erop gewezen dat op een 
dergelijke wijze het gevaar bestaat dat de tegoeden op ongewenste tijdstippen en in ongewenste 
hoeveelheden, tot uitkering kunnen komen. Het gebruik van een vaste looptijd is dan ook aan 
te bevelen. Wind, diss. VU 1970 blz. 34. 

201 Wind, diss. VU 1970 blz. 33. 
202 Zie hierover Hudig, Financiering van coöperaties. De Coöperatie 1976 blz. 14, Wind, diss. VU 

1970 blz. 33 en het NCR-rapport 1973. blz. 71 en 72. 
203 Vgl. Stein, t.a.p. blz. 26, die daarbij verwijst naar HR 30 januari 1946, B.i.B. 8031. waarin de 

Hoge Raad heeft beslist dat de vorderingen van de leden uit hoofde van een tegoed op de 
ledenschuldrekening op één lijn gesteld kunnen worden met die van andere crediteuren. 
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coöperatie. Nu eens wordt met de aanduiding 'ledenrekening' een ledenschuldreke-
ning bedoeld, dan weer wordt daarmee het ledenkapitaal aangeduid.204 Steeds zal 
aan de hand van de statutaire regeling moet worden bepaald of de ledenrekening 
een ledenschuldrekening (vreemd vermogen) is of dat daarmee een aanduiding 
wordt gegeven voor het ledenkapitaal (eigen vermogen). 

Met name voor de fiscale behandeling van hetgeen op een ledenrekening wordt 
gestort en de daaraan verbonden vergoeding, is het van belang vast te stellen of 
er sprake is van ledenkapitaal in de zin van fiscaal eigen vermogen of van een 
schuld van de coöperatie aan de leden in de zin van fiscaal vreemd vermogen.205 

Is er sprake van eigen vermogen, dan leidt dit ertoe dat vergoedingen over dit 
vermogen niet aftrekbaar zijn van de fiscale winst. De vergoedingen worden 
behandeld als een dividenduitkering. Vergoedingen over vreemd vermogen zijn 
daarentegen aftrekbaar van de fiscale winst, aangezien zij kunnen worden 
aangemerkt als rente. 

De tegoeden op een ledenrekening kunnen als risicodragend vermogen worden 
aangemerkt indien er sprake is van door de leden gestort kapitaal cq. van een op 
de leden rustende verplichting tot storting, al dan niet tegen uitgifte van een bewijs 
van deelname.206 Onder een kapitaalverstrekking verstaat de Hoge Raad207 'hetgeen 
door de leden aan de vereniging aldus wordt afgestaan, dat het gaat behoren tot 
het voor de schulden van het lichaam aansprakelijke vermogen, zonder dat 
daartegenover voor het lid aanspraken ontstaan, die het karakter hebben van 
vorderingen, welke met die van andere schuldeisers op één lijn kunnen worden 
gesteld, en waarvan het bedrag ook door eventuele door het lichaam te lijden 
verliezen niet wordt aangetast.'208 

In de regel zullen tegoedschrijvingen op de ledenschuldrekening uit de 
jaaroverschotten niet als kapitaal verstrekking worden aangemerkt en behoren tot 

204 Zo verstaat Stein, t.a.p. blz. 25 onder de ledenrekening de rekening waarop bedragen worden 
geadministreerd waarvoor de leden in de boeken van de coöperatie gecrediteerd dan wel 
gedebiteerd worden terzake van hun aandeel in de jaarlijkse exploitatie-overschotten cq. tekorten. 
Onder het ledenkapitaal verstaat hij de verplichte inleggelden .die verschuldigd zij n bij de aanvang 
van het lidmaatschap. Mijns inziens kan daar thans tevens onder worden begrepen de gestorte 
cq. de te storten bedragen terzake van de verplichting tot het nemen van coöperatieve aandelen 
alsmede de tegoeden op een verplichte of vrijwillige eigen vermogensrekening. 

205 Zie hierover Buis, t.a.p. blz. 56 en 57 en aant. 110A bij art. 9 Vakstudie Vennootschapsbelasting, 
blz. 9-435. 

206 Vgl. HR 30 mei 1951, B.i.B. 9017, waarin werd beslist dat, wanneer de leden op grond van 
de statuten verplicht zijn voor een bepaald bedrag deel te nemen in het kapitaal van de coöperatie, 
eruit volgt dat de 'aandelen' in dat kapitaal moeten worden beschouwd als kapitaalverstrekking. 
Zie ook Brouwer, preadvies NCR 1956 blz. 10 en Stein, t.a.p. blz. 26. 

207 HR 18 oktober 1950, B.i.B. 8843 en HR 2 april 1952, B.i.B. 9209. 
208 Vgl. ook HR 4 juli 1961, BNB 1961/285. Vgl. Horring, De aanspraak van de leden van de 

coöperatie op het gevormde kapitaal, De Coöperatie, 1964 blz. 90. 
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het vreemd vermogen.209 De rechtbank Groningen dacht daar echter anders over.210 

Deze besliste dat de leden voor een vordering uit hoofde van een tegoed op de 
ledenrekening niet in het faillissement van de coöperatie geverifieerd konden 
worden. Blijkbaar achtte de rechtbank het tegoed op de ledenrekening een onderdeel 
van het risicodragend vermogen, hetgeen kan verklaren waarom de tegoeden 
waarvoor de leden ten laste van de exploitatierekening werden gecrediteerd, in 
casu door de rechtbank werden aangeduid als 'ledenkapitaal'. Deze uitspraak wordt 
algemeen als onjuist beschouwd.2" Daarbij wordt erop gewezen dat over het 
ledenkapitaal een vaste rente werd vergoed, hetgeen zich niet verdraagt met het 
beweerde risicodragend karakter van het tegoed. 

Ook een aanspraak van de leden tot terugbetaling van het tegoed op de ledenre
kening tijdens het bestaan van de coöperatie wijst in de richting van vreemd vermo
gen. Daaraan doet niet af dat de vergoeding op het aldus ter beschikking gestelde 
vreemd vermogen afhankelijk is van een positief exploitatieresultaat. Zo nam het 
Hof Amsterdam aan dat een ledenrekening het karakter droeg van vreemd vermogen 
omdat deze niet permanent tot het risicodragend vermogen behoorde. De leden 
hadden immers na verloop van tijd recht op terugbetaling van het tegoed.212 Bestaat 
er uitzicht op aflossing, bijv. omdat in de statuten een bepaalde termijn voor 
terugbetaling van het tegoed is bepaald, dan zal in de regel een dergelijk tegoed 
fiscaal als lening moeten worden aangemerkt.213 Wel kan de duur van de 
terbeschikkingstelling van het vermogen dermate lang zijn dat zij alsnog feitelijk 
het karakter krijgt van eigen vermogen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij 
een omlopende ledenschuldrekening met een looptijd van 30 jaar.214 Hoewel 
voorzichtigheid geboden is, zal in de regel met de aanduiding iedenrekening' dus 
door de leden ter beschikking gesteld vreemd vermogen zijn bedoeld.21" 

De aanduiding van de ledenschuldrekening als vreemd vermogen neemt overigens 
niet weg dat een ledenschuldrekening een positieve bijdrage kan leveren aan het 
garantievermogen.216 Dergelijke tegoeden zijn vanuit financieringsoogpunt dan 
ook niet van ondergeschikt belang. De tegoeden op de ledenschuldrekening zijn 
immers slechts opeisbaar na verloop van een bepaalde tijd (bijv. 10 jaar) dan wel 
in geval van reguliere uittreding of eerder overlijden van het lid. Het betreft hier 

209 Vgl. Buis, t.a.p. blz. 59. Idem Wind, Financiering van coöperaties, De Coöperatie, 1964 blz. 
139 en Hudig, Financiering van coöperaties, De Coöperatie, 1976 blz. 14. 

210 Rb Groningen 18 december 1925, W. 11532, NJ 1926, 1268. 
211 Aldus Stein, t.a.p. blz. 26 en 27 die daarbij verwijst naar de tweede druk van Gezelle Meerburg 

(1928), blz. 121 en 122. 
212 Hof Amsterdam 2 december 1988, FED 1989/341. 
213 Aldus Bavinck, Weekblad 1989/5891, blz. 1421 en Buis, t.a.p. blz. 57. 
214 Zie ook Jansen, a.w. blz. 146. 
215 Aldus Brouwer, preadvies NCR 1956 blz. 9 en 10 alsmede TVVS 1959 blz. 108 en 109, Stein, 

t.a.p. blz. 21 en Hudig, t.a.p. blz. 14. 
216 Zie hierover Wind, diss. VU 1970 blz. 24 en 25 en het NCR-rapport 1973, blz. 70. 
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dus vreemd vermogen dat langdurig ter beschikking blijft van de coöperatie. 
Bovendien vervullen deze tegoeden een rol bij de effectuering van de ledenaan-
sprakelijkheid. Door de werking van het compensatieverbod van art. 2:55 lid 5 
BW bestaat er een grotere zekerheid dat de vordering jegens de leden uit hoofde 
van de ledenaansprakelijkheid wordt voldaan. De vereffenaar kan zich, geconfron
teerd met een tegenvordering van het lid uit hoofde van de ledenschuldrekening, 
wel beroepen op compensatie.217 

Een nadeel van financiering met ledenschuldrekeningen is echter dat er geen 
zekerheid bestaat ten aanzien van de omvang van de tegoeden. De omvang van 
de tegoeden op de ledenschuldrekening zijn aan verandering onderhevig, nu de 
tegoedschrijving geschiedt naar rato van de omvang van het zakelijk verkeer. 
Fluctuaties in de omvang van het zakelijk verkeer kunnen weliswaar voor een 
belangrijk deel worden ondervangen door de invoering van een statutaire leverings-
cq. afnameplicht, maar deze vorm van ledenbinding kan niet voorkomen dat het 
zakelijk verkeer een einde neemt als gevolg van de beëindiging van het lidmaat
schap.218 Bij het einde van het lidmaatschap heeft het lid cq. de erfgenamen, indien 
het lidmaatschap een einde neemt door overlijden, recht op terugbetaling van de 
tegoeden op de ledenschuldrekening. De statutaire plicht de tegoeden ter 
beschikking te laten van de coöperatie geldt immers niet meer voor het uitgetreden 
lid. Dit is slechts anders indien de statuten vóór het tijdstip van beëindiging van 
het lidmaatschap reeds bepaalden dat ook na beëindiging van het lidmaatschap 
de tegoeden op de ledenschuldrekening niet opeisbaar worden gedurende de vaste 
looptijd van de lening. In de regel bepalen de statuten echter dat bij beëindiging 
van het lidmaatschap ten gevolge van overlijden, bedrijfsbeëindiging dan wel het 
bereiken van een bepaalde leeftijd de tegoeden op de ledenschuldrekening vervroegd 
aflosbaar zijn.219 

De Commissie 'Struktuur (grote) centrale landbouwkoöperatie'220 heeft destijds 
de mogelijkheid onderzocht uitkeringen van tegoeden op de ledenschuldrekening 
te doen plaatsvinden in de vorm van obligaties, zodat enerzijds het vermogen ter 
beschikking blijft van de coöperatie, terwijl de leden door verkoop van de obligatie 
de vermogenswaarde kunnen verzilveren. Voorwaarde hiervoor is dan wel dat 
dergelijke obligaties ter beurze worden genoteerd.221 Voor de oplossing voor het 
financieringsvraagstuk via het aantrekken van extra risicodragend vermogen, kan 
de uitgifte van obligaties slechts een oplossing bieden, indien er sprake is van een 
achterstelling, hetgeen gepaard zal gaan met een extra rentevergoeding. Bovendien 

217 Zie over art. 2:55 lid 5 BW § 3.3. 
218 Zie over deze vorm van ledenbinding §6 .1 . 
219 Aldus Wind, diss. VU 1970 blz. 98. 
220 Zie NCR-rapport 1973, blz. 73. 
221 NCR-rapport 1973. blz. 73. 
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veronderstelt de uitgifte van obligatieleningen ter beurze dat de coöperatie financieel 
solide is.222 Een toepassing van verhandelbare obligatieleningen vindt sinds 1996 
plaats bij Campina Melkunie. Deze obligatieleningen zijn evenwel nog niet ter 
beurze genoteerd. Zij zijn daarentegen wel vrij verhandelbaar buiten de kring van 
de leden en dragen een achtergesteld karakter. Door Rabobank Nederland worden 
reeds sinds jaar en dag obligatieleningen aan het beleggend publiek uitgegeven. 

Een belangrijke vorm van zelffinanciering is voorts gelegen in het door de leden 
verstrekte leveranciers- cq. afnemerskrediet. Dit door de leden verstrekte 
kortlopende vreemd vermogen vloeit voort uit de vorderingen van de leden op de 
coöperatie uit hoofde van de jaarlijkse slot- of nabetalingen voor door de leden 
geleverde cq. afgenomen producten en kan, zoals hierboven reeds werd vermeld, 
op de balans voorkomen onder de benaming 'vrije' ledenrekening.223 Een dergelijke 
regeling van verdeling van de opbrengst wordt doorgaans aangevuld met een 
regeling met als inhoud dat de leden gehouden zijn jaarlijks bij te dragen in een 
exploitatie- of balanstekort. Daarvoor eist de wet gezien art. 2:27 lid 4 sub c en 
34a BW een uitdrukkelijke statutaire grondslag. 

5 Tussentijdse aansprakelijkheid bij balans- en/of exploitatietekorten 

De regeling van de aanzuivering van tekorten in geval van ontbinding van de 
coöperatie kwam reeds in § 3 aan de orde bij de bespreking van de ledenaan-
sprakelijkheid. In het kader van de financiering van de coöperatie is tevens een 
belangrijke rol weggelegd voor de regeling in de statuten terzake van de aanzuive
ring van tekorten tijdens het bestaan van de coöperatie.224 Een statutaire regeling 
waarbij aan de leden jaarlijks de verplichting kan worden opgelegd een gebleken 
tekort aan te zuiveren, voorkomt dat het eigen vermogen wordt aangetast en 
dientengevolge dat in de toekomst tot uitwinning van de aansprakelijke leden moet 
worden overgegaan.225 Consequente toepassing van de tussentijdse aansprakelijkheid 
strekt op indirecte wijze tot waarborg van de crediteuren van de coöperatie. De 
coöperatie zal immers haar lopende verplichtingen jegens de crediteuren kunnen 
blijven voldoen. Zo bezien vormt de regeling van de omslag van tussentijdse 

222 NCR-rapport 1973, blz. 75. 
223 Zoals reeds aangegeven slaat het 'vrije' van een dergelijke ledenrekening in de regel niet op 

de vrijwilligheid van de leden om aan een dergelijke rekening deel te nemen, maar op de mate 
waarin de leden over het tegoed kunnen disponeren. Ook een 'vrije' ledenrekening draagt een 
gebonden karakter in die zin dat de deelname van de leden krachtens de statuten verplicht is. 

224 Leep, MAB. nr. 7. juli/augustus 1986, blz. 315, maakt in dit verband een onderscheid tussen 
aansprakelijkheid van de leden uit hoofde van het exploitatierisico en aansprakelijkheid uit hoofde 
van het liquidatierisico. 

225 Vgl. Gezelle Meerburg, a.w. blz. 103. 
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tekorten een supplement op ketenaansprakelijkheid met als gevolg dat de 
effectiviteit van laatst genoemde aansprakelijkheid wordt vergroot. Gebruikelijk 
is dan ook dat de statuten een regeling bevatten van de ledenaansprakelijkheid, 
aangevuld met een regeling voor de omslag van tussentijdse tekorten. Bij 
aankoopcoöperaties die als regel de aansprakelijkheid van art. 2:55 lid 1 BW hebben 
uitgesloten, is een statutaire regeling van de omslag van tussentijdse tekorten voor 
een sluitende exploitatie essentieel. 

Bij de regeling in de statuten terzake van de aanzuivering van tekorten tijdens 
het bestaan van de coöperatie kan men een onderscheid maken tussen het opleggen 
van heffingen aan de leden voor een in een bepaald jaar ontstaan exploitatietekort 
en de verplichting voor de leden bij te dragen in een zogenaamd balanstekort.226 

Bij balanstekorten gaat het om tekorten die op de balans van de coöperatie tot 
uitdrukking komen doordat de activa een geringere waarde hebben dan de passiva. 
Anders gezegd, er is sprake van een balanstekort indien de coöperatie een negatief 
eigen vermogen bezit. Een dergelijk balanstekort kan tijdens het bestaan van de 
coöperatie optreden, waarna de vraag rijst op welke wijze het tekort kan worden 
aangezuiverd. Is het tekort echter zo groot dat het leidt tot het faillissement en de 
ontbinding van de coöperatie, dan is op de aanzuivering van het 'balanstekort' 
de regeling van de ledenaansprakelijkheid van toepassing. In deze paragraaf gaat 
het om de aanzuivering van tussentijdse balanstekorten, balanstekorten in eigenlijke 
zin, bijv. veroorzaakt door een overwaardering van de activa.227 Bij de aanzuivering 
van exploitatietekorten gaat het om de aanzuivering van een in enig jaar geleden 
verlies zoals dit tot uitdrukking komt op de winst- en verliesrekening cq. 
exploitatierekening van de coöperatie. 

Ten aanzien van de aanzuivering van balanstekorten kennen de statuten 
doorgaans de regeling dat op het lid dat uit wenst te treden in een periode dat de 
laatste balans een negatief saldo vertoont, de verplichting rust zijn aandeel in dat 
tekort op eerste aanmaning van het bestuur te voldoen.228 Ook komt een meer 
algemene regeling tot aanzuivering van het balanstekort voor. Blijkt in enig jaar 
dat volgens de laatste door de algemene vergadering goedgekeurde balans de bezit
tingen van de coöperatie onvoldoende zijn om haar schulden te voldoen, dan kan 
de algemene vergadering besluiten het aldus gebleken tekort over leden en oud-
leden in de zin van art. 2:55 lid 1 BW om te slaan.229 

Zoals gezegd, treft men in de statuten van de coöperatie doorgaans naast elkaar 
aan een regeling van de ledenaansprakelijkheid en een regeling voor de omslag 

226 Zie hierover Brouwer, TVVS 1959 blz. 108, Stein, t.a.p. blz. 14 en het NCR-rapport 1973, blz. 
68 en 69. 

227 Vgl. Stein, t.a.p. blz. 17. 
228 Vgl. Gezelle Meerburg, a.w. blz. 104. 
229 Zie Stein, t.a.p. blz. 16 en 17. 
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van tussentijdse balans- en/of exploitatietekorten. Stein heeft de vraag opgeworpen 
hoe beide 'aansprakelijkheidsregelingen'230 zich tot elkaar verhouden. Hij stelt 
in het bijzonder de vraag of een lid dat in enig jaar is aangesproken tot aanzuivering 
van een balanstekort, de vordering tot aanzuivering van een tekort na ontbinding 
kan verminderden met hetgeen reeds eerder uit hoofde van de tussentijdse omslag 
van het balanstekort is voldaan. De kwestie is met name van belang indien de leden 
in geval van ontbinding slechts tot een beperkt bedrag in het tekort van de coöperatie 
moeten bijdragen. 

Een eenduidig antwoord in deze is volgens Stein231 niet te geven. Een 
bevestigend antwoord lijkt hem het meest in overeenstemming met de bedoeling 
welke men ten aanzien van de aansprakelijkheid bij de leden mag veronderstellen. 
Uitgaande van een bepaald B.A.-regime kan de situatie ontstaan dat de leden meer 
betalen dan waartoe zij krachtens het B.A-regime geldende maximum-bedrag 
gehouden zijn, indien zij telkens als er sprake is van een balanstekort tijdens het 
bestaan van de coöperatie dat tekort zouden moeten aanzuiveren. De ratio van de 
invoering van een beperkt aansprakelijkheidsregime - overzicht op de financiële 
risico's voor de tekorten van de coöperatie - zou bij een negatieve beantwoording 
worden miskend. 

Mijns inziens dient men een strikt onderscheid te maken tussen de omslag 
van balanstekorten tijdens het bestaan van de coöperatie en de omslag van tekorten 
na ontbinding krachtens de ledenaansprakelijkheid.232 Hetgeen in het verleden 
krachtens een tussentijdse omslag van balanstekorten door de leden is betaald, 
komt naar mijn mening in beginsel niet in mindering op de vordering uit hoofde 
van de ledenaansprakelijkheid. Wenst men zekerheid te geven aan de leden omtrent 
het maximumbedrag dat de leden zowel tijdens en na het bestaan van de coöperatie 
moeten bijdragen in een tekort, dan verdient het aanbeveling de beperkte 
aansprakelijkheid in de statuten aldus te definiëren dat op het maximum te vorderen 
bedrag uit hoofde van de ledenaansprakelijkheid in mindering komt hetgeen uit 
hoofde van een tussentijdse aanzuivering reeds is betaald.233 Men kan deze 
mogelijkheid tot vermindering beperken tot een jc-aantal jaren voorafgaande aan 
de ontbinding. Na verloop van die periode van bijvoorbeeld 5 jaar herleeft als het 
ware het 'volledige' B.A.-regime.234 Stein acht een dergelijke regeling niet in strijd 
met het belang van de crediteuren. Deze kunnen door raadpleging van het 

230 Ik merk hier op dat van een aansprakelijkheid in de eigenlijke zin van het woord geen sprake 
is. In beide gevallen gaat het om een verpliehting om een tekort aan te zuiveren. 

231 Stein, t.a.p. blz. 17. 
232 Voor de duidelijkheid, deze omslag van tekorten na ontbinding krachtens de ledenaanspra

kelijkheid wordt door Stein als een vorm van omslag van een balanstekort aangeduid. 
233 Evenzo Gezelle Meerburg, a.w. blz. 105. 
234 Vgl. Stein, t.a.p. blz. 19. 
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handelsregister kennis nemen van de inhoud van het 'gedefinieerde' B.A.-regime.235 

Een belangrijk nadeel van deze regeling acht ik echter dat het voor crediteuren 
niet (steeds) controleerbaar is of, en zo ja, voor hoeveel de leden reeds hebben 
bijdragen in de tussentijdse omslag in een balanstekort. Daartoe zouden zij een 
onderzoek moeten instellen naar de opvolgende jaarrekeningen van de coöperatie. 
Uitgaande van de waarborgfunctie van de ledenaansprakelijkheid voor crediteuren 
zoals geformuleerd in het arrest van de Hoge Raad van 26 maart 1976236 is het de 
vraag of de crediteuren met een dergelijke definiëring van de beperkte aansprakelijk
heid voldoende duidelijkheid wordt geboden. Bovendien is het de vraag of van 
elke crediteur onder alle omstandigheden geëist kan worden een onderzoek in te 
stellen naar de opeenvolgende jaarrekeningen van de coöperatie. 

In het geval de beperkte aansprakelijkheid aldus is geredigeerd, dat de leden 
bij ontbinding aansprakelijk zijn tot slechts een bepaald maximumbedrag, zonder 
vermelding van een vermindering van eventuele tussentijdse omslagen van 
balanstekorten, hoeven de crediteuren mijns inziens geen rekening te houden met 
een vermindering van de vordering uit hoofde van de ledenaansprakelijkheid met 
hetgeen vóór ontbinding reeds is bijgedragen. De omvang van de aansprakelijkheid 
van de leden op grond van het B.A.-regime is gepubliceerd en het gaat niet aan 
dat de crediteuren rekening moeten houden met niet gepubliceerde omstandigheden. 
Stein wijst erop dat er goede gronden bestaan om dit ook aan te nemen voor 
crediteuren die wel op de hoogte waren met de tussentijdse omslag, nu het niet 
wenselijk is de vereffening ten aanzien van crediteuren met een gelijke rang op 
verschillende wijze te doen plaats vinden.237 Bovendien mogen ook deze crediteuren 
gezien de wijze waarop de beperkte aansprakelijkheid is geredigeerd ervan uitgaan 
dat hetgeen door de leden tijdens het bestaan van de coöperatie reeds uit hoofde 
van een omslag van balanstekorten is betaald, niet in mindering komt op de 
vordering uit hoofde van de ledenaansprakelijkheid.238 

Bij de beantwoording van de kwestie op welke wijze de ledenaansprakelijkheid 
en de tussentijdse aansprakelijkheid voor exploitatietekorten zich tot elkaar 
verhouden,239 rijst de vraag of op een eventuele vordering van de coöperatie jegens 
het lid uit hoofde van een beperkt aansprakelijkheidsregime de bedragen die door 
het lid vóór de ontbinding reeds zijn bijgedragen uit hoofde van een aanzuivering 
van exploitatietekorten, in mindering komen. Andersom kan de vraag worden 

235 Ingevolge art. 2:29 lid 1 jo. 53a BW zijn de bestuurders immers verplicht de coöperatie in te 
schrijven in het handelsregister en een authentiek afschrift cq. uittreksel van de notarieel verleden 
statuten ten kantore van het handelsregister neer te leggen. Op grond van art. 2:54 lid 2 moet 
in de naam van de coöperatie het aansprakelijkheidsregime tot uitdrukking komen. Zie ook Stein, 
t.a.p. biz. 18. 

236 NJ 1977. 612 (Sol/Cebeco). 
237 Vgl. in dit verband art. 3:227 lid 2 BW (achterstelling) en art. 3:278 BW (voorrang). 
238 Zie Stein, t.a.p. biz. 18 en 19. 
239 Zie Stein, t.a.p. biz. 22-24. 
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gesteld hoe moet worden gehandeld in het geval de statuten de verplichting kennen 
jaarlijks een exploitatietekort aan te zuiveren, terwijl daartoe niet wordt overgegaan 
en de coöperatie vervolgens ten gevolge van de aldus ontstane verliezen, moet 
worden ontbonden. Kunnen de leden zich in een dergelijk geval erop beroepen 
dat het tekort in feite is ontstaan door de exploitatietekorten vóór ontbinding, en 
dat aldus de aanzuivering dient te geschieden volgens de maatstaf van de statutaire 
regeling van de omslag van exploitatieverliezen en niet volgens de maatstaf van 
de ledenaansprakelijkheid? De vraag is met name relevant indien de omslagregeling 
voor exploitatietekorten een andere, voor de leden gunstigere maatstaf kent dan 
voor de aanzuivering van tekorten na ontbinding uit hoofde van de ledenaansprake
lijkheid, hetgeen in de praktijk volgens Stein nogal eens zal voorkomen. Stein wijst 
bijvoorbeeld op de situatie dat een tekort is ontstaan meer dan 3 jaar voorafgaande 
aan de ontbinding, terwijl de statuten bepalen dat de leden verplicht zijn bij te 
dragen in het tekort na ontbinding naar de maatstaf van de gemiddelde omvang 
van het zakelijk verkeer over de 3 voorafgaande jaren aan de ontbinding.24C 

Bovendien kan men zich afvragen of het antwoord anders zou zijn naar gelang 
er sprake is van een statutaire verplichting tot aanzuivering of van een facultatieve 
statutaire voorziening waarvan de toepassing afhankelijk is van een besluit van 
de algemene vergadering. 

Volgens Stein moeten al dit soort vragen worden beantwoord tegen de 
achtergrond van het verschil in het doel van de regeling van de ledenaansprakelijk
heid en dat van een omslagregeling voor exploitatietekorten.241 Zoals reeds uit § 
3 bleek, is het primaire doel van de ledenaansprakelijkheid gelegen in de waarborg 
ten behoeve van crediteuren van de kredietwaardigheid van de coöperatie. De 
omslagregeling voor exploitatietekorten heeft daarentegen tot doel de continuïteit 
van het bedrijf te verzekeren. Deze regeling is in zoverre van interne aard dat de 
crediteuren op de toepassing van het aanzuiveren van exploitatietekorten geen 
invloed hebben. Veelal zal het bovendien voor de crediteuren niet kenbaar zijn 
of er sprake is van de aanzuivering van een exploitatietekort.242 Met deze leidende 
gedachte in het achterhoofd neemt Stein aan dat, indien na ontbinding een tekort 
aanwezig is, de leden op grond van de ledenaansprakelijkheid en naar de maatstaf 
die daarvoor geldt, gehouden zijn in het tekort bij te dragen. De maatstaf voor de 

240 Tegenwoordig zal dit in mindere mate het geval zijn daar zowel de tussentijdse aansprakelijkheid 
als ook de ledenaansprakelijkheid gerelateerd zijn aan de omvang van het zakelijk verkeer. 
Verschillen kunnen echter optreden doordat bij de tussentijdse aansprakelijkheid de omvang 
van het zakelijk verkeer in het boekjaar voorafgaande aan de omslag als maatstaf geldt, terwijl 
bij de ledenaansprakelijkheid veelal sprake is van de gemiddelde omvang van het zakelijk verkeer 
gedurende bijv. 3 of 5 jaren voorafgaande aan de ontbinding als maatstaf, al dan niet verhoogd 
met een vast bedrag als minimumbedrag. 

241 Stein, t.a.p. blz. 24. 
242 Slechts van de kredietverstrekkende crediteuren van de coöperatie kan worden verwacht dat 

zij op de hoogte zijn van de winst- en verliesrekening. Van andere crediteuren zal een jaarlijks 
onderzoek naar de jaarstukken van de coöperatie in de regel niet verwacht mogen worden. 

331 



Hoofdstuk 5 

omslag van exploitatietekorten kan daarbij niet worden gehanteerd. Op grond van 
het verschil in doel van beide 'aansprakelijkheidsregelingen' neemt hij tevens aan 
dat hetgeen in het verleden door de leden is betaald uit hoofde van de aanzuivering 
van een exploitatietekort niet in mindering komt op de vordering uit hoofde van 
de ledenaansprakelijkheid.243 Om dezelfde reden zullen de leden zich er niet op 
kunnen beroepen dat in de jaren voorafgaande aan de ontbinding er geen gebruik 
is gemaakt van de omslagregeling ter zake van exploitatietekorten, zelfs als de 
regeling voor de jaarlijkse aanzuivering van exploitatietekorten een verplichtend 
karakter heeft. 'De aansprakelijkheidsregeling is er voor beveiliging van de rechten 
van schuldeisers, en het mag niet zo zijn, dat een omstandigheid, waarop deze geen 
invloed hebben, zoals het achterwege blijven van het voorgeschreven aanzuiveren 
van de in enig jaar geleden verliezen, de statutaire aansprakelijkheid zal kunnen 
ondermijnen.'244 Mede gezien de waarborgfunctie van de ledenaansprakelijkheid 
zoals de Hoge Raad deze formuleerde in het arrest Sol/Cebeco245 kan ik de opvatting 
van Stein op dit punt volledig onderschrijven. 

De regeling van de aanzuivering van exploitatietekorten in de statuten heeft 
gelijktijdig met de toepassing van de ledenschuldrekening ingang gevonden bij 
de coöperatie. Ten aanzien van een positief resultaat werd dan in de statuten veelal 
bepaald dat de leden voor een gedeelte daarvan op de ledenschuldrekening werden 
gecrediteerd, terwijl in het geval van een negatief exploitatiesaldo de ledenschuldre
kening ten laste van de leden werd gedebiteerd met hun aandeel in het tekort. Op 
deze wijze kan de financiering van de coöperatie voor een belangrijk deel door 
de leden zelf plaatsvinden. De omslag van exploitatietekorten vormt dan samen 
met de ledenschuldrekening en het systeem van slot- en nabetalingen een complex 
van regelingen om jaarlijks het zakelijk verkeer tussen de leden en de coöperatie 
af te wikkelen. In dit verband is het dan ook gebruikelijk dat de maatstaf voor de 
vaststelling van het aandeel in de bijdrage in het exploitatietekort wordt gerelateerd 
aan de omvang van het zakelijk verkeer in het boekjaar voorafgaande aan de omslag. 

Ten aanzien van de wijze waarop de leden kunnen bijdragen in een eventueel 
exploitatietekort, kan er sprake zijn van het opleggen van een heffing in contanten 
en voorzover er sprake is van een ledenschuldrekening, via een debitering ten laste 
van deze rekening. Ook is het denkbaar dat een exploitatietekort ten laste wordt 
gebracht van de algemene dan wel benoemde reserves.246 

243 Stein, t.a.p. blz. 24 en 25. 
244 Stein, t.a.p. blz. 25. 
245 HR 26 maart 1976, NJ 1977, 612. 
246 Vgl. in dit verband echter art. 2:58 lid 4 BW: ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves 

mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat. 
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Het opleggen van dergelijke heffingen, ook wel aangeduid als een tussentijdse 
aansprakelijkheid, vindt zijn regeling in de statuten. De wet bepaalt in art. 2:34a 
BW dat voor het opleggen van verbintenissen aan de leden een statutaire grondslag 
aanwezig moet zijn. Voorts moeten ingevolge art. 2:27 lid 4 jo. 53a BW de statuten 
bepalen wat de verplichtingen zijn die de leden tegenover de coöperatie hebben, 
of de wijze waarop zodanige verplichtingen kunnen worden opgelegd. Een besluit 
van de algemene vergadering op zich is daartoe onvoldoende.247 Wel is het mogelijk 
dat de omslag mede afhankelijk is van een besluit van de algemene vergadering. 
Ook kan het bestuur bij voorbaat in de statuten gemachtigd zijn de leden terzake 
van hun aandeel in het tekort ten laste van de ledenschuldrekening te debiteren. 
In geval van een bijdrage in contanten kunnen de statuten bepalen dat de leden 
van rechtswege gehouden zijn tot betaling van hun aandeel in het exploitatietekort 
na vaststelling van de exploitatierekening. 

Anders dan art. 18 WCV 1925 houdt het huidige BW vast aan het uitgangspunt 
dat de leden van een coöperatie niet rechtstreeks aansprakelijk zijn jegens 
crediteuren voor de verbintenissen van de coöperatie. Het oorspronkelijke 
wetsontwerp in art. 2.2.1.9. van het Ontwerp Meijers bepaalde dan ook uitdrukkelijk 
dat een lid van een coöperatie in geen geval persoonlijk aansprakelijk is voor de 
schulden van de coöperatie en ook niet verplicht is bij te dragen in de schulden 
van de coöperatie, tenzij de statuten anders bepalen. In de laatste toevoeging kwam 
tot uitdrukking dat de statuten aan de leden wel een bijdrageplicht kunnen opleggen 
ter delging van een eventueel exploitatietekort. De bepaling van art. 2.2.1.9. OM 
werd door de minister echter overbodig geacht en geschrapt uit het ontwerp Boek 
2 BW.248 Onder de Wet Coöperatieve Verenigingen 1925 bestond ingevolge art. 
18 ook de mogelijkheid dat de leden buiten het geval van vereffening aansprakelijk 
waren jegens de coöperatie voor de tekorten zoals deze uit de exploitatierekening 
bleken. Gezien de tekst van art. 18 WCV 1925 is daartoe een expliciete statutaire 
bepaling vereist.249 Verbazingwekkend is het dan ook te moeten constateren dat 
de rechtspraak in het verleden verdeeld was omtrent de vraag of voor het opleggen 
van dergelijke heffingen een statutaire grondslag aanwezig moest zijn.250 Dit geldt 
vooral indien men daarbij, zoals Slagter dat deed, de regeling van de ledenaan-
sprakelijkheid in de WCV 1925 in herinnering roept. In de hier genoemde 

247 Zie HR 18 november 1926, NJ 1927, p. 283, W. 11594. Zie echter Hof Amsterdam 1 mei 1974, 
zonder vindplaats, te kennen uit Slagter, Coöperatieve vereniging, TVVS 1974 nr. 10 p. 282-285. 

248 Zie MvA II, Parlementaire Geschiedenis, Boek 2 BW, blz. 385. 
249 Slagter, TVVS 1974 nr. 10 blz. 282-285 en Asser-Van der Grinten II (De rechtspersoon) nr. 

402 blz. 317. In andere zin Van Oven, WPNR 5551 (1981) blz. 22. 
250 Een statutaire grondslag werd wel noodzakelijk geacht in Rb Groningen 25 januari 1974, NJ 

1974, 465, Rb Alkmaar 22 december 1977, NJ 1978, 490 en Hof Amsterdam 7 mei 1980, NJ 
1982, 387. Geen statutaire grondslag werd geëist in Hof Amsterdam 1 mei 1974, zonder 
vindplaats, Rb Den Bosch 16 december 1977, NJ 1978. 491, Rb Utrecht 4 januari 1978, 492 
en Ktg Maastricht 1 februari 1978, NJ 1978, 493. 
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rechtspraak betrof het in alle gevallen een coöperatie met een uitgesloten 
aansprakelijkheid, hetgeen betekent dat de leden niet aansprakelijk zijn voor 
tekorten van de coöperatie 'niet ten tijde van de vereffening en a fortiori niet, zolang 
(...) de coöperatieve vereniging blijft bestaan'.251 Immers, bij een tussentijdse 
aansprakelijkheid, waartoe art. 18 WCV 1925 de mogelijkheid opende, zou dit 
in de aanduiding 'G.A.' tot uitdrukking zijn gekomen. De aanduiding 'G.A.' kon 
immers betrekking hebben op een beperking van de aansprakelijkheid maar ook 
op een uitbreiding.252 

Onder het huidige recht kan de wettelijke aansprakelijkheid alleen worden 
beperkt of uitgesloten. Een statutaire regeling van een tussentijdse aansprakelijkheid 
kan thans niet meer in de naam van de coöperatie tot uitdrukking komen. Een 
beperking of uitsluiting van de ledenaansprakelijkheid laat daarmee de mogelijkheid 
van een statutaire regeling van een tussentijdse aansprakelijkheid onverlet. Anders 
dan onder de WCV 1925 moet thans een strikt onderscheid worden gemaakt tussen 
de aansprakelijkheid van de leden bij ontbinding en de aansprakelijkheid jegens 
de coöperatie om bij te dragen in exploitatietekorten of andere tussentijdse verlie
zen.253 Daarvoor eist art. 2:34a BW, waarvan de bewoordingen aan duidelijkheid 
niets te wensen over laten, een uitdrukkelijke statutaire grondslag.254 

Anders dan de ledenaansprakelijkheid die slechts toepassing vindt als er sprake 
is van een tekort na ontbinding, kan de tussentijdse aansprakelijkheid afhankelijk 
van de statutaire regeling worden ingeroepen door het daartoe aangewezen orgaan 
indien dit noodzakelijk mocht zijn. Doorgaans wordt de toepassing in de statuten 
gelimiteerd tot het moment waarop de exploitatierekening is vastgesteld. Immers, 
dat is het moment waarop exact komt vast te staan tot welk bedrag de leden in 
verband met het gebleken tekort moeten bijdragen. 

De invoering of verzwaring van een regeling in de statuten voor de omslag van 
exploitatietekorten cq. van een aansprakelijkheid voor balanstekorten heeft onder 
de WCV 1925 aanleiding gegeven tot een uitgebreide jurisprudentie. Met name 
de vraag of, en zo ja op welke wijze de financiële verplichtingen van de leden ten 
opzichte van de coöperatie konden worden gewijzigd heeft een stroom aan 
jurisprudentie opgeleverd. Een en ander levert het volgende beeld op. 

Een besluit tot wijziging van de statuten in die zin dat daardoor voor de leden 
de verplichting ontstaat jaarlijks bij te dragen in een eventueel exploitatietekort 

251 Slagter, TV VS 1974 blz. 284. 
252 Zie hierover § 4.1.4. van hoofdstuk 3. 
253 In soortgelijke zin Stille, Rechtspersonen, losbl. editie, aant. 56-2. 
254 Ook vóór 1992 werd dit in sommige uitspraken reeds aangenomen. Vgl. Rb Groningen 25 januari 

1974, NJ 1974, 465 waarin werd overwogen dat uit de uitsluiting van de aansprakelijkheid voor 
een liquidatietekort kan worden afgeleid, dat een omslag voor een tussentijds tekort bij gebreke 
van een statutaire bepaling, niet bij gewoon besluit van de algemene vergadering aan de leden 
kan worden opgelegd. 
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geldt voor alle leden. Daarbij is onverschillig of de leden wel of niet aan de 
stemming hebben deelgenomen, dan wel vóór of tegen hebben gestemd.25' 
Voorzover door het besluit de positie van de minderheid op ongerechtvaardigde 
wijze wordt miskend, kan het besluit worden getoetst aan de redelijkheid en 
billijkheid. Zo overwoog de Hoge Raad in zijn arrest van 2 december 1926256 dat, 
wanneer een wijziging van de statuten tot gevolg kan hebben dat een tekort anders 
moet worden verdeeld dan bij de oprichting geregeld was, zulks niet de onverbin
dendheid van de statutenwijziging tot gevolg heeft. Hoogstens kan daaruit volgen 
dat een krachtens de nieuwe statutaire bepaling genomen besluit niet zou kunnen 
worden afgedwongen, indien het bleek in strijd te zijn met de goede trouw, 
redelijkheid en billijkheid, hetgeen zich alleen zal voordoen indien door de heffing 
van een omslag volgens de gewijzigde statuten een bepaalde groep van de leden 
onbillijk zou worden benadeeld.237 Denkbaar is echter ook dat het besluit waarbij 
de statuten worden gewijzigd, reeds vernietigbaar is wegens strijd met de redelijk
heid en billijkheid op grond van het feit dat op voorhand duidelijk is dat belangen 
van bepaalde leden op onbillijke wijze worden geschaad. 

Een verdere mogelijkheid om onder de verplichting bij te dragen in een 
exploitatietekort uit te komen, biedt art. 2:36 lid 3 BW in verband met de opzegging 
in geval de verplichtingen van de leden worden verzwaard cq. hun rechten worden 
beperkt. Ook onder de WCV 1925 is menigmaal getracht de bijdrageplicht te 
ontlopen door het lidmaatschap op te zeggen. De mogelijkheid daartoe werd 
geopend in art. 5 lid 2 sub 4 WCV 1925. Daarin werd bepaald dat de statuten voor
schriften moesten bevatten omtrent de wijziging van de statuten, in het bijzonder 
of en in hoeverre wijziging geoorloofd was, alsmede of en onder welke voorwaarden 
leden door opzegging van het lidmaatschap de toepasselijkheid te hunnen aanzien 
konden ontgaan van wijzigingen, welke tengevolge hadden dat de aansprakelijkheid 
der leden voor de verbintenissen der vereniging werd verhoogd of de verplichtingen 
der leden tegenover de vereniging werden verzwaard. Art. 5 lid 2 sub 4 WCV 1925 
geldt als voorloper van het huidige art. 2:27 lid 4 en 36 lid 3 BW en is destijds 
bij amendement Ament in de wet opgenomen.258 Problematisch in dit verband is 
het vonnis van Rechtbank Zwolle van 15 juli 1992 inzake Coöperatie European 

255 HR 18 november 1926, NJ 1927, blz. 283. In lagere rechtspraak is nog een andere mening 
verkondigd. Zo besliste Rechtbank Alkmaar nog, ten onrechte, dat het besluit tot statutenwijziging 
welke de invoering van een omslagregeling voor exploitatietekorten behelsde, alleen bindend 
was voor die leden, die aan de totstandkoming van het besluit hun medewerking hadden verleend 
of daarmee hadden ingestemd. Zie Rechtbank Alkmaar 14 oktober 1926, NJ 1927, blz. 233. 
W. 11693, blz. 7. 

256 NJ 1927. blz. 102. 
257 Zie hierover Stein, t.a.p. blz. 33. 
258 Zie Handelingen Tweede Kamer 1924-1925:1687-1690 en 1719-1720. Zie hierover Gezelle 

Meerburg, a.w. blz. 22 en 23, Groen, Enkele opmerkingen aangaande de Wet op de Coöperatieve 
Vereenigingen 1925, RM Themis 1948 blz. 16-18 en Stein, t.a.p. blz. 33 en 34. 
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Association U.A. vs. Nederlandse Autobus Maatschappij.259 Daarin oordeelde de 
rechtbank, zoals wij reeds zagen, dat onder een verzwaring van financiële 
verplichtingen in de zin van art. 2:36 lid 3 BW ook diende te worden verstaan een 
uitbreiding of nadere invulling van reeds bestaande statutaire verplichtingen. Zoals 
ik al eerder heb gesteld, is deze uitspraak niet juist en verdient als zodanig geen 
navolging.260 

Wijziging van de statuten waarbij een regeling tot aan aanzuivering van balans-
of exploitatietekorten wordt ingevoerd cq. gewijzigd, geldt voor hen die op het 
moment van de statutenwijziging lid zijn. De statutenwijziging geldt dus ook nog 
voor een lid dat zijn lidmaatschap weliswaar reeds heeft opgezegd, maar waarvan 
het lidmaatschap pas een einde neemt na de statutenwijziging.261 Een probleem 
kan daarbij ontstaan ten aanzien van oud-leden die nog krachtens art. 2:55 lid 1 
BW gedurende één jaar of zoveel langer als bij de statuten is bepaald, aansprakelijk 
zijn voor de tekorten van de coöperatie na ontbinding. Een verzwaring van de 
ledenaansprakelijkheid deert hen in principe niet. Een en ander valt af te leiden 
uit de Memorie van Antwoord bij art. 17 WCV 1925: 'De omvang der aansprakelijk
heid van oud-leden wordt, naar algemene rechtsbeginselen, beheerscht door de 
tijdens hun uittreding voor hen geldende bepalingen.' Hoewel de oud-leden 
aansprakelijk zijn voor de tekorten van de coöperatie naar de maatstaf zoals deze 
gold ten tijde van de beëindiging van hun lidmaatschap, zijn zij wel gebonden aan 
de vaststelling van de winst- en verliesrekening en de daaruit voortvloeiende 
vaststelling van het tekort, ook al konden zij daarop geen invloed uitoefenen.262 

Een wijziging van de statuten waarbij een regeling tot aanzuivering van balans-
of exploitatietekorten wordt ingevoerd of wordt gewijzigd, heeft behoudens een 
afwijkende regeling betrekking op alle tekorten, zowel op reeds bestaande tekorten 
van vóór de statutenwijziging als ook op de toekomstige. Om onduidelijkheid 
hieromtrent te voorkomen verdient het aanbeveling ten aanzien van reeds bestaande 
tekorten in de statuten een overgangsregeling op te nemen.263 

259 NJ 1995,55. 
260 Zie hierover De Kluiver, Opzegging lidmaatschap van een coöperatie, S&V 1995 blz. 52-53 

en Galle, Redelijkheid en billijkheid bij beëindiging van het coöperatielidmaatschap, S&V 1995 
blz. 81-83. Zie over de toepassing van art. 2:36 lid 3 BW § 4.4.1. van hoofdstuk 4. 

261 Aldus HR 3 november 1927. NJ 1928. blz. 397 en Hof Den Haag 9 december 1927, NJ 1928, 
blz. 492, waarbij het vonnis van de Rb Rotterdam 19 februari 1926, NJ 1927, blz. 857 werd 
vernietigd. Zie ook Gezelle Meerburg. a.w. blz. 104. 

262 HR 3 januari 1929, NJ 1929, 508. Zie over dit alles Stein, t.a.p. blz. 36 en 37. 
263 Stein, t.a.p. blz. 36. Vgl. HR 25 april 1929, NJ 1929, blz. 1261. 
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6 Ledenbinding 

6.1 Verschijningsvormen 

Ledenbinding kan worden omschreven als het complex van rechten en verplich
tingen dat tot doel heeft de leden duurzaam aan de coöperatie te binden. Of er sprake 
is van ledenbinding en in welke mate, moet worden beoordeeld aan de hand van 
alle onderling samenhangende feiten en omstandigheden. Ledenbinding opgevat 
in deze ruime zin veronderstelt een materiële beoordeling. 

Ledenbinding in ruime zin komt tot uitdrukking in een drietal soorten 
bepalingen in de statuten van coöperaties die al dan niet in combinatie met elkaar 
voorkomen.264 In de eerste plaats betreft het regels met betrekking tot de afname 
cq. levering van goederen en/of diensten door de leden van de coöperatie. Op grond 
van de statuten kunnen de leden worden verplicht aan de coöperatie alle goederen 
dan wel een bepaalde hoeveelheid goederen exclusief te leveren. Overigens moet 
bij een leveringsplicht worden opgemerkt, dat hiertegenover in de regel een 
leveringsrecfa voor het lid staat, hetgeen in de praktijk niet altijd voordelig hoeft 
te zijn voor de coöperatie.263 Omgekeerd, in het geval van een inkoopcoöperatie, 
kunnen de leden worden verplicht jaarlijks een bepaalde hoeveelheid van de 
coöperatie af te nemen. Ook kan de afnameverplichting zo geformuleerd zijn dat 
zij niet een bepaalde hoeveelheid voorschrijft maar op de leden de verplichting 
legt exclusief producten van de coöperatie af te nemen. Verder kan de ledenbinding 
bij een inkoopcoöperatie aldus zijn geregeld dat er weliswaar geen afnamever
plichting bestaat maar dat de binding feitelijk tot stand wordt gebracht door een 
statutair geregelde kwantumkorting266 of een vorm van prijsdifferentiatie in het 
geval er sprake is van een bepaalde minimumafname.267 In het algemeen tracht 
men door middel van dergelijke regels te bewerkstelligen dat de eigen leden de 
coöperatie niet beconcurreren door goederen aan anderen dan de coöperatie te 
leveren cq. goederen en/of diensten van een ander af te nemen.26* 

264 Zie hierover Galle, diss. KUB 1993 blz. 257 en diens inaugurele rede 'De coöperatie in eigentijds 
perspectief, KUB 1994 blz. 32 en 33. Zie verder over ledenbinding het NCR-rapport 1973, 
in het bijzonder blz. 45-51, Lunshof, Ledenrelatie essentieel voor de coöperatie, De Coöperatie 
1990, nr. 2/90 blz. 21-23 en 28. 

265 Vgl. Galle, diss. KUB 1993 blz. 259. noot 7. 
266 Dit was het geval in de casus die ten grondslag lag aan Hof 's-Hertogenbosch 25 augustus 1993, 

NJ 1994, 308 (Nooyen/CNC). 
267 Zie over prijsdifferentiatie Frietema, Het dualisme van de coöperatie, De Coöperatie 1968 blz. 

183 en 184, het NCR-rapport 1973, blz. 45 en 46 alsmede Ter Woorst, a.w. blz. 72-75. Vrij 
algemeen wordt bij agrarische coöperaties een of andere vorm van prijsdifferentiatie toegepast 
als middel om tot een toerekening van kostenverschillen te komen. 

268 Galle spreekt in dit verband van "coöperatieve getrouwheidsverplichtingen'. Galle, inaugurele 
rede KUB 1994 blz. 11. 
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In de tweede plaats betreft het regels die betrekking hebben op de financiering 
van de coöperatie. Zo zal in de regel, zeker in het geval van een kapitaal-intensieve 
industriële verwerkingscoöperatie, op de leden de verplichting rusten deel te nemen 
in de financiering van de coöperatie.269 Welbeschouwd komt in de wettelijke 
regeling van de ledenaansprakelijkheid reeds een bepaalde mate van ledenbinding 
tot uitdrukking. Onder de regels die de leden verplichten deel te nemen in de 
financiering kunnen worden gerangschikt de verplichting tot storting van een intree-
of inleggeld, de storting op coöperatieve aandelen en meer in het algemeen elke 
verplichting van het lid deel te nemen aan een financieringsrekening. Hiertoe kan 
ook de verplichting van het lid tot aanzuivering van een balans- en/of exploitatiete
kort worden gerekend. 

In de derde plaats betreft het regels met betrekking tot de beëindiging van 
het lidmaatschap, in het bijzonder door uittreding. Het gaat hier om regels die het 
lid beperken in zijn mogelijkheden uit de coöperatie te treden. Men spreekt in dit 
verband ook wel van ledenbinding in enge zin.270 Daarbij kan men denken aan de 
duur van de opzegtermijn, de voorwaarden verbonden aan opzegging, zoals het 
verlies van financiële aanspraken of de betaling van een uittreegeld, en aan regels 
welke leiden tot een tijdelijke onmogelijkheid tot uittreding, bijv. omdat slechts 
een beperkt x-aantal leden per jaar mag uittreden en dat aantal reeds is bereikt.271 

6.2 Doel en functie van ledenbinding 

De ledenbinding heeft ten doel de continuïteit van het door de coöperatie 
geëxploiteerde bedrijf te waarborgen. Met name door middel van afname- cq. leve
ringsverplichtingen kan worden bereikt dat de coöperatie wordt voorzien van een 
bepaalde, voor een optimale bedrijfsvoering noodzakelijke omzet. Een bepaalde 
omvang van de omzet is in de eerste plaats noodzakelijk opdat de coöperatie een 
daadwerkelijke invloed kan uitoefenen op de marktprijs. In deze optiek fungeert 
de coöperatie op de markt als 'countervailing power' tegenover niet-coöperatieve 
aanbieders cq. afnemers, al naar gelang er sprake is van een afzet- dan wel van 
een inkoopcoöperatie. Verder kan met een bepaalde vaste omzet worden bereikt 
dat onderbezetting van het productie-apparaat wordt voorkomen, zeker indien de 
leden tevens worden beperkt in de mogelijkheid om uit te treden. Mocht de 
uittreding evenwel niet tegen te houden zijn, dan kan het verlies van omzet worden 
gecompenseerd indien op het lid de verplichting rust tot betaling van een uittreegeld. 
Het uittreegeld fungeert dan als een compensatie voor de kosten die verbonden 
zijn aan de door uittreding veroorzaakte onderbezetting. Het uittreegeld heeft met 
name bij zuivelcoöperaties toepassing gevonden. Aldus heeft een afname- cq. 

269 Zie over het hiermee verband houdende begrip 'zelffinanciering' § 2. 
270 Vgl. Galle, diss. KUB 1993 biz. 257. Zie hierover § 4.4.3. van hoofdstuk 4. 
271 Zie over de tijdelijke opschorting van de uittreding Galle, diss. KUB 1993 blz. 261-266. 
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leveringsplicht, gekoppeld aan een lange opzegtermijn en betaling van een 
uittreegeld tot doel de coöperatie in staat te stellen haar productiecapaciteit 
(geleidelijk) aan te passen aan het zakelijk verkeer en aldus onderbezetting te 
voorkomen. In dat licht kan ook de eerder besproken mogelijkheid tot derdenverkeer 
een aanvullende functie vervullen.272 

Ledenbinding kan tevens tot doel hebben het behoud van financieringsmidde
len te bewerkstelligen. Kenmerkend voor de coöperatie is het uitgangspunt van 
de zelffinanciering. Gekoppeld aan de mogelijkheid voor de leden het lidmaatschap 
met inachtneming van de daarbij geldende opzegtermijn te beëindigen, leidt dit 
ertoe dat er sprake is van een veranderlijk kapitaal. Uittreding door het lid zal name
lijk in de regel, d.w.z. indien de statuten geen andere regeling kennen, gepaard 
gaan met het wegvallen van de ledenaansprakelijkheid van de uittreder en met het 
door hem opeisen van zijn aandeel in de door de leden ter beschikking gestelde 
tegoeden, voorzover deze niet behoren tot het vermogen in de dode hand. Een 
coöperatie die dergelijke nadelige effecten die verbonden zijn aan uittreding wenst 
te voorkomen, zal daartoe passende statutaire voorzieningen dienen te treffen.272 

Veelvoorkomend is in dit verband de statutaire regeling dat de leden in geval van 
uittreding hun financiële aanspraken jegens de coöperatie verliezen of dat in geval 
van uittreding een bepaalde geldsom moet worden betaald. Alsdan fungeert het 
uittreegeld tevens als compensatie voor het verlies van financieringsmiddelen. 

Uit het bovenstaande volgt dat er een samenhang bestaat tussen de drie genoemde 
categorieën van regels die een vorm van ledenbinding inhouden. Deze samenhang 
is te herleiden tot de verschillende functies die het lid binnen de coöperatie vervult: 
hij is enerzijds leverancier cq. afnemer van de coöperatie, anderzijds financier. 
Ten aanzien van de positie van het lid als leverancier cq. afnemer vervult de 
leverings- cq. afnameplicht een zelfstandige functie in het kader van de ledenbin
ding. Ook ten aanzien van de positie van het lid als financier vervullen de 
verschillende verplichtingen tot deelname in de financiering van de coöperatie 
een zelfstandige functie. Het stellen van beperkende voorwaarden aan de 
mogelijkheid tot uittreding heeft daarentegen een complementaire functie. Met 

272 De mogelijkheid daartoe wordt geopend in art. 2:53 lid 3 jo. lid 4 BW. Zie hierover § 5.4. van 
hoofdstuk 4. 

273 Vgl. in dit verband Raaijmakers, Over toe- en uittreding van leden in geval van fusie en omzetting 
van (coöperatieve) verenigingen, in de Maeijer-bundel 'Van vennootschappelijk belang' 1988, 
blz. 212 en Van der Sangen, Ledenbinding bij coöperaties en Europees mededingingsrecht, S&V 
1996 blz. 76. 

274 Voor een aantal leden geldt dat zij binnen de coöperatie ook nog een bestuurlijke functie vervullen, 
bijv. als bestuurslid of lid van de raad van toezicht of raad van commissarissen. Vgl. art. 2:37 
lid 1 BW, art. 2:57a lid 1 BW en art. 2:63h lid 2 BW waaruit de regel is af te leiden dat in beginsel 
dergelijke functionarissen worden gekozen uit de kring van de leden. 
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name de heffing van uittreegelden heeft tot doel de coöperatie te compenseren 
voor financiële nadelen die verbonden zijn aan de uittreding van een lid.273 

In de literatuur wordt wel verkondigd dat het totale effect van het samenspel 
van de verschillende vormen van ledenbinding een gunstige invloed heeft op de 
kredietwaardigheid van de coöperatie.276 In welke mate de ledenbinding bijdraagt 
tot de verhoging van de kredietwaardigheid is niet altijd cijfermatig uit te drukken. 
Wel staat vast dat, nu de hoogte van de ledenaansprakelijkheid wordt gerelateerd 
aan de omvang van het zakelijk verkeer, een leveringsplicht een gunstige invloed 
heeft op de (mede) door de ledenaansprakelijkheid bepaalde hoogte van het 
garantievermogen van de coöperatie. 

Het samenstel van rechten en verplichtingen van de leden die resulteren in een 
bepaalde mate van ledenbinding, is geen doel op zich maar zal in het belang van 
de leden als groep aan het individuele lid worden opgelegd. Ledenbinding kan 
een middel zijn voor de coöperatie om op een zo optimaal mogelijke wijze haar 
wettelijke functie uit te oefenen, namelijk de behartiging van de stoffelijke 
behoeften van haar leden door met hen een zakelijk verkeer te onderhouden in 
het bedrijf dat de coöperatie daartoe uitoefent of doet uitoefenen.277 

Nu zou men kunnen zeggen dat de beste vorm van ledenbinding bestaat in 
de optimalisering van de prestaties die de coöperatie aan haar leden levert.278 Voor 
een afzetcoöperatie betekent dit een streven naar een zo hoog mogelijke uitbeta-
lingsprijs voor de door de leden geleverde goederen, voor een inkoopcoöperatie 
een zo laag mogelijke verkoopprijs voor de aan de leden geleverde goederen en/of 
diensten. Zoals uit het hier bovenstaande reeds bleek, is een optimale coöperatieve 
samenwerking slechts te realiseren, wanneer het zakelijk verkeer met de leden een 
bepaalde omvang heeft. Bovendien vervullen de leden bij de coöperatie een 
belangrijke rol bij de financiering van de coöperatie. Zo bezien heeft de ledenbin
ding een instrumentele functie om de doelstellingen van de coöperatie te bereiken. 
In feite gaat het bij ledenbinding om het vormgeven van de door de leden gewenste 
economische soliditeit en solidariteit. 

Afhankelijk van het soort coöperatie zal geen c.q. een beperkte of een 
vergaande vorm van ledenbinding door de leden noodzakelijk worden geacht. 
Consumentencoöperaties en sommige inkoopcoöperaties bijvoorbeeld kennen geen 
of een zeer geringe mate van ledenbinding.279 Het voordeel dat de leden boven 
niet-leden genieten, bestaat dan geheel uit prijskortingen. Het kan echter ook 

275 Vgl. hierover Raaijmakers, t.a.p. blz. 212, Galle, diss. KUB 1993 blz. 258 en 259 alsmede Van 
der Sangen, S&V 1996 blz. 76. 

276 Velthuis, t.a.p. blz. 89 en het NCR-rapport 1990, blz. 21 alsmede Hudig, t.a.p. blz. 13. 
277 Vgl. de wettelijk omschrijving in art. 2:53 lid 1 BW. 
278 Zie hierover Galle, inaugurele rede KUB 1994 blz. 34 en 35. 
279 Zie het NCR-rapport 1973, blz. 47 en 48. 
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voorkomen dat dergelijke coöperaties aan de leden marktconforme prijzen in 
rekening brengen. Voor de leden van deze coöperaties bestaat het voordeel van 
het lidmaatschap slechts hierin dat zij op grond van het lidmaatschap recht hebben 
- doch niet de plicht - gebruik te maken van de coöperatie, zodat zij verzekerd 
zijn van een dienstverlening van een bepaalde constante kwaliteit. Voorbeelden 
hiervan zijn apothekersorganisatie OPG en de plaatselijke Rabobanken, waarbij 
moet worden aangetekend dat op de leden van OPG wel een verplichting rust deel 
te nemen in de financiering.280 Bij productiecoöperaties daarentegen is de economi
sche verbondenheid c.q. wederzijdse afhankelijkheid tussen coöperatie en haar 
leden zo groot, dat er in de praktijk steeds sprake zal zijn van een combinatie van 
de hierboven genoemde vormen van ledenbinding.281 

Opvallend is dat het uitgangspunt in de wet is dat de rechtsvorm coöperatie geen 
ledenbinding kent. Ledenbinding in de ruime zin van het woord is gezien de 
wettelijke regeling geen kenmerk van de coöperatie. De band tussen de coöperatie 
en haar leden kan daardoor heel los zijn. Een voorbeeld hiervan vormen de zojuist 
genoemde consumentencoöperaties. In het buitenland is het wettelijk uitgangspunt 
veelal dat er juist wel sprake moet zijn van ledenbinding.282 Galle acht een dergelijk 
wettelijk uitgangspunt tevens voor Nederland passend. Ook in het geval een coöpe
ratie geen statutaire regeling op dit punt kent, acht hij redenen aanwezig voor het 
aannemen van 'coöperatieve getrouwheidsverplichtingen'.2 3 

Hoewel ledenbinding gezien de wettelijke regeling van de coöperatie geen 
kenmerk is van de coöperatie, blijken de statuten van coöperaties in de praktijk 
een of meer statutaire bepalingen te bevatten die kunnen worden gerubriceerd onder 
het begrip ledenbinding in ruime zin. Aan het opleggen van dergelijke verplichting
en aan de leden zijn echter grenzen verbonden zowel naar nationaal recht als ook 
naar communautair recht. De beperkingen die door het nationale recht aan het 
gebruik van vormen van ledenbinding worden gesteld, houden verband met de 

280 Opvallend is dat juist ten aanzien van dit soort coöperaties discussies gaande zijn omtrent de 
vraag waarin het coöperatieve karakter van deze coöperaties voor de leden tot uitdrukking komt. 
Zie hierover Van Diepenbeek, De coöperatieve organisatie, Eburon 1990, die van mening is 
dat het coöperatieve karakter van dergelijke coöperaties verklaard kan worden door hun werking 
op de markt, en M.M. de Heide, De coöperatieve identiteit van de Rabobank, Coöperatieve 
Magazine december 1995, nr. 545, p. 17-20. Opvallend is bovendien dat bij deze coöperaties 
het door Meijers gewilde onderscheid tussen lidmaatschap en overeenkomsten wel te maken 
is. Gesteld zou kunnen worden dat naarmate de economische verbondenheid tussen coöperatie 
en haar leden groter is, een integrale regeling van de rechten en verplichtingen in de statuten 
meer voor de hand ligt dan een uitwerking van het zakelijk verkeer door middel van afzonderlijke 
overeenkomsten. 

281 Zie hierover het NCR-rapport 1973, blz. 48 en 49. 
282 Zie Galle, inaugurele rede KUB 1994 blz. 10, die daarbij verwijst naar Duitsland, verschillende 

Zuid-europese landen en Amerika. 
283 Galle, inaugurele rede 1994 blz. 11. Zijn vergelijking met de maatschap in dit verband heeft 

mij niet kunnen overtuigen. 
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omstandigheid dat de coöperatie in de huidige wettelijke regeling geënt is op de 
grondstructuur van de 'gewone vereniging'. De beperkingen die daaruit voortvloei
en, hebben slechts betrekking op de ledenbinding in enge zin en kwamen reeds 
in § 4.4.3. van hoofdstuk 4 aan de orde. De beperkingen die door het communautaire 
recht aan de ledenbinding worden gesteld, zijn van mededingingsrechtelijke aard 
en hebben betrekking op alle vormen van ledenbinding. 

6.3 Ledenbinding en (Europees) mededingingsrecht 

Afgezien van enkele specifieke coöperatievormen, zoals bijvoorbeeld de 
consumentencoöperatie en de werknemerproductiecoöperatie, is de coöperatie 
in de regel een 'vereniging' van ondernemers. Deze ondernemers hebben zich 
aaneengesloten in een coöperatie opdat deze een of meer bedrijfsfuncties voor 
hen uitoefent die zij ieder afzonderlijk op minder gunstige condities zouden kunnen 
uitoefenen. Ten aanzien van de daartoe tussen coöperatie en haar leden/ondernemers 
gemaakte afspraken, die zijn vastgelegd in de statuten, reglementen, besluiten en/of 
afzonderlijke overeenkomsten, kan de vraag rijzen of zij een beperking van de 
mededinging inhouden.284 Met name ten aanzien van de verschillende door 
coöperaties gehanteerde vormen van ledenbinding wordt herhaaldelijk in procedures 
tussen de coöperatie en haar leden de stelling betrokken dat dergelijke ledenbinden
de bepalingen in strijd zouden zijn met het communautaire mededingingsrecht. 
Van de zijde van het lid wordt dan betoogd dat een of meerdere regels, al dan niet 
in onderling verband, welke een vorm van ledenbinding inhouden, verhinderen 
dat de leden van de coöperatie zich kunnen wenden tot concurrenten die wellicht 
gunstiger condities te bieden hebben. Ook van de zijde van de concurrenten van 
de coöperatie kan tegen het gebruik van ledenbindende regels worden geageerd 
op grond van het feit dat hen daardoor de mogelijkheid wordt ontnomen tot de 
markt toe te treden of dat de concurrentieverhoudingen anderszins worden 
verstoord. 

Het communautaire mededingingsrecht heeft als doel een vrije mededinging 
tussen de verschillende marktpartijen te bewerkstelligen, waardoor een vrij verkeer 
van goederen, personen en diensten wordt bevorderd teneinde de totstandkoming 
van een gemeenschappelijke markt te realiseren. Een van de middelen in het EG-
Verdrag om deze doelstelling kracht bij te zetten, is de verbodsbepaling van art. 

284 Zie over deze problematiek Van der Sangen, Ledenbinding bij coöperaties en Europees 
mededingingsrecht, S&V 1996 blz. 75-83. 

285 Voorzover het gebruik van ledenbindende bepalingen door een coöperatie slechts effecten kan 
hebben voor de Nederlandse markt, is hierop de Nederlandse Mededinginswet van toepassing. 
De hierin neergelegde regels sluiten ten nauwste aan bij de communautaire mededingsregels. 
Gezien de gelijkluidende terminologie en de verwijzing naar het EG-Verdrag is het hier 
onderstaande mutatis mutandis van toepassing op louter in Nederland merkbare mededingingsver
houdingen. Vlg. art. 1 en art. 6 NMW. 
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85 lid 1 EG-Verdrag. Het eerste lid van art. 85 EG-Verdrag, dat bekend staat als 
het 'kartelverbod', verbiedt kortgezegd elke overeenkomst tussen ondernemingen, 
elk besluit van een ondernemingsvereniging en alle onderlinge afgestemde feitelijke 
gedragingen die de handel tussen de lid-staten ongunstig kunnen beïnvloeden en 
ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappe
lijk markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst.286 Overtreding van het kartelverbod 
leidt ertoe dat de ledenbindende bepaling van rechtswege nietig is.287 Deze 
nietigheid werkt terug tot het moment waarop de overtreding heeft plaatsgevonden 
en leidt ertoe dat de bepaling in zijn geheel ongeldig is. Bovendien werkt zij erga 
omnes.2Sg 

Statutaire bepalingen van een coöperatie die aan de leden verplichtingen 
opleggen, kunnen worden gerekend tot het soort afspraken waarop art. 85 lid 1 
EG-Verdrag in beginsel van toepassing is. Een dergelijke statutaire bepaling vereist 
immers 'een besluit van een ondernemersvereniging', waartoe ook de coöperatie 
kan worden gerekend.289 

Bij de vraag welke positie coöperaties in het kader van de toepassing van art. 85 
lid 1 EG-Verdrag innemen, moet vooropgesteld worden dat een samenwerking 
in de rechtsvorm coöperatie op zich geen beperking van de mededinging inhoudt. 
De coöperatie is immers geen kartel.290 Een kartel kan worden omschreven als een 
aaneensluiting van ondernemers door het maken van afspraken op het gebied van 
prijzen, hoeveelheden of de marktverdeling met als doel een betere marktpositie 
te bereiken, zonder dat de deelnemers ophouden concurrenten van elkaar te zijn.291 

Een kartel werkt als regel marktverstarrend en remt innoverende activiteiten af. 
Bij de samenwerking in een coöperatie daarentegen exploiteren de leden 
gezamenlijk een onderneming, waarbij zij elkaar juist niet als concurrenten ervaren. 
Bovendien gaat van een coöperatie in de regel een mededingingsbevorderende 
werking uit. Een van de klassieke functies van de coöperatie bestaat immers hierin 
dat zij op de markt optreedt als 'countervailing power'.292 Een en ander betekent 
echter niet dat de coöperatie categorisch onttrokken is aan de werking van het 

289 

286 Een ander middel een vrije mededinging te bereiken is art. 86 EG-Verdrag dat misbruik van 
een machtspositie verbiedt. Dit 'monopolieverbod' laat ik hier buiten beschouwing. 

287 Vgl. art. 6 NMW. 
288 Hierin ligt een belangrijk verschil met de nietigheid van art. 2:60 BW, welke een partiële en 

relatieve nietigheid inhoudt. 
Aldus de beschikking van de Commissie EG 15 maart 1991, Pb EG 1991, L60/19 (Sippa) en 
het Gerecht van het Hof van Justitie EG 2 juli 1992, Jur. 1992, blz. H-1931 (Dansk Pelsdyravlerfo-
rening). Zie hierover Fierstra, Europees mededingingsrecht. Kluwer/Fenedex 1993, blz. 63. 

290 Zie hierover Van Diepenbeek, a.w. blz. 74 en 75. 
291 Vgl. Galle, inaugurele rede KUB 1994 blz. 38. Zie ook de omschrijving bij Mok. Kartelrecht, 

Deel I: Nederland, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1995, blz. 7. 
292 Zie hierover Horring, t.a.p. blz. 86 alsmede Stuijvenberg, De ontstaansgronden van de 

landbouwcoöperatie in her-overweging, 's-Gravenhage 1977, blz. 30. 
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communautaire mededingingsrecht. Zou dit wel zo zijn, dan zou de verbodsbepaling 
van art. 85 lid 1 EG-Verdrag gemakkelijk te omzeilen zijn door het enkele gebruik 
van de rechtsvorm van de coöperatie. Daardoor zou het in het kader van art. 85 
lid 1 EG-Verdrag geldende beginsel van de gelijkheid van ondernemingen worden 
doorbroken.293 

Art. 85 lid 1 EG-Verdrag is daarmee in beginsel onverkort van toepassing 
op de coöperatie. Op grond van Verordening 26/62294 wordt hierop echter onder 
strikte voorwaarden een belangrijke uitzondering gemaakt voor landbouw
coöperaties. Weliswaar is krachtens art. 1 Verordening 26/62 het communautaire 
mededingingsrecht in zijn algemeenheid van toepassing op de voortbrenging van 
en de handel in producten binnen de landbouwsector, maar art. 2 Verordening 26/62 
bepaalt in het eerste lid, eerste volzin, dat art. 85 lid 1 niet van toepassing is op 
'overeenkomsten (...) die een wezenlijk bestanddeel uitmaken van een nationale 
marktorganisatie of die vereist zijn voor de verwezenlijking van de in art. 39 van 
het Verdrag omschreven doelstellingen', en voorts in de tweede volzin dat art. 85 
lid 1 'm het bijzonder niet van toepassing is op de overeenkomsten (...) van land
bouwondernemers, verenigingen van landbouwondernemers of verenigingen van 
deze verenigingen binnen één Lid-staat, voorzover deze, zonder de verplichting 
in te houden een bepaalde prijs toe te passen, betrekking hebben op de voort
brenging of de verkoop van landbouwproducten of het gebruik van gemeen
schappelijke installaties voor het opslaan, behandelen of verwerken van land
bouwproducten (...)'. 

Het in art. 2 lid 1 Verordening 26/62 neergelegde uitzonderingsregime voor 
landbouwcoöperaties heeft echter een zeer beperkt toepassingsgebied. Een 
landbouwcoöperatie kan slechts aan de toepassing van art. 85 lid 1 EG-Verdrag 
ontkomen, indien het een landbouwproduct voortbrengt of daarin handelt zoals 
bedoeld in art. 38 lid 3 EG-Verdrag, welke zijn opgesomd in Bijlage II van het 
Verdrag. Blijkens constante jurisprudentie gaat het hier om een limitatieve 
opsomming die bovendien restrictief moet worden uitgelegd.295 Zo is het uitzonde
ringsregime niet van toepassing indien de overeenkomst betrekking heeft op een 
landbouwproduct dat niet op de lijst staat, zelfs niet indien het een hulpstof betreft 
van een landbouwproduct dat wel is opgenomen in Bijlage II.296Een en ander bete-

293 Zie HvJ EG 25 maart 1981, NJ 1982, 37 (Stremsel- en kleurselfabriek) en HvJ EG 2 juli 1992, 
Jur. 1992,11-1931 (Dansk Pelsdyravlerforening). 

294 Verordening van de Europese Raad inzake de toepassing van bepaalde regels betreffende de 
mededinging op de voortbrenging van en de handel in landbouwproducten d.d. 20 april 1962, 
Pb. 993-994/62 (hierna Vo. 26/62). 

295 HvJ EG 25 maart 1981, NJ 1982,37 (Stremsel- en kleurselfabriek), Gerecht van HvJ EG 2 juli 
1992, Jur. 1992 11-1931 (Dansk Pelsdyravlerforening) en HvJ EG 15 december 1994, Jur. 1994 
1-5641 (Dansk Landbrugs Grovvareselskab). 

296 Vlg. in dit verband Hof 's-Hertogenbosch 25 augustus 1993. NJ 1994, 308 (Nooyen/CNC). 
waar het ging om inkoop door een coöperatie ten behoeve van leden/champignontelers van 
champignoncompost, een product dat niet in Bijlage II is vermeld. 
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kent dat ook landbouwcoöperaties geen gebruik kunnen maken van het 
uitzonderingsregime van Verordening 26/62 voorzover deze producten voortbrengen 
of daarin handelen die niet in Bijlage II zijn opgesomd. Art. 85 lid 1 zal ten aanzien 
van dergelijke landbouwcoöperaties onverkort van toepassing zijn.297 Aan het 
bijzondere karakter van de coöperatie blijkt zowel de communautaire als de 
nationale rechter in het kader van de toetsing van statutaire bepalingen van 
ledenbinding aan art. 85 lid 1 EG-Verdrag geen gewicht toe te kennen, alhoewel 
van de zijde van de betrokken coöperaties daarop steeds een beroep werd gedaan.298 

Uit het arrest van het Hof van Justitie EG inzake de Dansk Pelsdyravler-
forening blijkt dat een landbouwcoöperatie die producten voortbrengt of daarin 
handelt, die niet zijn opgenomen in Bijlage II van het Verdrag, wel sneller dan 
een niet-coöperatieve onderneming een ontheffing van het kartelverbod kan ver
krijgen op grond van art. 85 lid 3 EG-Verdrag. Voorwaarde voor een ontheffing 
is dat de statutaire bepaling moet bijdragen tot de verbetering van de productie 
of van de verdeling der producten of tot een verbetering van de technische of 
economische vooruitgang, en in de tweede plaats moet een billijk aandeel in de 
daaruit voortvloeiende voordelen aan de gebruikers ten goede komen. Er gelden 
echter tevens twee negatieve voorwaarden: de beperkingen mogen voor de zojuist 
genoemde doelstellingen niet onmisbaar zijn en zij mogen niet de mogelijkheid 
geven voor een wezenlijk deel van de relevante producten de mededinging uit te 
schakelen.299 Een verzoek tot ontheffing van het kartelverbod moeten worden gedaan 
bij de Europese Commissie. In het kader van de beoordeling of aan de voorwaarden 
van art. 85 lid 3 EG-Verdrag is voldaan, kan de Commissie rekening houden met 
het bijzondere karakter van de coöperatie.300 Aannemelijk is dat de bijzondere 
kenmerken van de coöperatie, gezien haar effecten op de markt, meebrengen dat 
sneller aan de doelstellingen van art. 85 lid 3 EG-Verdrag wordt voldaan. 

In een recenter arrest van het Hof van Justitie EG inzake de Dansk Landburgs 
Grovvareselskab (hierna DLG)301 lijkt het Hof ruimhartiger te staan tegenover de 
door coöperaties gehanteerde vormen van ledenbinding. Het gebruik van 

297 Zie ook Europese Commissie, XXIVe Verslag van het mededingingsbeleid 1994, blz. 273. 
298 Zie HvJ EG 25 maart 1981, NJ 1982, 37 (Stremsel- en kleurselfabriek) en het Gerecht van het 

HvJ EG 2 juli 1992, Jur. 1992 11-1931 (Dansk Pelsdyravlerforening), alsmede Hof 's-
Hertogenbosch 25 augustus 1993, NJ 1994, 308 (Nooyen/CNC). Volgens Galle, inaugurele rede 
KUB 1994 blz. 41, had in dit geval een analoge toepassing van art. 2 Vo. 26/62 voor de hand 
gelegen. Gezien de restrictieve uitleg van Bijlage II door de communautaire rechter kan hier 
echter geen sprake van zijn. 

299 Vgl. art. 15 lid 1 NMW. 
300 Zie het Gerecht van het HvJ EG 2 juli 1992, Jur. 1992, II-1931, r.o. 52: 'Bij de beoordeling 

van de gevolgen die de aanwezigheid van een coöperatie voor een bepaalde markt heeft, kan 
dus weliswaar rekening worden gehouden met de bijzondere kenmerken van die vorm van 
ondernemingsvereniging (bedoeld is de coöperatie;vdS), doch daarbij moeten met name de 
bepalingen van artikel 85 lid 3 EG-Verdrag als uitgangspunt worden genomen. 
HvJ EG 15 december 1994, Jur. 1994, 1-5641. Zie hierover H.H.P. Lugard, Naar een andere 
benadering van art. 85 lid 1 EG-Verdrag?, Bb 1995 blz. 31-35. 
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ledenbindende bepalingen heeft volgens het Hof op zich niet tot doel de mededin
ging te beperken. Het Hof overwoog dat 

'een bepaling in de statuten van een inkoopcoöperatie, krachtens welke het 
haar leden verboden is, deel te nemen in andere georganiseerde samenwerkings
verbanden, die haar concurrentie aandoen, valt niet onder het verbod van art. 
85 lid 1, van het Verdrag, wanneer die statutaire bepaling beperkt is tot hetgeen 
noodzakelijk is om de goede werking van de coöperatie te verzekeren en haar 
contractuele onderhandelingspositie ten opzichte van de producenten te 
handhaven.' 

Het Hof nam in dit geval aan dat er geen sprake was van een overtreding van art. 
85 lid 1 EG-Verdrag. Het in de statuten van deze inkoopcoöperatie neergelegde 
verbod van een dubbel lidmaatschap werd in dit geval geacht niet verder te gaan 
dan noodzakelijk was om de goede werking van de coöperatie te verzekeren. In 
navolging van A-G Tesauro achtte het Hof een dergelijk verbod zelfs mededin-
gingsbevorderend.302 Hierbij moet men echter bedenken dat de feiten in deze casus 
dusdanig waren dat de conclusie dat door het verbod van een dubbel lidmaatschap 
de mededinging zou worden beperkt, niet voor de hand lag. In de eerste plaats, 
en hierin bestaat een zeer belangrijk verschil met de uitspraken inzake de Stremsel-
en kleurselfabriek en de Dansk Pelsdyravlerforening303, bezat DLG geen sterke 
marktpositie.304 Bovendien werden de leden door deze statutaire bepaling slechts 
in beperkte mate gebonden aan de coöperatie. Met name verhinderde het verbod 
op een dubbel lidmaatschap niet dat de leden zich incidenteel tot andere leveranciers 
van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen zouden kunnen wenden. 

Een en ander leidt tot de conclusie dat een coöperatie die ledenbindende 
bepalingen in de statuten heeft opgenomen met betrekking tot landbouwproducten 
die niet vermeld zijn in Bijlage II, niet onttrokken is aan het kartelverbod. Of dooi
de statutaire bepaling het kartelverbod is overtreden, hangt af van het antwoord 
op de vraag of deze noodzakelijk is om de goede werking van de coöperatie te 
verzekeren. Is dat niet het geval, dan moet onderzocht worden of een dergelijke 
bepaling tot gevolg heeft dat de mededinging wordt beperkt. Of hiervan sprake 
is, is in belangrijke mate afhankelijk van de positie die de coöperatie op de markt 
inneemt en welke invloed zij daarop kan uitoefenen. 

Zoals ik hierboven reeds heb vermeld, is krachtens art. 2 lid 1 tweede volzin 
Verordening 26/62 het kartelverbod 'in het bijzonder niet van toepassing op 
overeenkomsten, besluiten en gedragingen van o.a. verenigingen van landbouwers 

302 Vgl. het Hof, r.o. 32 en de conclusie van A-G Tesauro, onder punt 17-28. 
303 HvJ EG 25 maart 1981, NJ 1982, 37 resp. HvJ EG 2 juli 1992, Jur. 1992,11-1931. 
304 In de Stremsel- en kleurselzaak stond vast dat de coöperatie feitelijk als monopolist optrad, terwijl 

in de Dansk Pelsdyravlerforeningzaak sprake was van een 'zeer sterke marktpositie'. 
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of verenigingen van deze verenigingen binnen één lid-staat, voorzover deze, zonder 
de verplichting in te houden een bepaalde prijs toe te passen, betrekking hebben 
op de voortbrenging of de verkoop van landbouwproducten'. Dit uitzonderingsregi
me voor landbouwcoöperaties is echter uitsluitend van toepassing indien de 
coöperatie producten voortbrengt of er in handelt die vermeld zijn in Bijlage II 
van het Verdrag. Dit betekent dat de door dergelijke landbouwcoöperaties 
gehanteerde vormen van ledenbinding in beginsel niet aan art. 85 lid 1 EG-Verdrag 
kunnen worden getoetst, ook al zou aan de voorwaarden van dit artikel op zich 
zijn voldaan.305 

De ratio van dit uitzonderingsregime is gelegen in de rol welke land
bouwcoöperaties door de communautaire wetgever is toebedeeld ten aanzien van 
de verwezenlijking van de doeleinden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
De voornaamste doeleinden daarvan zijn de bevordering van de toename van de 
productiviteit van de landbouw en het verzekeren van een redelijke levensstandaard 
van de landbouwbevolking. Dat verklaart waarom het uitzonderingsregime wederom 
tot een uitzondering leidt, indien de Europese Commissie vast stelt dat de 
doeleinden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in gevaar worden gebracht. 
Ook komt de Commissie de bevoegdheid toe vast te stellen of door de statutaire 
ledenbindende bepaling de mededinging wordt uitgesloten.306 Uit het arrest HvJ 
EG 12 december 1995 inzake Dijkstra/Friesland Frico Domo307 blijkt dat de 
Commissie weliswaar bij uitsluiting op grond van art. 2 lid 2 en 3 Verordening 
26/62 bevoegd is om vast te stellen dat aan de voorwaarden van art. 2 lid 1 
Verordening 26/62 is voldaan, - er is dan sprake van een positieve vaststelling 
dat de ledenbindende statutaire bepaling is onttrokken aan de werking van art. 85 
lid 1 EG-Verdrag - , dit betekent echter niet dat de nationale rechter niet bevoegd 
zou zijn een oordeel te geven omtrent de vraag of aan de voorwaarden van art. 
2 lid 1 Verordening 26/62 niet voldaan is.j08 Een dergelijke negatieve vaststelling 
zal de nationale rechter immers moeten vellen ten aanzien van landbouwcoöperaties 
die producten voortbrengen of daarin handelen die wel vermeld zijn in Bijlage 
II van het Verdrag, wil hij aan de toepassing van art. 85 lid 1 EG-Verdrag kunnen 

305 Zie over de toepassing van Vo. 26/62 Bellamy en Child, Common Market Law of Competition, 
Sweet & Maxwell, London 1993. biz. 825 e.v. en Jacobi en Vesterdorf, Co-operative societies 
and the Community rules on competition, European Law Review, augustus 1993, biz. 271-287. 

306 Vgl. art. 2 lid 1 slotzin, laatste deel Verordening 26/62. 
307 C-319/39, NJ 1996, 665. De uitspraak is ook gepubliceerd in Agrarisch Recht, februari 1996, 

blz. 83-93. Bij arrest van dezelfde datum gaf het HvJ EG tevens een gelijkluidende prejudiciële 
beslissing in zake Van Roessel e.a./Campina Melkunie (C-40/94) en De Bie e.a./Campina 
Melkunie (C-224/94). Het betrof hier drie gevoegde zaken. Vgl. ook HvJ EG 12 december 1995, 
C-399/93 inzake Oude Luttikhuis e.a./Coberco. 

308 Vgl. in dit verband de expliciete overweging van Hof Den Bosch 29 april 1997, NJkort 1997, 
nr. 39, r.o. 13. 
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toekomen. Daartoe is hij immers wel bevoegd.309 Uit het bovengenoemde arrest 
van het Hof van Justitie EG blijkt dat de nationale rechter in een dergelijk geval 
de volgende procedure dient te volgen: is hij van mening dat de statutaire bepaling 
valt onder art. 85 lid 1 EG-Verdrag, terwijl niet aan de voorwaarden van art. 2 lid 
1 Verordening 26/62 is voldaan en er bovendien geen sprake is van een ontheffing 
op grond van lid 3 van art. 85 EG-Verdrag, dan is de statutaire bepaling van 
rechtswege nietig. Is hij daarentegen van mening dat aan de voorwaarden van art. 
2 lid 1 Verordening 26/62 voldaan kan worden, dan moet hij de behandeling van 
de zaak schorsen teneinde nadere inlichtingen bij de Commissie in te winnen, of 
de betrokken partijen in de gelegenheid stellen een beschikking van de Commissie 
te verzoeken.310 

Tot een negatieve vaststelling zal de nationale rechter kunnen komen, indien 
hij van mening is dat de statutaire ledenbindende bepaling de mededinging uitsluit 
of dat daardoor de doeleinden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in gevaar 
worden gebracht. Ten aanzien van dit laatste bevat het arrest HvJ EG 12 december 
1995 inzake Oude Luttikhuis/Coberco3" een belangrijke vingerwijzing. Daarin 
werd overwogen dat 

'het niet is uit te sluiten dat een opeenstapeling van statutaire bepalingen 
waardoor de leden voor lange tijd aan de coöperatie worden gebonden en hun 
aldus de mogelijkheid wordt ontnomen zich tot concurrenten te wenden, afbreuk 
doet aan de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, namelijk 
(...) de verhoging van het hoofdelijk inkomen van hen die in de landbouw 
werkzaam zijn, in zoverre deze laatsten niet kunnen profiteren van de 
prijsconcurrentie tussen diverse verwerkende bedrijven die de grondstof 
kopen.'312 

Een dergelijke vaststelling kan verstrekkende gevolgen hebben omdat daardoor 
de aanvankelijke, op grond van Verordening 26/62 geprivilegeerde positie van 
landbouwcoöperaties ongedaan wordt gemaakt, waardoor de nationale rechter moet 
onderzoeken of de statutaire bepaling in strijd is met het kartelverbod. Daarbij moet 
echter bedacht worden dat niet te snel moet worden aangenomen dat een coöperatie 
in strijd handelt met de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
enkel op grond van het feit dat de coöperatie gedurende een bepaalde periode een 

309 In gelijke zin VerLoren van Themaat, De uittreegeld arresten, Agrarisch Recht 1996 blz. 59, 
alsmede Mok, Ledenbinding bij landbouwcoöperaties, TVVS 1996 blz. 58 en Prêchai, Kroniek 
van het Europees recht, NJB 15 maart 1996 blz. 405. 

310 Vgl. in dit verband HvJ EG 28 februari 1991, Jur. 1991 blz. 1-935 (Delimitis) en HvJ EG 15 
december 1994, Jur. 1994 blz. 1-5641 (DLG). 

311 C-399/39. 
312 R.o. 28. In gelijke zin A-G Tesauro in zijn conclusie onder nr. 38. Inmiddels is deze redenering 

in de zaak De Bie/Campina Melkunie door het Hof Den Bosch gevolgd. Zie Hof Den Bosch 
29 april 1997, NJkort 1997, nr. 39, r.o. 18 jo. r.o. 22. 
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lagere prijs vergoedt dan haar concurrenten bereid zouden zijn te betalen. In de 
beloning van de door de leden geleverde grondstoffen moet immers tevens worden 
betrokken hetgeen aan de leden na afloop van het boekjaar als nabetaling wordt 
uitgekeerd, alsmede de vergoedingen op de door de leden ter beschikking gestelde 
gelden uit hoofde van een verplichte financieringsrekening. Mocht echter deze 
vergelijking van vergoedingen aan de leden in het nadeel van de coöperatie 
uitvallen, dan rijst de vraag of de statutaire regeling van de ledenbinding dermate 
strak is dat de leden de mogelijkheid wordt ontnomen zich tot de concurrenten 
te wenden. Gezien het arrest van het Hof van Justitie EG inzake Oude Luttik-
huis/Coberco lijkt dit het geval te zijn indien er sprake is van een cumulatie van 
de volgende statutaire bepalingen: een exclusieve leveringsplicht, een beperking 
in de data waartegen de leden de mogelijkheid hebben om op te zeggen, en een 
verplichting tot betaling van een uittreegeld gekoppeld aan de omvang van het 
zakelijk verkeer.313 Een voorzichtige conclusie kan verder zijn dat een enkele 
ledenbindende bepaling in de regel een dergelijk effect niet zal hebben. 

Eenmaal op dit punt aangekomen zal de nationale rechter onderzoeken of 
de door een landbouwcoöperatie gehanteerde vormen van ledenbinding in strijd 
zijn met art. 85 lid EG-Verdrag. Van een overtreding van het kartelverbod is sprake 
indien de statutaire bepaling tot doel of tot gevolg heeft dat de mededinging wordt 
beperkt, en bovendien het intracommunautaire handelsverkeer ongunstig kan 
beïnvloeden. Hierbij moet de rechter rekening houden met 'de economische context 
waarin de ondernemingen opereren, de producten en diensten waarop de statutaire 
bepaling betrekking heeft, de structuur van de markt en de werkelijke omstandighe
den waaronder deze functioneert'.314 

In navolging van het hierboven reeds genoemde DLG-arrest315 wijst het Hof 
van Justitie EG in het arrest inzake Oude Luttikhuis/Coberco erop dat de coöperatie 
op zich geen beperking van de mededinging inhoudt. Bovendien acht het Hof 
weliswaar het mededingingsrecht in beginsel van toepassing op coöperaties, maar 
het Hof acht het gebruik van ledenbindende statutaire bepalingen, net als in de 
DLG-zaak, niet in strijd met het kartelverbod indien 

'de beperkingen die de statuten (...) aan de leden opleggen ten einde hun trouw 
te garanderen, niet verder gaan dan hetgeen noodzakelijk is om de goede 
werking van de coöperatie veilig te stellen en in het bijzonder om haar te 

313 Inmiddels is in de zaak De Bie/Campina Melkunie vast komen te staan dat de daar aan de orde 
zijnde cumulatie van ledenbindende bepalingen nietig is. Zie Hof Den Bosch 29 april 1997, 
NJkort 1997, nr. 39, r.o. 14 t/m 18. Inmiddels is de statutaire regeling niet meer van kracht bij 
Campina Melkunie. 

314 HvJ EG 12 december 1995, C-399/93 (Oude Luttikhuis/Coberco), r.o. 10. Vgl. ook HvJ EG 
28 februari 1991, Jur. 1991 blz. 1-935 (Delimitis). 

315 HvJ EG 15 december 1994, Jur. 1994 blz. 1-5641. 
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verzekeren van een voldoende commerciële basis en een zekere duurzaamheid 
in het lidmaatschap (...).'316 

Wordt aan dit 'noodzakelijkheid'-criterium voldaan, dan wordt de statutaire 
bepaling geacht niet tot doel te hebben de mededinging te beperken. Dit neemt 
echter niet weg dat een dergelijke statutaire bepaling tot gevolg zou kunnen hebben 
dat de mededinging wordt beperkt. Volgens het Hof in de zaak Oude Luttik-
huis/Coberco zou dit effect met name kunnen optreden, indien er sprake is van 
'een combinatie van bedingen als een exclusieve leveringsverplichting en de 
verplichting tot betaling van een buitensporig uittreegeld, waardoor de leden 
gedurende lange tijd aan de coöperatie worden gebonden en hun aldus de 
mogelijkheid wordt ontnomen om zich tot concurrenten te wenden.'317 (Een 
combinatie van) dergelijke bedingen kunnen volgens het Hof een markt extreem 
rigide maken, zeker indien het een markt betreft die gekenmerkt wordt door een 
klein aantal ondernemingen die een sterke marktpositie innemen en soortgelijke 
bedingen hanteren. Bovendien kunnen dergelijke bedingen het effect hebben dat 
dergelijke ondernemingen hun sterke positie consolideren of continueren met als 
gevolg dat de toegang voor andere concurrenten tot die markt wordt belet.318 

Het arrest van Hof van Justitie EG inzake Oude Luttikhuis/Coberco heeft 
met name consequenties voor het door zuivelcoöperaties gehanteerde uittreegeld. 
Het arrest betrof een beslissing inzake een door de Nederlandse rechter gestelde 
prejudiciële vraag omtrent de toelaatbaarheid van uittreegelden in het kader van 
art. 85 lid 1 EG-Verdrag en de daarmee verband houdende Verordening 26/62. 
Met name het gebruik van uittreegelden in combinatie met een exclusieve 
leveringsplicht en een beperking van de data waartegen kan worden opgezegd, 
zou gegeven de economische context waarbinnen de Nederlandse zuivelcoöperaties 
opereren, tot de conclusie kunnen leiden dat daardoor de mededinging wordt 
beperkt. Uiteindelijk dient de nationale rechter in de verschillende procedures voor 
de nationale rechter een beslissing te nemen of de door de betrokken zuivelcoöpera
ties gehanteerde uittreegelden in strijd zijn met art. 85 lid 1 EG-Verdrag en dat 
aan de voorwaarden van art. 2 Verordening 26/62 niet wordt voldaan.319 Zoals 

316 C-399/93. r.o. 14. 
317 C-399/93, r.o. 15. 
318 Zie verder de beschikking inzake Campina. Zie hierover Lunshof, Coöperaties worden gemangeld 

tussen Europese en nationale wetgeving, Coöperatie Magazine oktober 1991, nr. 528, blz .8 
en De coöperatie en kartelrecht, Coöperatie Magazine maart 1993, nr. 534 blz. 12-14 alsmede 
Van der Sangen, S&V 1996 blz. 81 en 82. 

319 Zie voor de factoren die daarbij een rol kunnen spelen de conclusie van A-G Tesauro bij HvJ 
EG 12 december 1995, C-399/93 (Oude Luttikhuis/Coberco), onder nrs. 31-33, en verder de 
beschikking van de Europese Commissie inzake Campina, XXI Verslag over het mededingingsbe
leid van de Commissie (1991), punten 83 en 84. Zie hierover De Kluiver, Coöperatie en 
mededinging, in rubriek Civiel Recht, S&V 1991 blz. 141 en 142, VerLoren vanThemaat, t.a.p. 
blz. 56, 57 en 61 en Van der Sangen, S&V 1996 blz. 81 en 82. Vgl. ook Jacobi & Vesterdorf, 
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gezegd, heeft de nationale rechter in de zaak De Bie e.a./Campina Melkunie 
uitspraak gedaan en de uittreeregeling in strijd geacht met art. 85 lid 1 EG-
Verdrag.320 In overeenstemming met de leidraad die het Hof van Justitie EG in 
de zaak Oude Luttikhuis/Coberco gaf, was het Hof Den Bosch tevens van mening 
dat aan de uitzonderingsbepalingen van art. 2 lid 1 Verordening 26/62 niet is 
voldaan, noch dat er reden bestond voor een ontheffing op grond van art. 85 lid 
3 EG-Verdrag. 

Inmiddels hebben de betrokken zuivelcoöperaties het uittreegeld afgeschaft 
of zullen daartoe op korte termijn overgaan. Een en ander betekent dat het uittree
geld als financieringsvorm verdwijnt en vervangen zal moeten worden door andere 
middelen waardoor de coöperatie voor de nadelige financiële gevolgen verbonden 
aan uittreding wordt gecompenseerd. Een verdere consequentie is, mocht de 
nationale rechter van oordeel zijn dat het uittreegeld in strijd is met art. 85 lid 1 
EG-Verdrag, dat de in het verleden betaalde uittreegelden teruggevorderd zouden 
kunnen worden op grond van onverschuldigde betaling.321 

Het uittreegeld heeft met name toepassing gevonden bij coöperatieve zuivelon
dernemingen. Uit de reeds aangehaalde arresten van het Hof van Justitie EG inzake 
Dansk Pelsdyravlerforening en DLG blijkt echter dat ook de door inkoopcoöperaties 
gehanteerde kwantumkortingen vanuit Europees mededingingsrecht problematisch 
kunnen zijn. Door het toekennen van kortingen voor de afname van extra 
hoeveelheden bij de coöperatie kan een bepaalde mate van prijsdifferentiatie tot 
stand worden gebracht. Bij een afzetcoöperatie kan een dergelijke prijsdifferentiatie 
plaats vinden door het toekennen van een extra vergoeding op geleverde producten 
indien de levering een bepaald quotum overschrijdt, bijv. voorzover er meer 
geleverd wordt dan krachtens de leveringsplicht is voorgeschreven. De coöperatie 
verstrekt hiervoor dan zogenaamde omzetbewijzen.322 Een ander effect van 
dergelijke kwantumkortingen cq. toeslagen bestaat hierin dat op deze wijze een 
beloning plaats vindt voor getoonde ledentrouw. Recentelijk oordeelde het Hof 
Den Bosch in het 'Champignoncompost'-arrest323 dat het een coöperatie niet is 
toegestaan de toekenning van een dergelijke prijskorting afhankelijk te stellen van 
de voorwaarde dat in het boekjaar het lid niet tevens producten bij anderen dan 
de coöperatie heeft ingekocht. Een dergelijk beding kan volgens het Hof Den Bosch 
de handel tussen lid-staten van de EG ongunstig beïnvloeden en de mededinging 
binnen de EG beperken. Een dergelijke aan de kortingsregeling verbonden beding 

t.a.p. blz. 282-284. 
320 Hof Den Bosch 29 april 1997, NJkort 1997, nr. 39. 
321 Zie over de verstrekkende gevolgen die dit kan hebben VerLoren van Themaat, t.a.p. blz. 61 

en 62, alsmede Van der Sangen, S&V 1996 blz. 82. 
322 Zie Slagter, a.w. blz. 335. 
323 Hof Den Bosch 25 augustus 1993, NJ 1994, 308 (Nooyen/CNC). 
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achtte het hof nietig wegens strijd met art. 85 eerste lid aanhef en onder e EG-Ver
drag. 

Galle heeft erop gewezen dat de beslissing van het Hof Den Bosch in het licht 
van de rechtspraak van het Hof van Justitie voor de EG in de zogenaamde DLG-zaak 
niet voor de hand lag.324 Immers, in tegenstelling tot het Hof Den Bosch achtte 
het Hof van Justitie van EG in bovengemelde uitspraak325 het karakter van de 
coöperatieve ondernemingsvorm en de daaraan gehanteerde ledenbinding wel van 
belang voor de vraag of een kwantumkorting als de onderhavige in strijd is met 
Europees mededingingsrecht. Het Hof van Justitie oordeelde immers dat het verbod 
door een inkoopcoöperatie voor meststoffen opgelegd aan de leden om tevens lid 
te zijn van een ander soortgelijk samenwerkingsverband niet in strijd is met art. 
85 lid 1 EG-verdrag, nu een dergelijk verbod kan bijdragen tot een doeltreffende 
mededinging. Daarvan is sprake, aldus het Hof, indien het verbod beperkt blijft 
tot dat wat noodzakelijk is om goede werking van de coöperatie te verzekeren en 
haar contractuele onderhandelingspositie ten opzichte van producenten te 
handhaven. Het Hof van Justitie was van oordeel dat het verbod in casu aan deze 
beperking voldeed. 

Mijns inziens is de beslissing van het Hof Den Bosch in de 'Champig-
noncompost'-zaak326 echter, ook in het licht van de uitspraak in de DLG-zaak, 
begrijpelijk. Galle gaat immers aan een essentieel verschil in beide zaken voorbij. 
In de DLG-zaak stond vast dat de inkoopcoöperatie geen sterke marktpositie had. 
Tegen deze achtergrond achtte het Hof van Justitie EG het verbod op een dubbel 
lidmaatschap niet in strijd met het kartelverbod van art. 85 lid 1 EG-Verdrag, nu 
deze vorm van ledenbinding blijkbaar noodzakelijk was om een goede werking 
van deze coöperatie te bewerkstelligen. In de 'Champingnoncompost'-zaak echter 
stond vast dat de inkoopcoöperatie feitelijk als monopolist op de markt voor 
champignoncompost optrad. In een dergelijke situatie acht het Hof Den Bosch, 
hoewel het dat niet met zoveel woorden zegt, een dergelijke ledenbindende bepaling 
blijkbaar niet meer noodzakelijk om een goede werking van de coöperatie te 
bewerkstelligen. 

324 Galle, Ledenbinding en Europees Kartelrecht: het Champignoncompost-arrest, S&V 1995 blz. 
38-41. 

325 HvJ EG 15 december 1994, Jur.1994,1-5641 (G0ttrup-Klim/Dansk Landbruch Grovvareselskab 
Amba). 

326 Hof Den Bosch 25 augustus 1993, NJ 1994, 308 (Nooyen/CNC). 
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