
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Rechtskarakter en financiering van de cooperatie : een onderzoek naar de
civielrechtelijke kenmerken van de cooperatie in het licht van de vraag of daaruit
beperkingen voortvloeien voor de financiering van haar
ondernemingsactiviteiten

van der Sangen, G.J.H.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
van der Sangen, G. J. H. (1999). Rechtskarakter en financiering van de cooperatie : een
onderzoek naar de civielrechtelijke kenmerken van de cooperatie in het licht van de vraag of
daaruit beperkingen voortvloeien voor de financiering van haar ondernemingsactiviteiten. [,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/rechtskarakter-en-financiering-van-de-cooperatie--een-onderzoek-naar-de-civielrechtelijke-kenmerken-van-de-cooperatie-in-het-licht-van-de-vraag-of-daaruit-beperkingen-voortvloeien-voor-de-financiering-van-haar-ondernemingsactiviteiten(cab47589-2c8c-4369-afc3-db1ab5fb083f).html


HOOFDSTUK 6 

Financiering van de coöperatie door beleggers 

'De problematiek van de participatie van derden in de eigen vermogensvorming van een 
coöperatie is (...) niet een eenvoudige. Juridische oplossingen zijn weliswaar voorhanden, 
dat wil zeggen passen in het op de coöperatie van toepassing zijnde verenigingsrecht en 
zijn ook in overeenstemming met de wettelijke doelstelling van de coöperatie. Maar, er 
zijn grenzen die bevestigen dat de coöperatie niet is bedoeld als associatie van kapitalen, 
doch als associatie van personen welke eenzelfde economische behoefte delen. ' 
R.C.J. Galle 

1 Financiering met beleggingskapitaal 

/. / Kenmerken 

De bestaande wijze van zelffinanciering kenmerkt zich, zoals in hoofdstuk 5 bleek, 
door het verplichtend karakter van de deelname van de leden in de eigen 
vermogensvorming. Deze verplichte deelname in het eigen vermogen door de leden 
vindt veelal plaats op basis van en naar rato van de omzet die het gevolg is van 
het tussen coöperatie en haar leden onderhouden zakelijk verkeer. Een mogelijke 
deelname in het eigen vermogen van de coöperatie door derden draagt uit de aard 
der zaak geen verplichtend karakter. Bovendien zal de mate van deelname in het 
vermogen en de vergoeding bij een participatie van niet-leden geen verband houden 
met de levering of afname van goederen cq. diensten, nu tussen de derde en de 
coöperatie immers geen zakelijk verkeer zal bestaan. In tegenstelling tot de 
deelname van leden is er ten aanzien van niet-leden derhalve geen sprake van een 
koppeling tussen de deelname in de financiering en de omzetrelatie. 

Dit verschil in relatie tussen lid en coöperatie aan de ene kant en de coöperatie 
en de derde aan de andere kant brengt tevens een verschil in het motief tot deelname 
met zich. Voor de derde is het motief voor deelname in het vermogen niet gelegen 
in het realiseren van een zo hoog mogelijke uitbetalingsprijs cq. een zo laag 
mogelijke aankoopprijs, maar in het realiseren van een optimaal rendement op 
het door hem ingebrachte kapitaal. Het beleggingsmotief staat voor de participant 
in het eigen vermogen van de coöperatie voorop. Het door derden verstrekte kapitaal 
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Hoofdstuk 6 

in het eigen vermogen van de coöperatie zal daarom worden aangeduid als 
beleggingskapitaal en de derde/participant als de belegger..' 

Het ontbreken van een koppeling tussen de deelname in de financiering en de 
omzetrelatie kan leiden tot spanning tussen leden en beleggers. Deze spanning 
doet zich gelden ten aanzien van de verdeling van het bedrijfsresultaat. Hierachter 
gaan een drietal problemen schuil. In de eerste plaats in welke verhouding het 
jaarresultaat over de leden enerzijds en de belegger anderzijds moet worden 
verdeeld. Aan de ene kant staat het belang van het lid bij een hoge uitbetalingsprijs 
en aan de andere kant het belang van de belegger op een reëel rendement op het 
ingebrachte vermogen. Op deze economische vraag zal ik niet ingaan. Wel zal ik 
ingaan op de vraag of een coöperatie gegeven haar wettelijke doelstelling, 
economisch voordeel kan verschaffen aan niet-leden.2 

In de tweede plaats doet zich het probleem voor dat er voor de vaststelling 
van het rendement voor de belegger geen vast richtsnoer bestaat nu, door het 
ontbreken van eigen winststreven, van winst in de eigenlijke zin van het woord 
geen sprake is.3 Een en ander houdt verband met de omstandigheid dat ten gevolge 
van de economische activiteit van de coöperatie van winst zoals bij de naamloze 
vennootschap niet kan worden gesproken. Uit de doelstelling van een coöperatie, 
die als verlengstuk van de leden/bedrijfshuishoudingen optreedt, volgt immers 
dat er volgens het kostendekkingsbeginsel wordt gewerkt. De functies die de 
coöperatie ten behoeve van haar leden uitoefent, zal de coöperatie dan ook tegen 
kostprijs aan de leden in rekening brengen. Het ontbreken van een streven naar 
winst leidt ertoe dat er tussen de leden en de coöperatie verrekenprijzen in de plaats 
treden van marktprijzen. Aangezien pas achteraf kan worden bepaald hoe groot 
de genoemde kostprijs zal zijn, zal de coöperatie voor het aanbieden van haar 
diensten in eerste instantie een voorlopige vergoeding in rekening brengen. Na 
vaststelling van de werkelijke kosten wordt een exploitatie-overschot in principe 
uitgekeerd naar rato van de omvang van het zakelijk verkeer. Bij een eventueel 

NCR-rapport 1990, blz. 40. Overigens kan er ook bij leden die geen omzetrelatie meer hebben 
met de coöperatie, bijv. ten gevolge van bedrijfsbeëindiging, sprake zijn van beleggingskapitaal. 
Ook is het mogelijk dat een lid vrijwillig participeert in het eigen vermogen waarbij de vergoeding 
op het ingebracht kapitaal niet plaatsvindt op basis van de omzetrelatie. Alsdan treedt het lid 
tevens als belegger op. 
Zie § 2.1. in verband met de vraag of uitgifte van participatiebewijzen aan niet-leden toelaatbaar 
is. 
Zie hierover Ter Woorst, Coöperatie als vorm van economisch organisatie, Van Mastrigt en 
Verhoeven, Arnhem 1996, blz. 84, Lindeijer, Aspecten van de belastingheffing van coöperatieve 
verenigingen, FED fiscale brochures, Vpb 3.4., FED Deventer, 1977, blz. 7, Leep, De coöperatie. 
Enkele aspecten van verwerkings- en afzetcoöperaties, diss. UvA 1985, blz. 83 e.V. en zijn 
bijdrage in Maanblad voor accountancy en bedrijfshuishouding, 60e jaargang, nr. 7, juli/augustus 
1986, blz. 307 e.V., alsmede Aardema, De coöperatie in de systematiek van fiscale winstbepaling, 
in: De coöperatie in fiscaal perspectief (red. L.G.M. Stevens), Kluwer Deventer, 1988, blz. 41 
e.V., in het bijzonder blz. 50/51. 
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tekort dienen de leden naar rato van de omvang van het zakelijk verkeer het tekort 
aan te zuiveren. 

In de derde plaats rijst de vraag welke invloed de belegger zou moeten hebben 
op de vaststelling van het voor uitkering vatbare jaarresultaat. De vragen die rijzen 
naar aanleiding van de vaststelling en de toekenning van het rendement aan 
beleggers zal ik hierna aanduiden als de vergoedingsproblematiek. Volgens het 
NCR-rapport De financiering van de coöperatieve onderneming^ gaat het hier om 
het maken van een 'verantwoorde afweging inzake de beloning aan de leden naar 
rato van het zakelijk verkeer enerzijds en de beloning aan beleggers naar rato van 
ingebracht vermogen anderzijds'."' Direct verband houdend met de invloed van 
de belegger op de vaststelling van het voor uitkering vatbare jaarresultaat, is de 
vraag op welke wijze beleggers hun financiële belangen binnen de coöperatie 
kunnen behartigen. In het bijzonder rijst de vraag of aan beleggers enige vorm van 
zeggenschap binnen de coöperatie zou moeten worden toegekend. Tegenover deze 
mogelijke behoefte aan toekenning van zeggenschap aan de belegger staat het belang 
van de leden op behoud van zeggenschap, in het bijzonder over de wijze van de 
bedrijfsuitoefening van de coöperatieve onderneming. Uitgangspunt van de 
wettelijke regeling is dat een dergelijke zeggenschap in overwegende mate toekomt 
aan de leden. De bijzondere relatie van de leden met de coöperatie komt mede 
tot uitdrukking in het feit dat in afwijking van de hoofdregel van art. 2:38 lid 1 
BW (elk lid heeft slechts één stem) bij coöperaties in de agrarische sector doorgaans 
krachtens statutaire voorziening de mate van zeggenschap wordt gerelateerd aan 
de mate van economische betrokkenheid van het lid in de coöperatie. Voor de 
toekenning van een meervoudig stemrecht aan de leden is de mate van deelname 
in het kapitaal als zodanig niet van belang.6 De kwesties rond het toekennen van 
zeggenschap aan de belegger met behoud van een overwegende zeggenschap van 
de leden gerelateerd aan de omvang van het zakelijk verkeer, zal ik hierna aanduiden 
als de zeggenschapsproblematiek.1 

4 NCR-rapport 1990, blz. 41. 
5 In soortgelijke zin Bosch en Koster, Agrarische coöperaties: reuzen op lemen voeten?, Tijdschrift 

voor financieel management, nr. 6, november/december 1993, blz. 56. 
6 Vgl. Becking, Beschouwingen over participatie in het vermogen van de coöperatie, TV VS 1989, 

nr. 89/11, blz. 266. In de praktijk is ook de mate waarin de leden op grond van de statuten 
verplicht zijn deel te nemen in het vermogen van de coöperatie gerelateerd aan de omvang van 
het zakelijk verkeer, zodat er wel sprake is van een zekere congruentie tussen de omvang van 
het stemrecht en de deelname in het vermogen door het lid. 
Vgl. in dit verband Galle, a.w. blz. 193, die schrijft: 'Beide problemen, dat van de zeggenschap 
en dat van de financiële vergoeding, dringen zich in sterkere mate op indien het geen leden zijn 
die participeren in het vermogen maar derden, én in de situatie dat het wel leden zijn doch de 
mate van hun participatie niet evenredig is aan de omvang van het zakelijke verkeer met de 
coöperatie.' 
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Hoofdstuk 6 

In de juridische literatuur over nieuwe financieringsvormen van de coöperatie 
wordt overwegend aandacht besteed aan de zeggenschapsproblematiek. Nillesen8 

werpt terecht de vraag op of een belegger nu wel zoveel waarde hecht aan het 
verkrijgen van zeggenschap in een coöperatie zeker als het gaat om een beursgang 
van de coöperatie. Hij verwijst daarbij naar de situatie waarin de individuele 
belegger zich bevindt bij beursvennootschappen. Ook hier blijkt in de praktijk de 
zeggenschap van de individuele belegger door beschermingsconstructies relatief 
gering te zijn. Veelal zal voor de individuele belegger de mate van zeggenschap 
van ondergeschikt belang zijn voor de beslissing om wel of niet te participeren 
in een beursvennootschap. Daarvoor beslissend is een eerste instantie de 'performan
ce' van de betrokken vennootschap, hetgeen tot uitdrukking komt in de koers
winstverhouding en het dividendbeleid.9 Dit neemt echter niet weg dat toekenning 
van een bepaalde mate van zeggenschap aan niet-leden vereist zal zijn teneinde 
de behartiging van de financiële belangen van de belegger binnen de coöperatie 
te waarborgen. Men vergelijke in dit verband de recente 'corporate governance'-
discussie, waarvan de grondgedachte is dat ook bij ter beurze genoteerde 
vennootschappen een relatie zou kunnen worden gelegd tussen de hoogte van de 
financiële vergoeding enerzijds en de mate van invloed van de aandeelhouder op 
het beleid en de besturing van de door de vennootschap in stand gehouden 
onderneming, anderzijds.10 

1.2 Modaliteiten 

Ten aanzien van de wijze van participatie door beleggers in het eigen vermogen 
van de coöperatie kunnen verschillende modaliteiten worden onderscheiden." 

Zo kan er sprake zijn van permanent verstrekt kapitaal of van tijdelijk verstrekt 
kapitaal. Wordt er gekozen voor tijdelijk verstrekt kapitaal, dan zal dit gepaard 
gaan met een of andere vorm van vaste vergoeding op ingebracht kapitaal. Daarbij 
zal in de regel de belegger het geheel ontbreken van cq. een zeer beperkte 
zeggenschap voor lief nemen. Naar mate de onzekerheid ten aanzien van de 
vergoeding groter is, hetgeen doorgaans het geval zal zijn bij een verstrekking van 
permanent kapitaal, zal de belegger meer zeggenschap verlangen. Ten aanzien van 

8 Nillesen, Financiering van grote coöperaties; Nieuwe vormen van risicodragend vermogen voor 
coöperaties geplaatst in civiel- en fiscaalrechtelijk perspectief, Fiscaal Ondernemingsrecht 1994, 
blz. 119. In soortgelijke zin Becking, t.a.p. blz. 267, rechter kolom. 

9 Ook bij de aan de beurs genoteerde coöperatie OPG vormde het gemis aan rechtstreekse 
zeggenschap van beleggers in de coöperatie geen belemmering voor een geslaagde beursintroduc
tie. 

10 Zie het rapport van de Commissie 'Corporate Governance', onder voorzitterschap van J. Peters, 
d.d. 28 oktober 1996 en de reactie daarop van de NCR in De NV 75/4 april 1997, blz. 123 en 
124. 

11 Zie NCR-rapport 1990. blz. 41. 
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tijdelijk ter beschikking gesteld kapitaal is het echter de vraag of daarmee de 
solvabiliteit en het garantievermogen gunstig worden beïnvloed. Een en ander zal 
vooral afhangen van de looptijd.12 

De titel op het vermogen, d.w.z. de aanspraak die de participatie geeft, kan 
betrekking hebben op het nominale gestorte vermogen, maar ook op het totale 
vermogen van de onderneming. De titels kunnen niet verhandelbaar, beperkt 
verhandelbaar of vrij verhandelbaar zijn. Ook bestaat de mogelijkheid dat de titels 
weliswaar niet verhandelbaar zijn maar wel converteerbaar zijn in wel verhandelbare 
vermogenstitels. 

De vergoeding op ingebracht kapitaal kan bestaan uit een vooraf bepaald vast 
bedrag cq. een op basis van vooraf vaststaande maatstaven te bepalen bedrag, of 
worden vastgesteld op basis van het ondernemingsresultaat. Ook een combinatie 
van beide is mogelijk. Zoals gezegd, leidt een keuze voor een vaste vergoeding 
bij de belegger tot een geringere behoefte aan zeggenschap. Van de andere kant 
zou men ook kunnen zeggen dat beleggers een gefixeerde minimum vergoeding 
wensen in het geval het niet wenselijk wordt geacht aan de beleggers daadwerkelijke 
invloed toe te kennen ten aanzien van de vaststelling van de winst.13 Voorzover 
de vergoeding afhankelijk wordt gesteld van het ondernemingsresultaat, hetgeen 
doorgaans het geval is bij permanent verstrekt kapitaal, zal de behoefte aan 
zeggenschap bij de belegger groter zijn. 

Ten aanzien van de aan de belegger toe te kennen zeggenschap bestaat derhalve 
de mogelijkheid geen zeggenschap toe te kennen, het toekennen van zeggenschap 
naar rato van het ingebrachte vermogen, dan wel het toekennen van bijzondere 
zeggenschapsrechten, zoals bijv. het recht van voordracht met betrekking tot de 
benoeming van leden van het bestuur of van een toezichthoudend orgaan. Het 
toekennen van geen zeggenschap aan de belegger is alleen mogelijk indien aan 
de belegger een vooraf naar objectieve maatstaven vast te stellen bedrag als 
vergoeding op ingebracht kapitaal in het vooruitzicht wordt gesteld. Bij het 
toekennen van stemrecht naar rato van het ingebrachte vermogen en bij het 
toekennen van bijzondere zeggenschapsrechten moet worden bedacht dat op grond 
van art. 2:38 lid 1 BW alleen stemrecht toekomt aan leden. Aan niet-leden kan 
slechts stemrecht worden toegekend op de voet van art. 2:38 lid 3 BW.14 

12 Zie hierover J.J.M. Jansen, a.w. b!z. 146. 
13 Vgl. Galle, De coöperatie in eigentijds perspectief. Over de wettelijke definitie en de plaats van 

de coöperatie in het systeem van rechtspersonen, inaugurele rede KUB 1994, W.E.J. Tjeenk 
Willink, Zwolle 1994, blz. 28. 

14 Zie § 4.2.2. van hoofdstuk 4 en hierna in § 2.4. 
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1.3 Wijze van vergoeding 

Vooraf dient opgemerkt te worden dat een vergoeding op door leden verstrekt 
kapitaal doorgaans leidt tot een dubbele belastingheffing. De coöperatie is immers 
zelf belastingplichtig in gevolge de vennootschapsbelasting. Uitdelingen van de 
na belastingheffing resterende winst worden bij de leden betrokken in de heffing 
van de inkomstenbelasting, voorzover deze natuurlijke personen zijn. Het bijzondere 
karakter van de coöperatie als onzelfstandige onderneming brengt echter met zich 
dat, indien er sprake is van een uitkering aan leden/natuurlijke personen van een 
exploitatie-overschot in de vorm van een prijscorrectie of nabetaling, deze uitkering 
als bedrijfskosten in mindering kan worden gebracht op het resultaat van de 
coöperatie. Een eventuele resterend exploitatie-overschot is onder omstandigheden 
aftrekbaar van de fiscale winst, indien er sprake is van zogenaamde 'verlengstu
kwinst'. Een vergoeding op ingebracht kapitaal, ook al zijn de leden tot inbreng 
naar rato van de omvang van het zakelijk verkeer verplicht, komt echter niet in 
aanmerking voor de hier aan de orde zijnde verlengstukaftrek.15 Dit is dan ook 
de reden waarom op door de leden verplicht verstrekt kapitaal geen vergoeding 
wordt uitgekeerd. 

Bij vrijwillig verstrekt beleggingskapitaal is een vergoeding essentieel. Het 
motief van de belegger bestaat immers in het realiseren van een zo hoog mogelijk 
rendement op ingebracht kapitaal. Bij een coöperatie is de vaststelling van het 
rendement problematisch vanwege het ontbreken van een eigen winststreven, 
hetgeen tot gevolg heeft dat het exploitatie-overschot als maatstaf niet bruikbaar 
is.16 In het NCR-rapport uit 1990 worden door de Commissie "Financiering van 
de coöperatieve onderneming" de volgende denkbare oplossingen genoemd waarmee 
een richtsnoer wordt gegeven voor het vaststellen van het rendement op beleggings
kapitaal.17 

In de eerste plaats wordt als mogelijke oplossing vermeld de vergoeding te 
koppelen aan het gemiddeld rendement op staatsobligaties. Van deze mogelijkheid 
wordt gebruik gemaakt voor de deelname door de Nationale Investeringsbank in 
Cebeco-Handelsraad. '8 

15 Zie art. 9 lid 1 sub h jo. lid 2 en art. 10 sub c Wet Vpb 1969. Zie voor een korte weergave van 
de verlengstukaftrek Muijen/Van der Wal, Compendium van de vennootschapsbelasting, 4e 
druk. Kluwer Deventer, 1995, blz. 53-55 en meer uitgebreid J.J.M. Jansen, Belastingheffing 
van coöperaties en haar leden, diss. EUR 1996, Kluwer Deventer, 1996. 

16 Zie hierover Leep, De coöperatie, onderneming, marktgedrag, winstbegrip, aansprakelijkheid. 
financiering en vermogensstructuur, Maandblad voor accountancy en bedrijfshuishouding, 60e 
jaargang, nr. 7, juli/augustus 1986, p. 310-314. 

17 NCR-rapport 1990, blz. 42. 
18 Art. 39 lid I sub b Statuten Cebeco-Handelsraad d.d. 30 oktober 1997. Zie over de deelname 

van de NIB in Cebeco-Handelsraad het Financieele Dagblad d.d. 14 november 1997. 
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In de tweede plaats wordt gedacht aan een vergoeding gekoppeld aan het 
gemiddeld betaald dividend door ter beurze genoteerde vennootschappen. Ten einde 
de zekerheid op een vergoeding aan de belegger te vergroten, oppert de Commissie 
"Financiering van de coöperatieve onderneming", de mogelijkheid om aan de 
vergoeding aan de belegger een cumulatieve preferentie toe te kennen. Daarbij 
dient men mijns inziens echter te bedenken dat, zolang de vaststelling van het 
jaarresultaat plaatsvindt door de algemene ledenvergadering, het jaarresultaat gezien 
de hoogte van de uitbetalingsprijs en de werking van het systeem van prijscorrecties 
en nabetalingen een manipuleerbare grootheid is. Bezitten de beleggers bovendien 
slechts een geringe mate van zeggenschap, dan kan het effect van een dergelijk 
preferent cumulatief aandeel daardoor gering zijn. Immers, de leden hebben het 
in hun macht door de vaststelling van de hoogte van de nabetalingen de 'winst' 
tot een minimum te beperken. 

In de derde plaats kan de vergoeding worden gekoppeld aan het rendement 
van de sector waarin de coöperatieve onderneming actief is, waarbij het succes 
van de coöperatie afgemeten wordt aan het succes van de coöperatie en de leden 
gezamenlijk. Richtsnoer zou volgens de Commissie dan kunnen zijn de rentabiliteit 
van de coöperatie en de bedrijfshuishoudingen van de leden gezamenlijk. De 
rentabiliteit in een bepaalde sector kan worden bepaald aan de hand van het saldo 
per productie-eenheid in een bepaalde regio.19 De Commissie stelt voor de vergoe
ding van beleggingskapitaal samen te stellen uit een vast percentage en een variabel 
percentage op basis van het saldo per productie-eenheid in een bepaalde sector. 
Ook in dat geval kan aan de vergoeding aan de beleggers een cumulatieve 
preferentie worden toegekend.20 

De hierna volgende paragrafen geven een overzicht van mogelijke financierings
constructies voor het aantrekken van beleggingskapitaal. Daarbij kan een 
onderscheid worden gemaakt in financieringsconstructies waarbij de belegger 
rechtstreeks deelneemt in het eigen vermogen van de coöperatie enerzijds (§ 2) 
en financieringsconstructies waarbij de belegger deelneemt in een naamloze of 
besloten vennootschap waarin de coöperatie als regel een meerderheidsbelang heeft, 
anderzijds (§ 3). Ook komen een aantal specifieke financieringsconstructies aan 
bod die een mogelijkheid kunnen bieden voor het aantrekken van risicodragend 
vermogen buiten de kring van de leden (§ 4). 

19 Daarbij sluit de commissie aan bij het door Leep voor afzet- en verwerkingscoöperaties 
gehanteerde winstbegrip. Vgl. Leep, t.a.p. blz. 313. 

20 NCR-rapport 1990, blz. 42 en 43. Een soortgelijke wijze van vergoeding van beleggingskapitaal 
komt volgens de Commissie ook voor bij de in Frankrijk reeds bestaande 'titres participatifs'. 
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2 Directe participatie in de coöperatie 

In deze paragraaf zal ik ingaan op een aantal financieringsconstructies waarbij 
beleggers participeren in het eigen vermogen op het niveau van de coöperatie. In 
dit licht roep ik de centrale vraag van dit proefschrift zoals geformuleerd in het 
inleidende hoofdstuk nogmaals in herinnering: op welke wijze kunnen derden, 
niet-leden dus, risicodragend vermogen verschaffen aan de coöperatie op een 
soortgelijke wijze als de naamloze vennootschap cq. de besloten vennootschap 
dat doen door middel van de emissie van aandelen. De vraag is aldus op te vatten 
of het binnen de wettelijke regeling van de coöperatie mogelijk is dat een coöperatie 
aan niet-leden verhandelbare vermogenstitels uitgeeft die aanspraak geven op een 
aandeel in het exploitatie-overschot dan wel het liquidatie-overschot. Als 
uitgangspunt geldt hierbij dat de nauwe verbondenheid van de leden met hun 
coöperatie, die mede tot uitdrukking komt in de ledendominantie, geen verandering 
ondergaat. Behoud van de voor de coöperatie kenmerkende ledendominantie 
beschouw ik dan ook als een randvoorwaarde. 

De opbouw van deze paragraaf is als volgt. Ten eerste zal ik ingaan op de 
vraag of het toelaatbaar is dat een coöperatie vermogenstitels uitgeeft die recht 
geven op een aandeel in het exploitatie-overschot en/of in het liquidatie-overschot 
(§ 2.1.). De vraag kan verder gesteld worden of het in dit verband verschil uitmaakt 
of dergelijke vermogenstitels worden toegekend aan leden dan wel aan niet-leden 
(§ 2.2.). Vervolgens zal ik een aantal in de literatuur genoemde voorstellen van 
financieringsconstructies beschrijven waarbij aan niet-leden verhandelbare 
vermogenstitels worden uitgegeven. De voorstellen van de in 1973 door de 
commissie 'Struktuur grote (centrale) landbouwkoöperatie' ingestelde werkgroep 
'Nieuwe financieringsvormen'21 nemen in dit verband een centrale plaats in, omdat 
de in § 2.4. besproken financieringsconstructies varianten zijn van de voorstellen 
van de zojuist genoemde werkgroep. Dit rechtvaardigt een aparte behandeling in 
§ 2.3. Met betrekking tot de in § 2.4. besproken financieringsconstructies wordt 
aandacht geschonken aan de in § 1.1. geformuleerde zeggenschapsproblematiek 
en vergoedingsproblematiek. In § 2.5. bespreek ik vervolgens de wijze waarop 
bij apothekersorganisatie OPG verhandelbare vermogenstitels bij beleggers zijn 
geplaatst. Gezien het feit dat deze coöperatie aan de beurs genoteerd is, kan de 
vraag worden gesteld of het door OPG gehanteerde coöperatieve beursmodel ook 
voor andere, in de agrarische sector actieve coöperaties een mogelijke oplossing 
voor het financieringsvraagstuk biedt. In § 2.6. besteed ik aandacht aan een aantal 
fiscale aspecten met betrekking tot de behandelde financieringsconstructies. 

21 Zie het rapport vanwege de Nationale Coöperatieve raad voor de land- en tuinbouw, Struktuur 
van de grote landbouwkoöperatie, Den Haag 1973, blz. 115-154. 

360 



Financiering van de coöperatie door beleggers 

2.1 Toelaatbaarheid van participatiebewijzen 

De essentie van de hierna te bespreken financieringsconstructies bestaat hierin 
dat er aan leden en/of derden vermogenstitels worden toegekend die aanspraak 
geven op een aandeel in het exploitatie-overschot en/of het liquidatie-overschot. 
In verband met de gewenste verhandelbaarheid zou het de voorkeur hebben dat 
van deze vermogenstitels aan toonder luidende waardepapieren kunnen worden 
uitgegeven, zodat ook een eventuele verhandelbaarheid ter beurze tot de 
mogelijkheden zou kunnen behoren. Dergelijke verhandelbare waardepapieren 
die aanspraak geven op een aandeel in het exploitatie-overschot en/of in het liquida
tie-overschot worden ook wel participatiebewijzen genoemd. Als zodanig is aan 
dergelijke participatiebewijzen geen stemrecht verbonden. Op de houder van de 
participatiebewijs rust slechts een stortingsplicht. 

Eisma omschrijft participatiebewijzen als 'effecten - al dan niet in een papier 
belichaamd - die de houder jegens de uitgevende vennootschap aanspraak geven 
op uitkering van een deel van de vennootschappelijke winst en/of het liquidatiesaldo 
en die niet zijn aandelen in het kapitaal van de betreffende vennootschap' r1 Mutatis 
mutandis acht ik deze omschrijving ook bruikbaar voor de door de coöperatie uit 
te geven verhandelbare vermogenstitels. 

De vraag die thans beantwoording behoeft, is of een coöperatie met 
participatiebewijzen rechtens toelaatbaar is; derhalve of een dergelijke coöperatie 
met participatiebewijzen in overeenstemming is met de wettelijke regeling van 
de coöperatie? Anders geformuleerd, hoe verhoudt zich de wettelijke doelstelling 
van de coöperatie met het toekennen van vergoedingen op door beleggers ingebracht 
kapitaal. Tevens is het de vraag of, en in welke omstandigheden uitgifte van de 
hier aan de orde zijnde participatiebewijzen een ongeoorloofde overschrijding 
betekent van de in Boek 2 BW neergelegde grenzen ter afbakening van de 
verschillende rechtspersonen. Deze problematiek vertoont grote gelijkenis met 
de vraag of een coöperatie aan de leden overdraagbare vermogenstitels kan 
toekennen die aanspraak geven op een aandeel in het exploitatie- cq. het liquidatie
overschot, zonder dat er een verband bestaat met het zakelijk verkeer tussen de 
coöperatie en het betrokken lid, nu deze leden voorzover zij geen zakelijk verkeer 
met de coöperatie onderhouden ook kunnen worden beschouwd als beleggers.23 

22 Zie Eisma, Tussen aandeel en schuldbrief: participatiebewijzen, in: Ondernemingsrechtelijke 
contracten, Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen, 
Kluwer 1991, blz. 29. Een soortgelijke omschrijving hanteert Van der Grinten waarbij zij 
opgemerkt dat Van der Grinten de door Eisma omschreven participatiebewijzen aanduidt als 
winstbewijzen. Zie Van der Grinten, Winstbewijzen als financieringsmethode, in: De Bankier 
als Jurist, tegen wil en dank, Langman-bundel, Kluwer, Deventer 1991, blz. 121. 

23 Hiervan kan sprake zijn indien het lid zijn zakelijk verkeer met de coöperatie ten gevolge van 
bedrijfsbeëindiging heeft gestaakt terwijl de statuten geen recht geven op uitkering van de tijdens 
het lidmaatschap op de verplichte eigen vermogensrekening ten name van de leden gecrediteerde 
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Op grond van haar wettelijke doelstelling moet de coöperatie, zoals hiervoor 
meermalen aan de orde kwam, voorzien in de stoffelijke behoeften van haar leden 
door met hen een zakelijk verkeer te onderhouden in het bedrijf dat de coöperatie 
ten behoeve van de leden daartoe uitoefent of doet uitoefenen. De vraag kan gesteld 
worden of het toekennen van een vergoeding uit het exploitatie-overschot in 
overeenstemming is met de in art. 2:53 lid 1 BW neergelegde wettelijke doelstelling 
van de coöperatie. De werkgroep 'Nieuwe financieringsvormen' onder voorzitter
schap van Van der Grinten24 merkte hier eertijds over op: 

'Gesteld zou kunnen worden dat een uitgifte van participatiebewijzen meebrengt 
dat de coöperatie niet langer haar bedrijf ten behoeve van haar leden uitoe
fent.'25 

De resultaten van de bedrijfsuitoefening komen immers niet meer uitsluitend ten 
goede aan de leden indien ook houders van participatiebewijzen gerechtigd zouden 
zijn tot het vermogen van de coöperatie. In zijn bewerking van De Rechtspersoon 
stelt Van der Grinten dat, indien een coöperatie wordt geconstrueerd met een 
aandelenkapitaal in de trant van het aandelenkapitaal van een nv of bv, waarbij 
statutair is bepaald dat de winst behoudens reservering wordt uitgekeerd aan de 
'aandeelhouders' en bij ontbinding het vermogen aan hen toekomt, de bedrijfsuitoe
fening niet ten behoeve van de leden geschiedt en dat derhalve de coöperatie niet 
onder de wettelijke omschrijving van haar rechtsvorm valt. Bij een dergelijke 
coöperatie bestaat het gevaar dat zij ontbonden wordt op grond van art. 2:21 lid 
1 sub c BW. Hij voegt er echter meteen aan toe dat een dergelijke opvatting niet 
betekent dat elk aantrekken van risicodragend kapitaal van anderen dan de leden, 
waarbij de aandelen aanspraak geven op de winst, in strijd is met de bepaling van 
art. 2:53 lid 1 BW. Volgens Van der Grinten kan men zich de constructie voorstellen 
dat de winst gedeeltelijk toekomt aan de leden en gedeeltelijk aan de 
kapitaalverschaffers. Van der Grinten is van mening dat in een dergelijk geval de 
bedrijfsuitoefening mede ten behoeve van de aandeelhouders plaatsvindt, hetgeen 
zich verdraagt met de wettelijke bepaling.26 Een nadere motivering geeft hij niet. 
Ook Raaijmakers acht, naar ik mag aannemen, uitgifte van participatiebewijzen 
toelaatbaar, waar hij schrijft dat het hem niet in tegenspraak lijkt met de basisidee 

bedragen, of in het geval de leden tijdens of na beëindiging van het lidmaatschap op vrijwillige 
basis kapitaal verstrekken aan de coöperatie. 

24 Zie het NCR-rapport 1973, blz. 145-148. Zie over deze problematiek tevens Zeilemaker. 
Rechtspersonen en ondernemingsrecht, WPNR 5159 (1972), blz. 57, die erop wijst dat, indien 
een dergelijke coöperatievorm ingang vindt, dit ertoe kan leiden dat de dwingendrechtelijke 
bepalingen van de naamloze vennootschap kunnen worden omzeild. 

25 NCR-rapport 1973, blz. 145. 
26 Asser-Van der Grinten 2-II (De rechtspersoon), nr. 393 blz. 312 en 313. Zie ook het NCR-rapport 

1973, blz. 146. 
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van de coöperatieve samenwerking dat een coöperatie verhandelbare effecten 
uitgeeft die aanspraak geven op een vaste vergoeding en op een deel van het 
daarmede bijeengebrachte vermogen.27 Of hij dit ook toelaatbaar acht indien aan 
de verstrekker van risicodragend kapitaal een aanspraak toekomt in de winst, is 
niet geheel duidelijk.28 Dortmond, die zich daarbij voornamelijk beroept op de 
overwegingen van Van der Grinten, acht geen bedenkingen aanwezig tegen de 
uitgifte van participatiebewijzen door een coöperatie.29 

Naar mijn mening zijn er echter ten aanzien van de toelaatbaarheid van de uitgifte 
van participaties door een coöperaties aan niet-leden een aantal kritisiche kantteke
ningen te plaatsen die verband houden met de wettelijke doelstelling van de 
coöperatie. Uit de wettelijke doelstelling vloeit mijns inziens namelijk voort dat 
de coöperatie ten behoeve van haar leden inkomensvormend dient op te treden.10 

Hieronder zal blijken dat de toelaatbaarheid van de uitgifte van participatiebewijzen 
afhankelijk is van de wijze waarop de coöperatie haar inkomensvormende functie 
uitoefent. 

Vooraf moet worden opgemerkt dat er geen specifieke wettelijke bepaling 
bestaat die verbiedt dat aan anderen dan de leden aanspraken in het exploitatie-over
schot worden toegekend.31 Uit de uitsluiting van de toepasselijkheid van het voor 
de vereniging geldende uitkeringsverbod voor de coöperatie kan men slechts 
afleiden dat een coöperatie winst mag uitkeren,32 niet dat de winst op grond van 
de wet aan de leden moet toekomen.'1 Mijns inziens mag hier echter niet zonder 
meer de conclusie aan worden verbonden dat het geoorloofd is het exploitatieresul
taat uit te keren aan niet-leden. Of door het toekennen van een aanspraak op een 
aandeel in het exploitatie-overschot aan beleggers als vergoeding op door hen 
ingebracht kapitaal, de bedrijfsuitoefening niet meer ten behoeve van de leden 

27 Raaijmakers. t.a.p. blz. 253. 
28 Hij vraagt zich af of' de wet er zich tegen zou verzetten, indien de coöperatie leden zou toelaten 

'die participeren in het gezamenlijke ondernemersrisico van de coöperatie door aan haar gelden 
ter beschikking te stellen in dier voege dat aan dezen een te bepalen deel van het exploitatieover
schot ten goede zal komen, doch dat zij in een tekort niet meer zullen behoeven bij te dragen 
dan het reeds gestorte bedrag (of nog te storten bedrag).' Raaijmakers. t.a.p. blz. 251. 

29 Dortmond, inaugurele rede KUN 1991, blz. 16 en 17. 
30 In soortgelijke zin Galle, diss. KUB 1993, blz. 195. 
31 Vgl. Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997). nr. 393 blz. 312 en Bartman/Van der Meijden. 

t.a.p. blz. 30. Anders dan bijvoorbeeld in België kent de Nederlandse wetgeving geen verbod 
ten aanzien van de door de coöperatie te gebruiken financieringsmethode, alhoewel de Nederlandse 
regeling bij wijze van regelend recht uitgaat van de financiering van de coöperatie op basis van 
de ledenaansprakelijkheid. Vlg. echter art. 141 lid 1 van de Belgische Vennootschapswet: 'De 
coöperatieve vennootschap is een vennootschap die is samengesteld uit een veranderlijk aantal 
vennoten met veranderlijke inbrengen. Buiten de aandelen die de inbrengen vertegenwoordigen, 
mag geen enkele andere soort effecten die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of die 
recht geven op een deel van de winst worden uitgegeven, onder welke benaming dan ook.' 

32 Zie art. 2:26 lid 3 jo. 53a BW. 
33 Vgl. Stille, Rechtspersonen. Kluwer losbl. editie, aant. 53-6. 
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plaatsvindt, is in belangrijke mate afhankelijk van de wijze waarop de coöperatie 
gezien haar statutaire doelomschrijving inhoud geeft aan de behartiging van de 
stoffelijke behoeften van haar leden.34 Voor een productiecoöperatie betekent een 
en ander dat voor zover zij het zakelijk verkeer met haar leden afrekent op basis 
van het kostendekkingsbeginsel een voor uitdeling aan niet-leden vatbaar resultaat 
slechts beschikbaar kan zijn, nadat er een nabetaling als correctie op de gehanteerde 
voorschotprijzen heeft plaatsgevonden.35 In het geval aan de leden daarentegen 
marktconforme prijzen in rekening worden gebracht, bestaat er geen bezwaar tegen 
toekenning van aanspraken op de winst aan anderen dan de leden. Een en ander 
betekent wel dat een dergelijke coöperatie in dit opzicht niet meer werkzaam is 
als verlengstuk van de bedrijfshuishoudingen van de leden. 

Van Diepenbeek spreekt in dit verband van 'verzelfstandiging' van de 
coöperatie ten opzichte van de leden. Daaronder verstaat hij dat aan de coöperatie 
wezensvreemde activiteiten leiden tot een verlies van zeggenschap van de leden. 
De zeggenschap over het beleid en de bedrijfsresultaten gaat bij verzelfstandiging 
geheel of gedeeltelijk over naar andere beslissers dan de leden of hun bestuurs
organen. Als factoren die bijdragen tot een dergelijke verzelfstandiging noemt hij: 

1 de opbouw van vermogen in de dode hand, 
2 het beperken of uitsluiten van de rechten van de leden op het bedrijfsresultaat, 

al dan niet in combinatie met het aantrekken van risicodragend vermogen 
van derden, 

3 beperking van bestuurlijke invloed van de leden door het toekennen van 
benoemingsrechten aan buitenstaanders, 

4 beperking of minimalisering van statutaire rechten en plichten van de leden 
ten opzichte van de coöperatie, 

5 het overschrijden van een beperkt derden-verkeer, 
6 het ondernemen van branche-vreemde activiteiten, en 
7 het onderworpen zijn aan overheidsregels ten aanzien van het bedrijfsbeleid 

en de bedrijfsvoering, zoals bijv. de Wet Toezicht Kredietwezen. 

Deze factoren kunnen ertoe leiden dat de coöperatie transformeert van een onzelf
standige onderneming zonder eigen winststreven naar een zelfstandige onderneming 
die het maken van winst voor zichzelf als doelstelling heeft.36 

34 NCR-rapport 1973. blz. 146. 
35 In soortgelijke zin Stille, Rechtspersonen, Kluwer losbl. editie, aant. 53-6: '(...) wanneer een 

coöperatie aanmerkelijke winst zou behalen zonder deze enigerlei wijze aan haar leden, juist 
voor zover zij met de coöperatie handelen, ten goede te laten komen dan zou het bedrijf niet 
meer getypeerd kunnen worden als ten dienste van de stoffelijke behoefte van haar leden.' 

36 Zie Van Diepenbeek, a.w. blz. 79-81, alsmede diens inaugurele rede RUL 1995 blz. 14, waar 
hij de vraag stelt of externe financiering met risicodragend vermogen verenigbaar is met het 
karakter van de coöperatieve onderneming, een vraag die hij op blz. 25 ontkennend beantwoordt. 
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De vraag is echter bij een coöperatie die het zakelijk verkeer met haar leden 
afrekent op basis van marktconforme prijzen, waaruit dan de behartiging van de 
stoffelijke behoeften van de leden bestaat. Deze zal bijv. hieruit kunnen bestaan 
dat de leden via de coöperatie toegang tot de markt hebben, of door het lidmaatschap 
verzekerd zijn van een afname van de door hen gegenereerde producten door de 
coöperatie. Dit laatste veronderstelt dan wel een aan het lidmaatschap verbonden 
leveringsrecht. De werkgroep 'Nieuwe Financieringsvormen' wijst er in dit verband 
op dat het wezenlijke van de bedrijfsuitoefening ten behoeve van de leden gelegen 
is 'in de omstandigheid dat de leden in hun persoonlijke bedrijfsvoering zijn gediend 
met de bedrijfsuitoefening van de coöperatie', die daartoe een zakelijk verkeer 
met de leden onderhoudt.37 Zou in de uitbetalingsprijs of anderzins - reclame-activi
teiten, en voorzover het een inkoopcoöperatie betreft, in prijsactiviteiten en/of de 
zorg voor de constante aanvoer van producten met een bepaalde kwaliteit - de 
bedrijfsuitoefening ten behoeve van de leden tot uitdrukking komen, dan zou 
inderdaad kunnen worden gesteld dat het recht op winst en op het vermogen geen 
essentiële voorwaarden zijn voor de samenwerking in coöperatief verband.38 

De wijze van de bedrijfsuitoefening en de daartoe in de statuten opgenomen 
passende middelen39 worden geïndiceerd door de vormgeving van de wettelijke 
doelstelling van de coöperatie. Formeel zijn het de leden die beslissingsmacht 
hebben om door middel van de vaststelling van de statuten een dusdanige bedrijfs
voering te moduleren die op voor de leden optimale wijze voorziet in de behartiging 
van hun stoffelijke belangen. Bepalend is in deze dan ook dat de leden ten aanzien 
van de wijze waarop de coöperatie inhoud geeft aan de uitvoering van de wettelijke 
doelstelling beslissende zeggenschap behouden.40 Naast deze positieve randvoor
waarde zou ik voor de toelaatbaarheid van participatiebewijzen dan ook willen 
aannemen dat de bedrijfsrevenuen die ontstaan in het zakelijk verkeer tussen de 
coöperatie en haar leden in beginsel niet kunnen toekomen aan anderen dan de 
leden, indien deze niet reeds zijn toegekend aan de leden via het kostendekkingsbe
ginsel. Van deze negatieve randvoorwaarde is slechts af te wijken indien de 
coöperatie aan de leden een marktconforme vergoeding verstrekt, of in het geval 
een aandeel in de winst aan niet-leden wordt toegekend die niet is ontstaan door 

37 Zie het NCR-rapport 1973, blz. 146. 
38 Zie voor een economische verklaring van het coöperatieve karakter van inkoopcoöperaties en 

coöperatieve banken Van Diepenbeek, a.w. hoofdstuk 7. 
39 In de terminologie van Löwensteyn zogenaamde secundaire handelingen in de statutaire 

doelomschrijving. Zie hierover § 3.1. van hoofdstuk 4. 
40 Vgl. in dit verband Becking, t.a.p. blz. 266 die tot dezelfde conclusie komt: '(...) uitsluitend 

beslissend dient te zijn de zeggenschap van de leden in de coöperatie, vereist voor de realisering 
van de bedoelde wil tot samenwerking, als eigen aan de coöperatie, en dat niet doorslaggevend 
is de aanspraak van de leden op het vermogen van die coöperatie'. In soortgelijke zin Stille, 
Rechtspersonen. Kluwer losbl. editie, blz. 53-7. Een meer economisch benadering is te vinden 
bij Van Diepenbeek, inaugurele rede RUL 1995, blz. 19 en 20, die een scheiding van eigendom 
en leiding in een coöperatie gezien haar economische doelstelling niet mogelijk acht. 
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het zakelijk verkeer tussen coöperatie en haar leden. Bij een coöperatie die het 
zakelijk verkeer met haar leden afrekent op basis van het kostendekkingsbeginsel 
zou de algemene vergadering kunnen besluiten een vergoeding toe te kennen op 
door niet-leden ingebracht kapitaal. De afweging tot welke omvang de leden afstand 
doen van hun aandeel in het exploitatieresultaat, impliceert mijns inziens een 
strategische, economische keuze. Het gevaar dat, indien men deze weg inslaat, 
een belangentegenstelling ontstaat niet alleen tussen leden en kapitaalverschaffers, 
maar ook tussen leden onderling is niet denkbeeldig indien de leden op basis van 
de statuten reeds naar rato van de omvang van het zakelijk verkeer verplicht zijn 
deel te nemen in het vermogen van de coöperatie.41 

Niet essentieel voor de samenwerking in coöperatief verband is dat de leden 
aanspraak hebben op een aandeel in het liquidatiesaldo. Art. 2:27 lid 4 aanhef en 
sub f BW bepaalt slechts dat de statuten de bestemming moeten aangeven van het 
liquidatiesaldo of de wijze waarop deze bestemming wordt vastgesteld.42 Verder 
bepaalt art. 2:23b lid 1 BW dat een eventueel liquidatie-overschot wordt uitgekeerd 
overeenkomstig de in de statuten opgenomen bestemming, en zo deze niet is 
bepaald, wordt uitgekeerd aan de leden. Opvallend is dat art. 2:23b lid 1 BW 
daarvoor geen maatstaf bevat. Kennen de statuten op dit punt geen expliciete 
regeling doch wel een toekenning van rechten en verplichtingen naar rato van de 
omvang van het zakelijk verkeer, dan wordt ook een liquidatie-overschot uitgekeerd 
naar dezelfde maatstaf, zodat ook hierin het uit de statuten blijkende proportio-
naliteits- of prestatiebeginsel tot uitdrukking komt. Uit het feit dat de leden geen 
aanspraak hebben op een liquidatiesaldo volgt overigens niet dat de bedrijfsuitoefe
ning niet ten behoeve van de leden geschiedt.43 

Geconcludeerd kan worden dat op grond van de wet een aanspraak op het 
exploitatie-overschot en het liquidatie-overschot niet dwingendrechtelijk toekomt 
aan de leden. De mogelijkheid bestaat derhalve dat niet-leden door uitgifte van 
participatiebewijzen, bij overeenkomst een dergelijke aanspraak wordt toegekend. 
De wettelijke regeling van de coöperatie staat toe dat er los van het lidmaatschap 
aan leden en/of derden financiële rechten worden toegekend. Een daartoe strekkend 
voorafgaand besluit van de algemene vergadering cq. een daartoe strekkende 
statutaire bepaling acht ik echter gezien de wijze waarop de stoffelijke behoeften 
van de leden door de coöperatie worden behartigd en de daarmee verband houdende 
ledendominantie, noodzakelijk. Niet denkbeeldig is echter dat niet alle leden van 
een dergelijke gang van zaken geporteerd zullen zijn. Een dergelijk besluit zal dan 

41 Vgl. Galle, diss. KUB 1994, biz. 194. 
42 Becking, t.a.p. biz. 266 en Bartman/Van der Meijden, t.a.p. biz. 30. 
43 In gelijke zin Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 393 blz. 413 en Becking, t.a.p. 

blz. 266. 
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ook in overeenstemming moeten zijn met de redelijkheid en billijkheid.44 Verder 
bestaat het risico dat dergelijke leden de coöperatie de rug toe keren en het 
lidmaatschap opzeggen op grond van het feit dat van hen redelijkerwijs niet meer 
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, nu de grondslagen van 
de samenwerking in de coöperatie een aanzienlijke wijziging hebben ondergaan.45 

Een tweede kanttekening ten aanzien van de toelaatbaarheid van participatiebe-
wijzen bij coöperaties houdt verband met de wijze waarop de afbakening plaats 
vindt van de verschillende rechtspersonen in Boek 2 BW. Men zou kunnen stellen 
dat een coöperatie die participatiebewijzen uitgeeft in strijd handelt met het aan 
het rechtspersonenrecht ten grondslag liggende 'gemengde' stelsel van formele 
en materiële kenmerken op basis waarvan de verschillende rechtspersonen kunnen 
worden onderscheiden.46 Zo zou een coöperatie die participatiebewijzen uitgeeft 
zich schuldig kunnen maken aan een ongeoorloofde overschrijding van de in de 
boek 2 BW vervatte grenzen tussen rechtspersonen, aldus Van Campen.47 De uitgifte 
van vermogenstitels zou in deze visie voorbehouden zijn aan de rechtsvorm van 
de naamloze vennootschap of de besloten vennootschap.48 'Met de uitgifte van 
participatiebewijzen wordt de coöperatie een rechtspersoon met een in aandelen 
verdeeld maatschappelijk kapitaal', zo is dan de gedachte.49 In dit verband zijn 
drie mogelijke visies op de hier aan de orde zijnde problematiek te onderscheiden.''0 

In de eerste en meest strikte visie gaat men ervan uit dat een rechtspersoon 
die aandelen uitgeeft, een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap 
moet zijn. Met de dwingendrechtelijke bepalingen voor de naamloze vennootschap 
en de besloten vennootschap heeft de wetgever immers beoogd de aandeelhouder 
een bepaalde rechtspositie te geven." Het gebruik van de coöperatie kan er toe 
leiden dat deze beschermde positie aan de kapitaalverstrekkers wordt ontnomen. 

44 Zo dit niet het geval is, kan een dergelijk besluit worden vernietigd op grond van art. 2:15 lid 
1 sub b BW. 

45 Zie art. 2:36 lid 1 slotzin BW. Deze opzegbevoegdheid kan anders dan die van art. 2:36 lid 3 
BW niet worden uitgesloten. Bovendien is bij deze reden tot opzegging het lid niet gehouden 
enige opzegtermijn in acht te nemen. Of in het geval van art. 2:36 lid 1 slotzin BW het lid 
gehouden is een bestaande uittreevoorwaarde in acht te nemen, is betwist. Zie hierover § 4.4.3. 
van hoofdstuk 4. 

46 Zie over de leer van de materiële kenmerken § 4.2.2. van hoofdstuk 3. In § 5.3. van hoofdstuk 
3 heb ik het standpunt ingenomen dat de leer van de materiële kenmerken voor het huidige recht 
nog steeds van belang is in verband met de afbakening van de verschillende rechtspersonen. 
Ik heb het huidige stelsel daarbij omschreven als een gemengd stelsel van formele en materiële 
kenmerken. 

47 Zie bij Van Campen, TVVS 1971 blz. 75. 
48 De Werkgroep, NCR-rapport 1973, blz. 146, noemde in dit verband tevens de commanditaire 

vennootschap op aandelen. Deze is echter in 1975 afgeschaft. 
49 NCR-rapport 1973. blz. 146. 
50 Vgl. het NCR-rapport 1973, blz. 146 en 147, alsmede Becking, t.a.p. blz. 266. 
51 Vgl. Mohr, Werknemers-produktiecoöperatie; kaf en koren, WPNR 6205 (1995), blz. 836. 
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De wettelijke regeling van de coöperatie kent immers geen regels van vermogensbe
scherming, ook niet in het geval er sprake is van een coöperatie met een U.A.-
regime.52 

Een tweede en meest ruime visie ziet geen rechtspersonenrechtelijke 
beperkingen ten aanzien van de uitgifte van 'aandelen' door de coöperatie om de 
eenvoudige reden dat de wet dit niet uitdrukkelijk verbiedt. In deze visie wordt 
erop gewezen dat er geen rechtsvormdwang bestaat.53 Wel is het zo dat de eenmaal 
formeel opgerichte rechtspersoon zich moet inrichten binnen de grenzen van de 
wet; grenzen die niet alleen worden bepaald door materiële grenzen van de 
wettelijke omschrijving maar ook door de voor de betrokken rechtspersoon geldende 
dwingendrechtelijke regels omtrent de verdeling van taken en bevoegdheden, 
hetgeen betekent dat bijvoorbeeld de statutaire inrichting van een vennootschap 
niet in strijd mag zijn met de 'vennootschappelijke orde'.54 

In een mogelijke derde visie, die voorzover mij bekend geen aanhangers kent, 
zou een tussenstandpunt kunnen worden ingenomen. In deze visie zou men er van 
uit kunnen gaan dat het weliswaar niet verboden is dat een andere rechtspersoon 
dan de naamloze vennootschap of besloten vennootschap 'aandelen' uitgeeft, maar 
dat de toelaatbaarheid van een dergelijke constructie afhangt van de mate waarin 
de kapitaalverschaffers aanspraak maken op het vermogen. Is een dergelijke 
aanspraak groter dan 50% (d.w.z. in overwegende mate), dan is de naamloze 
vennootschap of besloten vennootschap de aangewezen rechtsvorm. Afgezien van 
het feit dat een dergelijke verhouding niets zegt over het daaraan verbonden stem
recht en winstrecht,55 leidt een dergelijke arbitraire grens tot onzekerheid ten aanzien 
van de vraag wat de rechts volgen zijn indien incidenteel de grens wordt over
schreden. 

Wat hier ook van zij, ik heb de indruk dat deze drie visies voor de vraag of 
een coöperatie participatiebewijzen mag uitgeven, aan de kern van het probleem 
voorbij gaan. Immers, aan participatiebewijzen als zodanig kan geen stemrecht 
worden verbonden. Ik kom hierop in § 2.4. uitvoerig terug. Dit betekent dat zij 
niet op een lijn gesteld kunnen worden met aandelen in een naamloze vennootschap 
of besloten vennootschap waarbij aan het aandeel zowel dwingendrechtelijk 
zeggenschapsrechten als financiële rechten zijn verbonden. Het stemrecht is 

52 Zie over het mogelijke oneigenlijke gebruik van de coöperatie Mohr, WPNR 6205 (1995) blz. 
835 en 836, alsmede Van der Sangen, Civielrechtelijke (on-)mogelijkheden van de 'Eigenaarscoöpe
ratie', S&V 1997 blz. 37-42 en mijn bijdrage in de Cahen-bundel, De ontzielde materie van 
'Eigenaarscoöperatie', blz. 313-339 en de daar aangehaalde literatuur. 

53 Becking, t.a.p. blz. 266 en Bartman/Van der Meijden, t.a.p. blz. 30 
54 Vgl. Van der Heijden/Van der Grinten, nr. 151 blz. 176 waar de term 'vennootschappelijke orde' 

wordt gebezigd in het kader van art. 2:68/179 lid 2 BW. Op een soortgelijke wijze kan men 
ten aanzien van vereniging en coöperatie spreken van een 'verenigingsrechtelijke orde'. 

55 Vgl. mijn standpunt ten aanzien van het begrip 'doen uitoefenen' in art. 2:53 lid 1 BW. Als 
beslissend criterium geldt daarbij dat aan de leden overwegende zeggenschap in de algemene 
vergadering toekomt. Zie hierover § 6.3. van hoofdstuk 4. 
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onlosmakelijk aan het aandeel verbonden, nu door het aandeelhouderschap de 
aandeelhouder tot de vennootschap in een organisatierechtelijke betrekking komt 
te staan vergelijkbaar met het lidmaatschap. De verhouding van de participatiehou
der met de uitgevende instelling daarentegen is van contractuele aard.56 Zou een 
coöperatie ertoe overgaan participatiebewijzen toe te laten waaraan wél stemrecht 
is verbonden - op welke wijze dit binnen de bestaande regels van verenigings-
en coöperatierecht vormgegeven kan worden, is weer een andere kwestie - , dan 
doemt de vraag op, of hier niet de naamloze vennootschap of besloten vennootschap 
de aangewezen rechtsvorm is.57 

Zouden aan de participatiebewijzen wel stemrecht verbonden kunnen worden, 
quod non, dan is daarmee overigens nog niet gezegd dat er sprake is van een 
ongeoorloofde overschrijding van de in Boek 2 BW neergelegde grensen tussen 
de verschillende rechtspersonen. In de eerste plaats kenmerkt het systeem van 
rechtspersonen zich weliswaar door een gesloten stelsel, waarbij de door de wet 
erkende rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid moeten voldoen aan de in de 
verschillende wettelijke omschrijvingen opgenomen materiële kenmerken, maar 
de werking van dit stelsel is echter vergaand gemitigeerd doordat op overschrijding 
van de materiële grenzen van de rechtsvorm niet de sanctie van nietigheid maar 
van ontbinding staat, waarbij de rechter aan de betrokken rechtspersoon een 'terme 
de grâce' kan gunnen.58 Dit gemengde systeem van formele en materiële kenmerken 
impliceert slechts dat een rechtspersoon die is opgericht als rechtspersoon van een 
bepaalde soort aan de kenmerken van deze soort moet voldoen. Hiermee tracht 
de wetgever te bereiken dat in elk geval de dwingendrechtelijke bepalingen voor 
de gekozen rechtspersoon in acht worden genomen, en verder dat door de 
afwijkingen de wezenlijke kenmerken van de rechtspersoon geen geweld wordt 
aangedaan. Aldus ontstaat er echter wel een schemergebied waarbinnen hybride 
rechtsvormen worden geduld.39 

Het Nederlandse stelsel van rechtspersonen dwingt er derhalve slechts toe 
dat als de oprichters voor de rechtsvorm van de naamloze vennootschap opteren, 
deze vennootschap in elk geval een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal 
moet bezitten,60 waarbij de zeggenschapsrechten en de financiële rechten en de 
verplichtingen aan de aandeelhouders worden toegekend op basis van het aandelen-

56 Vgl. Van der Heijden/Van der Grinten, nr. 271.1 blz. 374 en Van der Grinten. Winstbewijzen 
als financieringsmethode, blz. 122 en 125, alsmede Eisma, t.a.p. blz. 30 en 32. 

57 Ik merk hier op dat de uitgifte van participatiebewijzen aan niet-leden uit het oogpunt van het 
behouden van 'overwegende' zeggenschap van de leden binnen het huidige verenigings- en 
coöperatierecht niet problematisch is. nu aan participatiebewijzen geen stemrecht in de coöperatie 
is verbonden. Een probleem bij de invoering door een coöperatie van aan derden uit te geven 
vermogenstitels behelst nu juist de vraag op welke wijze aan deze beleggers/niet-leden een 
voldoende mate van zeggenschap kan worden toegekend. Zie hierover § 2.4. 

58 Vgl. art. 2:21 lid 1 jo. lid 2 BW, alsmede art. 2:21 lid 3 BW. 
59 Zie over dit 'gemengde' systeem van formele en materiële kenmerken § 5.3. van hoofdstuk 3. 
60 Zie art. 2:64 lid 1 BW. 
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bezit.61 Dat is het minimum; meer is niet nodig. Het gebruik van participatiebewijzen 
door een naamloze vennootschap wordt in het algemeen toelaatbaar geacht.62 Wel 
kan daarbij de vraag aan de orde komen of de door een naamloze vennootschap 
uitgegeven participatiebewijzen materieel zo zeer overeenkomen met aandelen, 
dat ook aan de houders van participatiebewijzen stemrecht en andere aandeelhou
dersrechten toekomen. De vraag wordt door Eisma ontkennend beantwoord. De 
uitgifte van participatiebewijzen waarbij er niet alleen sprake is van toekenning 
van financiële rechten maar tevens van vergaderrechten acht hij niet nietig, omdat 
er materieel sprake zou zijn van een uitgifte van aandelen zonder stemrecht, zelfs 
niet als het doel van de uitgifte gelegen is in het creëren van aandelen zonder 
stemrecht.63 Zelfs indien dit op ruime schaal gebeurt, kan men, zolang aan deze 
participatiebewijzen geen stemrecht is verbonden èn er aandeelhouders zijn die 
stemrecht hebben, van een omzeiling van de dwingendrechtelijke bepalingen van 
het nv/bv-recht niet spreken.64 

Voor een als coöperatie opgerichte rechtspersoon brengt het stelsel van rechts
personenrecht met zich dat zij overeenkomstig haar wettelijke doelstelling in elk 
geval de stoffelijke behoeften van haar leden dient te behartigen door met hen in 
beginsel exclusief een zakelijk verkeer te onderhouden dat in overeenstemming 
moet zijn met de in de statuten geformuleerde doelomschrijving. Bovendien behoren 
de voordelen hiervan in hoofdzaak toe te komen aan de leden gezien de inkomens-
vormende functie van de coöperatie.65 De zojuist genoemde problematiek rond 
de uitgifte van participatiebewijzen door een naamloze vennootschap speelt, zoals 

61 Vgl. art. 2:105 lid 6 BW en art. 2:118 lid 2 BW. 
62 Zie hierover Eisma, t.a.p. blz. 27-41. Van der Heijden/Van der Grinten, nr. 194 blz. 314 en Asser-

Maeijer 2-III, nr. 198 blz. 228. 
63 Eisma, t.a.p. blz. 35-37. Na aanvankelijk een ander standpunt ingenomen te hebben is ook Van 

der Grinten van mening dat uitgifte van participatiebewijzen door een naamloze vennootschap 
geoorloofd is. Zie Van der Grinten, Winstbewijzen als financieringsmethode, blz. 122. Van der 
Grinten verdedigde aanvankelijk dat elke deelname in het kapitaal van een naamloze vennootschap 
een onlosmakelijke schuld van de vennootschap is, hetgeen materieel overeenkomt met een 
aandeel. Aan dergelijke aandelen komen dan ook stemrecht toe. Zie Van der Grinten. Aandeel 
en obligatie, De NV 31 ( 1953) blz. 121. In zijn hiervoor bedoelde bijdrage in de Langman-bundel 
sluit hij zich aan bij de opvatting van Eisma, nu weliswaar elk aandeel een onlosmakelijke schuld 
van de vennootschap is. maar niet elke onlosmakelijke schuld van de vennootschap tevens een 
aandeel is. 

64 Vgl. in dit verband de discussie omtrent een mogelijke invoering van aandelen zonder stemrecht. 
Zie hierover Schwarz. Aandelen zonder stemrecht, inaugurele rede RUL 1990, Eisma en De 
Keijzer, Aandelen zonder stemrecht, uitgave van het Nederlands Instituut voor het Bank- en 
Effectenbedrijf, Amsterdam 1994, Buijs, Stemrechtloze aandelen, in: Knelpunten in de 
vennootschapswetgeving: verslag van het 6e congres van het Instituut voor het Ondernemingsrecht 
RU Groningen, 28-29 oktober 1994, Kluwer Deventer 1995. blz. 53-61 en de daar genoemde 
literatuur. 

65 Zie de eerste kanttekening. Een overeenkomstige bepaling zoals bij de nv en de bv in art. 
2:105/216 lid 1 BW ontbreekt bij de coöperatie. Wel kan men uit de bevoegdheid tot vaststelling 
van de jaarrekening afleiden dat een eventuele 'winst' ter beschikking staat van de algemene 
ledenvergadering. Vlg. art. 2:58 lid 1 voorlaatste zin BW. 
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Dortmond terecht opmerkt, niet bij een coöperatie die participatiebewijzen uitgeeft 
aan niet-leden, hetgeen de invoering van participatiebewijzen en een mogelijke 
beursnotering vereenvoudigt.66 De reden hiervoor is dat aan het lidmaatschap in 
de coöperatie als zodanig geen financiële rechten zijn verbonden. Kent men 
financiële rechten toe aan niet-leden, dan betekent dat evenmin dat zij gezien de 
wettelijke regeling tevens tot het lidmaatschap moeten worden toegelaten. Men 
kan zich dan ook de vraag stellen waarom een coöperatie anders dan de naamloze 
vennootschap geen participatiebewijzen (waaraan immers geen stemrecht kan zijn 
verbonden) zou mogen uitgeven, terwijl de leden uit hoofde van hun lidmaatschap 
in de algemene vergadering stemrecht toekomt.67 Wel bestaat er een reëel gevaar 
voor 'Überfremdung' indien er bij de beleggers evenveel participatiebewijzen 
uitstaan die recht geven op het vermogen en de groei ervan terwijl aan de leden 
toekomende vermogenstitels kunnen worden omgezet in aan derden overdraagbare 
participatiebewijzen. De verhouding actieve leden/kapitaalverschaffers kan dermate 
scheef groeien dat een wijziging van de zeggenschapsverhouding ten faveure van 
de kapitaalverstrekkers onafwendbaar is. Dit gevaar kan echter worden ondervangen 
door een gefaseerde omwisseling van lidmaatschapsbewijzen in participatiebewijzen 
in die zin dat slechts een beperkt aantal lidmaatschapsbewijzen kan worden omgezet 
in participatiebewijzen cq. de uitgifte van participatiebewijzen is beperkt tot een 
bepaald percentage van het nominale bedrag van bij de leden uitstaande lidmaat
schapsbewijzen. Uitgifte van nieuwe participatiebewijzen kan bovendien afhankelijk 
worden gesteld van een (goedkeurings-)besluit van de leden. 

Hoewel aangenomen mag worden dat uitgifte van participatiebewijzen door de 
coöperatie met inachtneming van de zojuist gemaakte kanttekeningen toelaatbaar 
is, bestaan er echter wel bezwaren ten aanzien van de juridische uitwerking. Met 
name rijst de vraag of, en zo ja, op welke wijze aan dergelijke vermogenstitels 
stemrecht kan worden verbonden. Ik zou menen dat aan een deze vermogenstitel 
als zodanig nooit stemrecht kan worden verbonden. Stemrecht is als regel, behou
dens de uitzondering van art. 2:38 lid 3 BW, slechts verbonden aan het lidmaat
schap. Wel bestaat de mogelijkheid het stemrecht verbonden aan het lidmaatschap 
aldus te moduleren, dat er sprake is van een meervoudig stemrecht hetwelk mede 

66 Dortmond, inaugurele rede KUN 1991, blz. 18. 
67 Overigens weet de praktijk soms heel goed raad met het aantrekken van risicodragend vermogen 

zonder dat de kapitaalverschaffer zeggenschap (wensen te) verkrijgen en zonder dat de 
dwingendrechtelijke regels van kapitaalbescherming moeten worden nageleefd. Men neme daartoe 
een besloten vennootschap met een minimum aan kapitaal, die als beherend vennoot zal optreden, 
een professionele manager als bestuurder van deze beheer-bv en een grote groep van min of 
meer anoniem blijvende beleggers, bijvoorbeeld 100 personen die elk voor ƒ 5.000,- participeren. 
Men voegt dat alles samen in een contract met als opschrift 'commanditaire vennootschap' en 
klaar is onze 'soufflé commanditaire'. Zie over deze 'Barbizon-constructie' Mohr, a.w. blz. 
191. 
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gerelateerd is aan het aantal vermogenstitels dat men bezit.68 De omstandigheid 
dat aan dergelijke vermogenstitels als zodanig geen zeggenschap kan worden 
verbonden, maakt dat door een coöperatie uit te geven participatiebewijzen niet 
bij voorbaat geschikt zijn als beleggingsobject voor niet-leden. Het gebrek aan 
zeggenschap kan slechts worden gecompenseerd door een vaste vergoeding. 

2.2 Vrijwillige eigen vermogensrekeningen en toekenning van zeggenschap 

De in de vorige paragraaf geuitte bedenkingen tegen de uitgifte van verhandelbare 
waardepapieren die beleggers een aanspraak geven op een aandeel in het exploitatie
overschot en/of in het liquidatie-overschot, kunnen ook relevant zijn indien dergelij
ke vermogenstitels worden uitgegeven aan de gewone leden. Naast de verplichte 
eigen vermogensrekening, die gerelateerd is aan de omvang van het zakelijk verkeer 
tussen de coöperatie en het lid, zou men invoering van een eigen vermogensrekening 
kunnen overwegen waarbij de leden op vrijwillige basis kunnen participeren in 
het vermogen van de coöperatie.69 Omtrent de toelaatbaarheid van deze vrijwillige 
vermogenstitels stelt Galle70 dat er juridisch geen enkel bezwaar bestaat tegen 
uitgifte ervan door de coöperatie aan haar eigen leden. Dat is volgens hem ook 
dan het geval indien aan dergelijke vermogenstitels bijzondere rechten zijn 
verbonden, zoals (extra) stemrecht, recht op een al dan niet gefixeerde vergoeding 
van het ter beschikking gestelde kapitaal, of het recht op een hogere prijs voor 
geleverde grondstoffen resp. een lagere prijs voor afgenomen goederen en/of 
diensten. De beslissingsmacht omtrent de invoering van vrijwillige vermogenstitels 
ligt immers bij de leden zelf, nu op grond van art. 2:40 jo. 42 BW de algemene 
vergadering de bevoegdheid toekomt om een tot een dergelijke invoering strekkend 
besluit te nemen. Bovendien is niet essentieel voor de coöperatie, zoals hierboven 
bleek, dat de leden aanspraak hebben op een uitkering van het exploitatie-overschot 
cq. het liquidatie-overschot. Ik heb ten aanzien van de aanspraak op het exploitatie
overschot daarbij echter de kanttekening gemaakt dat van een aanspraak van het 
exploitatie-overschot kan worden afgezien indien in overeenstemming met haar 
wettelijke doelstelling de coöperatie op andere wijze voorziet in de stoffelijke 
behoeften van haar leden. 

De hierboven geuitte bedenkingen zijn met name dan relevant indien de op 
basis van de vrijwillige eigen vermogensrekening toe te kennen vergoeding geen 
enkele relatie heeft met de omvang van het zakelijk verkeer met als gevolg dat 
van een toepassing van het proportionaliteits- of prestatiebeginsel niet meer kan 
worden gesproken. In een dergelijk geval kan er een belangentegenstelling ontstaan 
tussen de leden onderling. Leden die niet deelnemen in de vrijwillige eigen 

68 In soortgelijke zin Galle, diss. KUB 1993. blz. 193. 
69 Zie over de verplichte eigen vermogensrekening § 4.1.7. 
70 Galle, diss. KUB 1993, blz. 192 en 193, alsmede zijn inaugurele rede KUB 1994, blz. 26. 
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vermogensrekening streven immers naar een zo hoog mogelijke uitbetalingsprijs 
cq. zo laag mogelijke inkoopprijs, de andere leden hebben een gemengd belang 
in de coöperatie. Voor hen geldt dat zij ook een reële vergoeding wensen op het 
door hen vrijwillig ter beschikking gestelde kapitaal.71 Daarbij moet bedacht worden 
dat, indien de statuten geen andere regeling bevatten, alle leden evenredig stemrecht 
hebben in de algemene vergadering terzake van de vaststelling van het exploitatie
overschot en de bestemming. De wet biedt in art. 2:38 lid 1 BW de mogelijkheid 
om een meervoudig stemrecht in te voeren in die zin dat de omvang van het 
stemrecht mede is gerelateerd aan de vermogensinbreng ter zake van de vrijwillige 
vermogensrekening,72 bijvoorbeeld in die zin dat aan de leden die met de coöperatie 
een zakelijk verkeer onderhouden, naar de omvang van dit zakelijk verkeer een 
meervoudig stemrecht toekomt, terwijl aan die leden die tevens deelnemen in een 
vrijwillige eigen vermogensrekening, naar rato van de omvang van hun kapitaaldeel-
name één extra stem toekomt, waarbij als beperking geldt dat het aantal op basis 
van de vrijwillige eigenvermogensrekening toe te kennen aantal stemmen niet meer 
kan zijn dan x-% van het aantal op basis van de omvang van het zakelijk verkeer 
toe te kennen stemmen. Het verschil in economisch belang tussen de leden onderling 
kan hier echter niet mee worden weggenomen.73 Een dergelijke belangentegenstel
ling wordt mijns inziens verscherpt indien de mogelijkheid wordt geboden de 
aanspraken uit de vrijwillige eigen vermogensrekening over te dragen aan personen 
die geen enkel zakelijk verkeer met de coöperatie onderhouden. 

Het effect van de invoering van vrijwillige eigen vermogensrekeningen als 
middel om eigen vermogen aan te trekken vanuit de kring van de leden, kan in 
de praktijk overigens gering blijken te zijn omdat de bereidheid van de leden om 
verder deel te nemen in de financiering van de coöperatie zijn grenzen lijkt te 
hebben bereikt. Zo blijkt uit een door de NCR in 1993 geïnitieerde enquête onder 
1.800 boeren en tuinders dat ongeveer de helft niet bereid is verder te participeren 
in het eigen vermogen van hun coöperatie dan dat zij op dat moment al deden, 
waarbij veelal als reden werd opgegeven dat men de benodigde financiële middelen 
niet bezat. Vijfentwintig tot dertig procent geeft daarentegen aan hiervoor wel te 
voelen maar slechts tot een maximum van ƒ 20.000,-.74 Voor actieve leden geldt 
immers dat de uitbetalingsprijs het leidend motiefis van het lidmaatschap gezien 
de inkomensvormende functie van de coöperatie. Bij inactieve leden zou op 
beperkte schaal wel belangstelling kunnen bestaan voor een dergelijke eigen 

71 In gelijke zin Galle, diss. KUB 1993, blz. 194. 
72 Galle, diss. KUB 1993, blz. 193. 
73 Een en ander leidt volgens de Commissie 'Financiering van de coöperatie onderneming' tot de 

conclusie dat een dergelijke vrijwillige eigen vermogensrekening slechts realiseerbaar is indien 
aan de leden een vooraf naar objectieve maatstaven vast te stellen vergoeding op ingebracht 
kapitaal wordt toegekend. Zie het NCR-rapport 1990, blz. 44. 

74 Zie Coöperatie Magazine, nr. 3, 1993, p. 7 en 9. speciale uitgave van OOGST in samenwerking 
met de NCR. 
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vermogensrekening, zeker wanneer de verhandelbaarheid verzekerd is. Indien er 
echter van verhandelbaarheid sprake is buiten de kring van de bestaande actieve 
leden, wordt de hierboven aan de orde gestelde problematiek relevant of een 
coöperatie verhandelbare vermogenstitels aan niet-leden kan uitgeven. Bovendien 
leidt de toepassing van een vrijwillige eigenvermogensrekening bij de huidige stand 
van het voor de coöperatie geldende belastingregime tot een dubbele belastinghef
fing.75 

2.3 Het NCR-rapport 1973 

In deze paragraaf zal ik vrij uitvoerig ingaan op de in 1973 gedane voorstellen van 
de Commissie 'Struktuur grote (centrale) landbouwkoöperatie' .77 Reden voor deze 
ruime aandacht bestaat hierin dat de door de Commissie ontwikkelde voorstellen 
voor het aantrekken van (extra) risicodragend vermogen van leden en/of derden, 
de basis is waarop alle latere voorgestelde financieringsconstructies, waarbij 
beleggers in het risicodragend vermogen van de coöperatie participeren, voortbou
wen.78 

De Commissie 'Struktuur grote (centrale) landbouwkoöperatie'79 heeft destijds 
onderzocht op welke wijze de leden van een coöperatie konden worden betrokken 
bij de verdere vorming van eigen vermogen door middel van reserveringen.80 In 
het bijzonder werd door de daartoe ingestelde werkgroep 'Nieuwe financieringsvor-
men' onder voorzitterschap van Van der Grinten81 onderzocht of het lid bereid 
zou zijn een bijzondere bijdrage tot het vermogen van de coöperatie te leveren, 
wanneer hem een uitkering daarvan in het vooruitzicht zou worden gesteld bij 
rechtsgeldige beëindiging van zijn lidmaatschap. De werkgroep heeft voorgesteld 
de onderliggende problematiek rond het vermogen in de dode hand82 aldus op te 
lossen dat uittredende leden het recht zou worden toegekend om lidmaatschapsbe-
wijzen om te ruilen voor participatiebewijzen die vrij overdraagbaar zijn. Aan deze 

75 Zie hierna in § 2.6. 
77 Zie het Rapport vanwege de Nationale Coöperatieve Raad voor de land- en tuinbouw, Struktuur 

van de grote landbouwkoöperatie, Den Haag 1973, blz. 75-78 en 115-154. 
78 Zo acht Verburg het verbazingwekkend, dat hoewel de Commissie zeer concrete aanbevelingen 

heeft gedaan voor vrij verhandelbare effecten om eigen vermogen aan te trekken van niet-leden, 
geen enkele coöperatie deze aanbevelingen concreet vorm heeft gegeven. Verburg, Coöperatieve 
beursmodellen, S&V 1993 blz. 93 en 94. Inmiddels is dat bij apothekersorganisatie OPG en 
Cebeco-Handelsraad wel het geval. 

79 Hierna de Commissie ( 1973). 
80 Zie hierover in het bijzonder NCR-rapport 1973, blz. 75-78. 
81 De bevindingen van de werkgroep 'Nieuwe financieringsvormen' zijn integraal opgenomen 

in het rapport van de Kommissie struktuur van de grote (centrale) landbouwkoöperatie, ingesteld 
door het bestuur van de Nationale coöperatieve raad voor land- en tuinbouw uit 1973, onder 
de titel 'Een nieuwe financieringsvorm voor landbouwkoöperaties'. Zie NCR-rapport 1973, 
blz. 115-154. 

82 Zie hierover § 5.1.1. en § 5.1.5. 
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participatiebewijzen is geen stemrecht verbonden. Wel geven zij een aanspraak 
in het vermogen en de vermogensgroei van de coöperatie. Nu deze waardepapieren 
vrij verhandelbaar zijn, is er enerzijds een mogelijkheid geschapen dat de leden 
hun aandeel in het vermogen in de dode hand te gelde kunnen maken zonder dat 
het eigen vermogen van de coöperatie overigens daardoor verandert, terwijl 
anderzijds tevens derden bij de financiering van de coöperatie zouden kunnen 
worden betrokken.83 In het NCR-rapport 1973 wordt aldus een financieringscon
structie ontwikkeld die het zowel mogelijk maakt het vermogen in de dode hand 
als het ware tot leven te wekken, als ook risicodragend vermogen van niet-leden 
aan te trekken. 

Bij de door de Werkgroep gegeven uitwerking gold als uitgangspunt dat wordt 
vastgehouden aan de coöperatieve rechtsvorm in verband met de overweging dat 
de coöperatie de meest geëigende rechtsvorm is voor samenwerking tussen 
agrariërs.84 Bij haar uitwerking heeft de werkgroep aansluiting gezocht bij de 
opvattingen van Van Campen met betrekking tot de coöperatie op aandelen. Zo 
heeft Van Campen reeds in 1971 gepleit voor de invoering van een vorm van 
"coöperatieve aandelen'.85 Het feit dat de leden geen aanspraak hebben op het 
vermogen in de dode hand, de algemene reserves, zou volgens Van Campen kunnen 
worden opgelost door de uitgifte van aandelen die recht geven op een beperkt 
dividend en een aanspraak op een deel van de reserves. Elk lid wordt daarbij 
aandeelhouder, maar niet elke aandeelhouder behoeft lid te zijn van de coöperatie. 
Op deze wijze vindt er een ontkoppeling plaats tussen het lidmaatschap en de kwali
teit van kapitaalverschaffer, aldus Van Campen. Tussen de mogelijkheden die Van 
Campen destijds opperde en de voorstellen van het NCR-rapport 1973 bestaat in 
zoverre verschil dat Van Campen het lidmaatschap ontdaan heeft van de financiële 
rechten en verplichtingen en deze heeft toegekend aan een coöperatief aandeel, 
terwijl in het NCR-rapport uit 1973 een onderscheid wordt gemaakt tussen een 
volwaardig lidmaatschap enerzijds en een participatiebewijs anderzijds. In de 
voorstellen van Van Campen zouden de leden ten einde aanspraak te hebben op 
het vermogen en de groei daarvan zelf aandelen moeten nemen. 

In dit verband wijst de Werkgroep erop dat het bestaande gebruik van coöpera
tieve aandelen niet bruikbaar is om de hierboven genoemde doelstellingen te realise
ren, ondanks het feit dat dergelijke 'coöperatieve aandelen' een meerwaarde kunnen 

85 

83 NCR-rapport 1973. blz. 75 en 76. 
84 NCR-rapport 1973, blz. 15. 

Zie Ph.C.M. van Campen, 'Aandeelfinanciering bij coöperaties?', inleiding gehouden ter 
gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Coöperatieve Melkcentrale, januari 1971. Zie 
Coöperatie, februari 1971. Vgl. ook van dezelfde schrijver 'Nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden 
voor de coöperatie op aandelen?', TVVS 1971 nr. 3, p. 69-76. 
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hebben en overdraagbaar kunnen zijn.86Bij dergelijke coöperatieve aandelen wordt 
echter 
a. de koerswaarde in de regel bepaald door het bestuur87, terwijl 
b. de overdracht slechts kan plaatsvinden binnen de beperkte kring van de leden 

gezien de aan deze aandelen gekoppelde leveringsplicht. 

Hoewel daartoe geen wettelijke belemmeringen bestaan, werden in de praktijk 
aan dergelijke coöperatieve aandelen geen aanspraken verbonden op het vermogen 
en de groei ervan. De Werkgroep beschrijft vervolgens de theoretische mogelijkheid 
van een 'coöperatie op aandelen' waarbij de leden wél een aanspraak op het 
vermogen en de daaraan verbonden vermogensgroei wordt toegekend.88 Daartoe 
introduceert de Werkgroep een lidmaatschapsbewijs en een partieipatiebewij's. 

Aan het lidmaatschapsbewijs zijn de volgende rechten en verplichtingen verbon

den89: 
een leveringplicht en -recht resp. een afnameplicht en -recht, waarvan de 
omvang gerelateerd is aan het bezit van lidmaatschapsbewijzen, 
een stortingsplicht ter grootte van de nominale waarde van het lidmaat
schapsbewijs. Bij het nemen van het lidmaatschapsbewijs geldt dat slechts 
een gedeelte behoeft te worden gestort. Voor het overige bestaat een 
stortingsobligo. 
een verplichting tot bijdrage in het liquidatietekort naar rato van het bezit 
aan lidmaatschapsbewijzen (ledenaansprakelijkheid), 
een recht op winst, een aandeel in het voor uitkering bestemde deel van het 
jaarresultaat, 
het recht op een aandeel in het liquidatiesaldo (een recht op het vermogen 
en de daaraan verbonden vermogensgroei), en 
stemrecht naar rato van de omvang van het bezit aan lidmaatschapsbewijzen. 

De regeling gaat er van uit dat (de omvang van) het zakelijk verkeer tussen 
coöperatie en het lid gedekt wordt door lidmaatschapsbewijzen.90 In verband met 
het aan het lidmaatschapsbewijs verbonden leveringsrecht kan een lid slechts 
uitbreiding van het zakelijk verkeer realiseren door het nemen van extra lidmaat
schapsbewijzen. Uit beleidsoverwegingen kan het bestuur overigens toestaan dat 
de leden meer leveren dan dat zij op grond van het lidmaatschapsbewijs gerechtigd 

86 Zie over deze vorm van coöperatieve aandelen Van der Sangen, S&V 1995 blz. 137 en § 4.1.6. 
87 Vgl. art. 6 lid 1 sub c van de statuten van Avebe februari 1992, alsmede de artt. 14 lid 1, 16 

lid 4 jo. 17 van de statuten van Cosun (voorheen Suiker Unie) d.d. 1 april 1996. 
88 NCR-rapport 1973, blz. 131. 
89 NCR-rapport 1973, blz. 131 en 132. 
90 NCR-rapport 1973, blz. 132. 
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zijn. Ten aanzien van het niet door lidmaatschapsbewijzen afgedekte zakelijk 
verkeer deelt het lid noch in het vermogen noch in de winst. Andersom kan het 
lid de omvang van het zakelijk verkeer in verband met de daaraan verbonden 
leveringsplicht slechts reduceren door het lidmaatschapsbewijs over te dragen aan 
een ander lid of door het te converteren in een participatiebewijs in verband met 
de beëindiging van het lidmaatschap. Een daling van het zakelijk verkeer buiten 
de schuld van het betrokken lid leidt overigens tot de verplichting het surplus aan 
lidmaatschapsbewijzen aan andere leden cq. aspirant-leden aan te bieden dan wel 
om te wisselen in participatiebewijzen.91 

In verband met het uitgangspunt dat het zakelijk verkeer zoveel mogelijk moet 
worden gedekt door het bezit van lidmaatschapsbewijzen kan er, indien de toedeling 
van de lidmaatschapbewijzen geschiedt naar de maatstaf van de gemiddelde omvang 
van het zakelijk verkeer van een lid met de coöperatie of een x-aantal jaren 
voorafgaande aan de invoering, een discrepantie bestaan tussen de toegekende 
lidmaatschapsbewijzen en de werkelijke omvang van het zakelijk verkeer. Is dit 
zakelijk verkeer minder dan op basis van de lidmaatschapsbewijzen geleverd moet 
worden, dan is het lid gehouden het surplus aan lidmaatschapsbewijzen in te ruilen 
tegen participatiebewijzen. In het omgekeerde geval, indien het zakelijk verkeer 
groter is dan op basis van de lidmaatschapsbewijzen wordt berekend, dan is het 
lid verplicht zoveel lidmaatschapsbewijzen te nemen als nodig is om het zakelijk 
verkeer ermee af te dekken. Een en ander zal leiden tot een jaarlijkse herschikking 
van lidmaatschapsbewijzen. 

Zijn aanspraak in het vermogen kan het lid slechts realiseren bij rechtsgeldige 
beëindiging van het lidmaatschap en wel door inwisseling van het lidmaat
schapsbewijs in een participatiebewijs. Tussentijdse inwisseling van het lidmaat
schapsbewijs voor een participatiebewijs is slechts mogelijk in het kader van de 
jaarlijkse herschikking van lidmaatschapsbewijzen. De werkgroep wijst erop dat 
het participatiebewijs niet alleen een functie vervult bij de omwisseling van een 
lidmaatschapsbewijs in een 'vermogensrechtelijk papier' - een functie bij het tot 
leven wekken van het vermogen in de dode hand - , het participatiebewijs kan ook 
een zelfstandige financieringsfunctie krijgen door het rechtstreeks te plaatsen bij 
leden en/of derden.92 De participatiebewijzen kunnen derhalve worden uitgegeven 
bij wijze van conversie van lidmaatschapsbewijzen alsmede door rechtstreekse 
plaatsing bij leden of derden. 

Aan deze participatiebewijzen zijn de volgende rechten en verplichtingen 
verbonden93: 

91 NCR-rapport 1973, blz. 132. 
92 NCR-rapport 1973, blz. 133. 
93 NCR-rapport 1973, blz. 133. 
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een stortingplicht ter grootte van de nominale waarde van de participatie ver
meerderd met een eventueel agio, 
het recht op een aandeel in het jaarresultaat, en 
het recht op een aandeel in het liquidatiesaldo. 

Uitdrukkelijk zal worden bepaald dat aan de participatiebewijzen geen stemrecht 
zal zijn verbonden.94 De lidmaatschapsbewijzen zullen als regel op naam luiden 
en niet, dan wel zeer beperkt, overdraagbaar zijn. Ten aanzien van participatie-
bewijzen kan worden overwogen deze aan toonder te doen stellen. Vanwege de 
financieringsfunctie, alsmede vanwege de gewenste verhandelbaarheid gaat de 
werkgroep er van uit dat participatiebewijzen volledig volgestort moeten worden.95 

De nominale waarde ervan kan gelijk gesteld worden met die van de 
lidmaatschapsbewijzen. 

In door de Werkgroep gekozen opzet komt aan de houders van participatiebe
wijzen geen stemrecht toe nu zij geen lid van de coöperatie zijn. De verhouding 
tussen de coöperatie en de participatiehouders is van contractuele aard en wordt 
bepaald door de plaatsingsovereenkomst. Een en ander betekent dat aan de houders 
van participatiebewijzen op andere wijze dan door de toekenning van een 
rechtstreekse zeggenschap in de algemene vergadering rechten moeten worden 
toegekend die de belangen van de houders van participatiebewijzen kunnen 
waarborgen. De Werkgroep denkt daarbij aan het bij voorbaat in de statuten 
vastleggen van de winstverhouding tussen de lidmaatschapsbewijzen en de 
participatiebewijzen.96 Daaraan koppelt de Werkgroep een statutair goedkeu-
ringsrecht van (de vergadering van) houders van participatiebewijzen terzake van 
het besluit tot wijziging van de desbetreffende statutaire bepaling. Mogelijk is dat 
een dergelijk goedkeuringsrecht ook zal bestaan ten aanzien van besluiten tot 
wijziging van statutaire bepalingen terzake van winstbestemming, winstverdeling, 
verliesomslag en vereffening bij liquidatie. De Werkgroep kiest derhalve ten aanzien 
van de wijze waarop de financiële belangen van de belegger worden gewaarborgd, 
voor een verenigingsrechtelijke regeling aangevuld met de toekenning van 
prioriteitsrechten. 

Een besluit genomen in strijd met de hierboven genoemde goedkeuringsrechten 
doet het besluit inhoudelijk in strijd zijn met de statuten en is mitsdien op grond 
van art. 2:14 lid 1 BW nietig. Het kan door de houder van participatiebewijzen 
zonder meer naast zich neer gelegd worden. Een dergelijk goedkeuringsrecht kan 

94 De merk nu reeds hierbij op dat aan dergelijke participatiebewijzen als zodanig geen stemrecht 
kan worden verbonden, nu krachtens art. 2:38 jo. 53a BW stemrecht in de algemene vergadering 
van de coöperatie slechts kan worden ontleend aan het lidmaatschap behoudens de toekenning 
van stemrecht op grond van de statuten conform lid 3 van art. 2:38 BW. Zie over de toekenning 
van zeggenschap aan beleggers op het niveau van de coöperatie § 2.4. 

95 NCR-rapport 1973, blz. 136. 
96 NCR-rapport 1973, blz. 140. 
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echter niet voorkomen dat de statutaire bepaling waarin het goedkeuringsrecht 
is neergelegd, door de algemene vergadering wordt gewijzigd. Ik merk hierbij op 
dat een dergelijk goedkeuringsrecht slechts dan een afdoende bescherming biedt, 
indien aan de houders van participatiebewijzen tevens een goedkeuringsrecht 
toekomt terzake van een wijziging van het statutaire goedkeuringsrecht als zodanig. 

De Werkgroep meent dat met de hierboven beschreven opzet het coöperatieve 
karakter van de coöperatie niet wordt aangetast. Essentieel acht de Werkgroep 
daarbij dat de leden een blijvende invloed kunnen uitoefenen op de gang van zaken 
binnen de onderneming. Behoud van de ledendominantie verdraagt zich niet met 
een zeggenschap van niet-leden in de vertegenwoordigende organen van de 
coöperatie. In de gekozen opzet wordt aan de houders van participatiebewijzen 
niet meer zeggenschap toegekend dan nodig is voor het waarborgen van hun 
financiële belangen. De leden kunnen immers de rechten van de participanten bij 
de hiervoor beschreven vormgeving van het goedkeuringsrecht slechts wijzigen 
onder goedkeuring van deze groep. De Werkgroep meent met deze opzet een 
'uitgangspunt te hebben gevonden voor participatie door derden in het risikodragend 
vermogen van een koöperatie zonder het karakter van de koöperatie aan te tasten'. 

De werkgroep heeft zich destijds verder over de vraag gebogen op welke wijze 
aan de stortingsplicht op de lidmaatschapsbewijzen kan worden voldaan, indien 
een coöperatie tot invoering van de hierboven beschreven lidmaatschapsbewijzen 
zou overgaan. Denkbaar is dat deze geacht worden te zijn volgestort indien ten 
tijde van de invoering een algemene reserve dan wel daartoe aangewezen eigen 
vermogensrekeningen aanwezig zijn. Men vergelijke in dit verband de fictieve 
storting op aandelen in geval van omzetting van een coöperatie in een naamloze 
vennootschap.97 In de praktijk echter wordt hieraan steeds een stortingsplicht in 
contanten aan verbonden. De leden kunnen daarmee de aanspraak op het vermogen 
als het ware kopen.98 

Ten aanzien van eventuele toekomstige reserves zal een systeem moeten 
worden geïntroduceerd staan aan de hand waarvan kan worden bepaald welke 
lidmaatschapsbewijzen gerechtigd zijn tot welk deel van het gevormde vermogen. 
Dit in verband met de omstandigheid dat er mutaties kunnen optreden in het 
ledenbestand en het aantal lidmaatschapsbewijzen. De Werkgroep stelt voor de 
op de eigen vermogensrekening te boeken reserves op te bouwen uit jaarschijven 
en ten aanzien van lidmaatschapsbewijzen het jaar van uitgifte aan te tekenen.99 

In de gekozen opzet zijn zowel lidmaatschapsbewijzen als ook participatiebewijzen 

97 Zie art. 2:72/183 lid 2 sub b en c BW. Zie hierover Van der Sangen, Texels Eigen Stoomboot 
Onderneming. Omzetting van een naamloze vennootschap in een coöperatie, S&V 1995, blz. 
135-142 en de daar genoemde literatuur. 

98 Zie NCR-rapport 1973, blz. 134. 
99 NCR-rapport 1973 blz. 135. 
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tot het vermogen en de gerealiseerde vermogensgroei gerechtigd. Een en ander 
betekent dat toekomstige reserveringen naar de maatstaf van de winstgerechtigdheid 
worden toegerekend aan de eigen vermogensrekening en aan een daartoe ingevoerde 
participatierekening.100 

Een volgende vraag die rijst is op welke wijze de omzetting kan plaatsvinden 
van de lidmaatschapsbewijzen in participatiebewijzen. Indien het lidmaatschapsbe-
wijs en het participatiebewijs dezelfde nominale waarde hebben, dan zou voor 
elk lidmaatschapsbewijs één participatiebewijs kunnen worden verkregen. Echter 
de waarde van het lidmaatschapsbewijs zal ten gevolge van toevoegingen aan de 
reserves cq. afboekingen in verband met exploitatietekorten en ten gevolge van 
veranderingen in het ledenbestand aan verandering onderhevig zijn. Deze 
veranderende waarde is tevens van invloed op het aantal door omwisseling te 
verkrijgen participatiebewijzen. De Werkgroep bepaalt de waarde van het 
lidmaatschapsbewijs op de som van het ledenkapitaal + de ledenreserve gedeeld 
door het aantal lidmaatschapsbewijzen. Aldus ontstaat de 'balansprijs' van het 
lidmaatschapsbewijs.101 Hoe hoger de balansprijs hoe meer participatiebewijzen 
kunnen worden verkregen. Bij de omwisseling moet het lid wel het stortingsobligo 
van het lidmaatschapsbewijs alsnog in contanten voldoen. Indien dat niet het geval 
zou zijn, dan zou omwisseling van niet-volgestorte lidmaatschapsbewijzen leiden 
tot vermindering van het vermogen. Bovendien heeft deze eis als bijkomstig 
voordeel dat de leden niet te snel geneigd zullen zijn hun lidmaatschap te beëindigen 
ten einde door omwisseling hun aanspraak in het vermogen van de coöperatie te 
kunnen verzilveren. De Werkgroep wijst er in dit verband op dat dit de toepassing 
van een eventuele uittreevoorwaarde onverlet laat. Ook voorzover de verplichtingen 
van de leden uit hoofde van de ledenaansprakelijkheid groter zijn dan het 
stortingsobligo, kan er reden bestaan een uittreevoorwaarde te handhaven als 
compensatie voor het wegvallen van deze verplichting.102 Deze vervalt immers 
door uittreding.103 

Participatiebewijzen kunnen worden uitgegeven bij wijze van omwisseling 
van lidmaatschapsbewijzen. Mogelijk is echter ook dat participatiebewijzen recht
streeks worden uitgegeven aan leden en/of derden. Uitgifte kan geschieden a pari 
of met een agio. Door middel van de statuten kan aan de houders van participatie
bewijzen bij een rechtstreekse uitgifte van participatiebewijzen een voorkeursrecht 
worden toegekend. 

100 NCR-rapport 1973, blz. 136. 
101 
102 
103 

INV^IS.-iappUI l 1 7 / J , U l i . 1 JU. 

NCR-rapport 1973, blz. 136 en 151. 
NCR-rapport 1973, blz. 137. 
Althans na eenjaar dan wel een bij de statuten langer gestelde termijn van eenjaar. Zie art. 2:55 
lid 1 BW. 
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Ten aanzien van de verhouding in winstgerechtigdheid tussen lidmaatschapsbewij
zen en participatiebewijzen kan de verhouding van de nominale waarde niet als 
uitgangspunt worden gekozen, omdat de winstgerechtheid van de bewijzen door 
verschillende eigen factoren wordt bepaald.104 De winstgerechtigdheid van het lid
maatschapsbe wij s wordt namelijk beïnvloed door: 
1 ) de bijdrage dat het lid levert tot het bedrijfsresultaat door het onderhouden 

van een zakelijk verkeer, 
2) zijn bijdrage aan de financiering bestaande uit stortingen, het obligo, de 

ledenaansprakelijkheid en achterstellingen van tegoeden op een leden-
schuldrekening, en 

3) door het stemrecht. 

Bij de winstgerechtigdheid van participatiebewijzen dient men rekening te houden 
met het feit dat de houders van participatiebewijzen alleen een financiële bijdrage 
leveren en daarbij geen verder risico lopen dan het bedrag van hun stortingsplicht. 
Men dient voorts voor ogen te houden dat zij geen stemrecht hebben.105 Op grond 
hiervan kan volgens de Werkgroep een wegingscoëfficiënt worden vastgesteld 
voor de onderlinge verhouding tot de winstgerechtigdheid en de gerechtigdheid 
tot de reserves.106 

Rechtspositie van de participatiehouderswl 

Vooropgesteld moet worden dat de houders van participatiebewijzen tot de 
coöperatie in een contractuele relatie staan. De rechten en verplichtingen verbonden 
aan het nemen van participatiebewijzen worden in de eerste plaats bepaald door 
de plaatsingsovereenkomst. Voorzover in de plaatsingsovereenkomst naar de 
statuten van de coöperatie wordt verwezen, kunnen de bepalingen hiervan geacht 
worden deel uit te maken van de plaatsingsovereenkomst. Is dit laatste het geval 
dan dienen de statuten een voorziening te bevatten die verhindert dat het aan de 
leden vrij staat de op de positie van de houders van participatiebewijzen betrekking 
hebbende bepalingen te wijzigen zonder hun instemming. Verder staan de houders 
van participatiebewijzen in beginsel niet in een organisatierechtelijke betrekking 
tot de coöperatie. De toekenning van rechten en verplichtingen in de statuten alleen 
is daartoe onvoldoende. Hierin ligt een belangrijk verschil met de in § 2.5. 
beschreven OPG-constructie. Bescherming tegen wijziging van de statuten kan 
worden geboden door het besluit in kwestie afhankelijk te stellen van de 

104 NCR-rapport 1973, blz. 137-139. 
105 NCR-rapport 1973, blz. 138. 
106 In het NCR-rapport van 1990 gaat de Commissie ervan uit dat het vaststellen van een dergelijke 

wegingscoëfficiënt niet altijd mogelijk is. Daar zoekt men de oplossing in de toekenning aan 
beleggers van een vaste eventueel preferente vergoeding voor ingebracht kapitaal. 

107 NCR-rapport 1973, blz. 139-144. 
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goedkeuring van de houders van participatiebewijzen.108 De werkgroep wijst tevens 
op de mogelijkheid daartoe een trustkantoor in te schakelen, dat de verplichting 
zou moeten hebben in een dergelijk geval vóóraf een vergadering van houders van 
participatiebewijzen bij een te roepen. 

De Werkgroep is van mening dat de houders van participatiebewijzen geen 
rechtstreekse bevoegdheden moeten worden toegekend ten aanzien van de vast
stelling van de winst.109 Ik merk daarbij op dat dit ook moeilijk anders zou kunnen 
nu de vaststelling van de jaarrekening dwingendrechtelijk is opgedragen aan de 
algemene vergadering, zelfs indien het een structuurcoöperatie betreft. In de 
uitwerking van de werkgroep komen aan de participatiehouders geen stemrecht 
toe. Toch is de vaststelling van de winst van essentieel belang voor de houders 
van participatiebewijzen nu de winstvaststelling bij de coöperatie een aantal vragen 
oproept die bij de naamloze vennootschap niet voorkomen. 

Zo is een belangrijk probleem bij het vaststellen van het rendement op door 
derden ingebracht kapitaal dat van winst in de eigenlijke zin van het woord niet 
kan worden gesproken, indien en voorzover de coöperatie werkt volgens het 
kostendekkingsbeginsel. De Werkgroep110 wijst erop dat de coöperatie zich dan 
ook bij haar prijsbeleid in eerste instantie moet oriënteren op de markt, waarop 
zij haar diensten aanbiedt. Zij wijst er verder op dat de houders van participatiebe
wijzen het besluit tot vaststelling van de winst zouden kunnen vernietigen op grond 
van art. 2:15 lid 1 BW in het geval er sprake is van een vaststelling in strijd met 
de redelijkheid en billijkheid.1" 

De winstbestemming kan aldus zijn geregeld dat van de winst een bepaald 
gedeelte wordt gereserveerd, hetgeen in verhouding van gerechtigdheid wordt 
toegerekend aan de ledenreserve resp. de participatiereserve. Het restant kan worden 
uitgekeerd in contanten of in bonusparticipaties.112 

Ten aanzien van eventuele verliezen merkt de Werkgroep op dat een drietal 
mogelijkheden bestaat deze ten laste van de bestaande reserves te brengen. In de 
eerste plaats kunnen zij ten laste van de algemene reserves worden geboekt. In 
de tweede plaats, primair ten laste van de ledenreserve en wel door invoering van 
een negatieve jaarschijf of naar gelijke delen over alle schijven. In de derde plaats 
kan het verlies ten laste worden gebracht van zowel ledenreserve als participatiere-

108 NCR-rapport 1973, blz. 139. 
109 Zie hierover § 12 van de Departementale richtlijnen 1986, KB 18 november 1985, Stcrt. 1985, 

227 en Eisma, t.a.p. blz. 10 en 11. 
110 NCR-rapport 1973, blz. 140. 
111 Of aan de houder van participatiebewijzen een dergelijke bevoegdheid toekomt is afhankelijk 

van de vraag of deze kan worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van art. 2:15 lid 3 
sub a BW. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat tot de kring van belanghebbenden ook 
derden kunnen behoren die niet in een organisatierechtelijke betrekking staan tot de rechtspersoon. 
Zie Van Zeben, PG Boek 2 BW, blz. 154. 

112 NCR-rapport 1973, blz. 141. 
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serve en wel naar de mate waarin de leden en participanten delen in de winst."3 

Overigens kunnen er zich omstandigheden voordoen die rechtvaardigen dat de 
leden tussentijdse verliezen, veroorzaakt in het ledenverkeer, moeten aanzuiveren 
zonder dat eerst daartoe de reserves moeten worden aangesproken, bijv. in het geval 
de verhouding eigen/vreemd vermogen in verband met de gewenste solvabiliteit 
zulks indiceert. Van de participatiebewijshouders kan een dergelijke bijdrage niet 
worden verlangd. Anders dan bij de nv en de bv waar in art. 2:81/192 BW dwingen
drechtelijk is voorgeschreven dat een aandeelhouder niet verplicht is tot meer dan 
zijn stortingsplicht, moet dit ten aanzien van participaties uitdrukkelijk worden 
bepaald."4 

De voorstellen van de Werkgroep uit 1973 hebben bij coöperaties in de agrarische 
sector na meer dan twintig jaar in de praktijk slechts in een enkel geval geleid tot 
concrete toepassing. Bij Cebeco-Handelsraad zijn in 1997 participatiebewijzen 
uitgegeven aan de Nationale Investeringsbank. Deze participatiebewijzen zijn echter 
niet verhandelbaar. De uitgifte van participatiebewijzen aan de NIB draagt een 
onderhands karakter. Buiten de agrarische sector hebben de voorstellen van de 
Werkgroep navolging gevonden bij de apothekersorganisatie OPG in de vorm van 
uitgifte van vermogenstitels ter beurze."5 Tevens hebben de bevindingen van de 
Werkgroep hun weerklank gevonden in de in § 2.4. aan bod komende voorstellen 
van financieringsconstructies. Deze constructies hebben met de voorstellen uit 
1973 inhoudelijk gemeen dat er sprake is van een scheiding tussen lidmaatschapsbe-
wijzen, die verband houden met het zakelijk verkeer tussen de coöperatie en haar 
leden, en participatiebewijzen die een belichaming zijn van de kapitaaldeelname 
van het lid cq. de belegger. Door de mogelijkheid van omwisseling van lidmaat-
schapsbewijzen in vrij overdraagbare participatiebewijzen is een modus gevonden 
waardoor de leden hun aanspraken op het eigen vermogen van de coöperatie kunnen 
verzilveren, terwijl door een rechtstreekse plaatsing van participatiebewijzen ook 
beleggers kunnen participeren in het eigen vermogen van de coöperatie. 

2.4 Toekenning van zeggenschap aan beleggers 

In de in 1973 door de werkgroep 'Nieuwe financieringsvormen' gedane voorstellen 
met betrekking tot de uitgifte van verhandelbare participatiebewijzen ging men 
er van uit dat aan de houders van participatiebewijzen geen stemrecht toe zou 
komen. Het niet toekennen van enige vorm van zeggenschap kan echter een 
belangrijke belemmering vormen voor het aantrekken van risicodragend vermogen 
van niet-leden. Zo wees Van Campen er reeds in 1970 op dat aan deze belegger 

113 NCR-rapport 1973. blz. 141. 
114 Zie voor de verdeling van een liquidatietekort NCR-rapport 1973, blz. 141 en 142. 
I 15 Zie hierover § 2.5. 
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enigerlei zeggenschap niet zou kunnen worden ontzegd. Van Campen schreef 
destijds: 

'Ook als men er van uitgaat, dat de zeggenschap maximaal bij de leden berust 
en niet bij de aandeelhouders, dan zal toch aan de laatsten, ook indien hun 
zeggenschap zich zou beperken tot de financiële sfeer, enigerlei zeggenschap 
wat betreft de winstverdeling (...) niet kunnen worden ontzegd. Ook een zekere 
zeggenschap met betrekking tot de jaarstukken zou hen bezwaarlijk kunnen 
worden onthouden.' ' '6 

Aan het door Van Campen gesignaleerde zeggenschapsprobleem valt slechts te 
ontkomen indien aan de verstrekking van risicodragend vermogen een vaste 
vergoeding wordt toegekend. In de juridische literatuur met betrekking tot de vraag 
of, en zo ja op welke wijze beleggers rechtstreeks deel kunnen nemen in het eigen 
vermogen van de coöperatie, wordt met name de nadruk gelegd op de 
zeggenschapsproblematiek. Uitgaande van een behoud van beslissende zeggenschap 
van de leden op de coöperatie en de daaraan verbonden onderneming"7, zoekt men 
naar mogelijkheden om aan de beleggers een bepaalde mate van zeggenschap toe 
te kennen die hen in staat stelt hun financiële belangen te behartigen. In de literatuur 
worden daartoe twee verschillende wegen gepropageerd. 

In de eerste plaats denkt men daarbij aan de constructie waarbij het 
lidmaatschap van de coöperatie mede wordt open gesteld voor beleggers, omdat 
aan het lidmaatschap als zodanig op grond van art. 2:38 lid 1 BW dwingend
rechtelijk stemrecht in de algemene vergadering is verbonden. Dit roept echter 
de vraag op, of de coöperatie leden kan bezitten die geen zakelijk verkeer met de 
coöperatie onderhouden en zo ja, hoeveel. Het gaat hier primair om de vraag of 
een dergelijk bijzonder lidmaatschap bij een coöperatie toelaatbaar is. In dit verband 
versta ik onder een bijzonder lidmaatschap een lidmaatschap waarbij tussen de 
coöperatie en het lid geen zakelijk verkeer wordt onderhouden dat in overeen
stemming is met de wettelijke doelstelling van de coöperatie. Ik zal de leden die 
met de coöperatie wel een dergelijk zakelijk verkeer onderhouden, aanduiden als 
gewone leden. 

Een tweede mogelijkheid voor het toekennen van zeggenschap aan beleggers 
die rechtstreeks deelnemen in het eigen vermogen van de coöperatie, bestaat hierin 
dat er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van art. 2:38 lid 3 BW om 
stemrecht in de algemene vergadering toe te kennen aan andere personen dan leden 

116 Van Campen, t.a.p. biz. 75. 
117 Zo wordt er in het NCR-rapport op gewezen dat de zeggenschap in de statuten zo geregeld moet 

worden dat de ledendominantie behouden blijft, d.w.z. dat de zeggenschap in overwegende mate 
behoort toe te komen aan die leden die met de coöperatie een zakelijk verkeer onderhouden. 
Vgl. NCR-rapport 1990, biz. 45. Vgl. de in § 1.1. omschreven zeggenschapsproblematiek. 
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die deel uitmaken van een orgaan van de coöperatie. In dat geval verkrijgen de 
beleggers stemrecht zonder dat er sprake is van een lidmaatschap. 

a. Toekenning van zeggenschap door een bijzonder lidmaatschap 
Zoals reeds werd aangeduid wordt met een bijzonder lidmaatschap beoogd het 
lidmaatschap open te stellen voor beleggers zonder dat er tussen de coöperatie 
en de belegger sprake is van een zakelijk verkeer dat in overeenstemming is met 
de wettelijke doelstelling van de coöperatie. De belegger is weliswaar lid, maar 
ten aanzien van zo'n lid geldt de bijzonderheid dat de relatie met de coöperatie 
slechts bestaat uit een financiële participatie die geen verband houdt met het tussen 
de coöperatie en haar leden uit hoofde van haar wettelijke doelstelling te 
onderhouden zakelijk verkeer. Men spreekt in dit verband ook wel van een 'stil' 
of 'commanditair' lidmaatschap."8 Ook wordt wel gesproken van een 'beleggerslid
maatschap'."9 

De vraag die beantwoording behoeft, is of een coöperatie personen tot het 
lidmaatschap van de coöperatie kan toelaten die geen zakelijk verkeer met de 
coöperatie onderhouden. Op grond van de wettelijke doelstelling van de coöperatie 
en de wijze waarop in art. 2:53 lid 1 BW inhoud wordt gegeven aan het zakelijk 
verkeer tussen de coöperatie en haar leden, zou het antwoord moeten luiden dat 
een lidmaatschap zonder een zakelijk verkeer niet mogelijk is. Er zijn echter auteurs 
die het tegenovergestelde verdedigen. Voor de toelaatbaarheid van een dergelijk 
bijzonder lidmaatschap wordt een beroep gedaan op een passage in de parlementaire 
geschiedenis naar aanleiding van de vraag of een onderlinge waarborgmaatschappij 
leden zou kunnen hebben die geen zakelijk verkeer met de onderlinge waarborg
maatschappij onderhouden omdat er nog geen, dan wel niet meer sprake is van 
een verzekeringsovereenkomst. '20 Dit achtte Meijers voor de onderlinge waarborg
maatschappij inderdaad toelaatbaar. In de Toelichting Meijers staat vermeld: 

'Men kan in de statuten bepalen, dat men evenals bij een coöperatieve 
vereniging (cursief;vdS) als lid kan toetreden zondereen verzekeringsovereenk
omst met de maatschappij te hebben gesloten. Veel betekenis zal een zodanig 

118 Vgl. Nillesen, t.a.p. blz. 117. De positie van de belegger in de coöperatie wordt, indien aan hem 
een bijzonder lidmaatschap wordt toegekend, dan ook enigszins vergelijkbaar met die van de 
stille vennoot in een commanditaire vennootschap. Belangrijk verschil bestaat echter hierin dat 
de stille vennoot, anders dan het bijzondere lid in een coöperatie, uit hoofde van zijn positie 
van vennoot in samenwerking met de beherende vennoten wel bevoegd is het beleid in de 
onderneming te bepalen. Extern mag hij echter geen uitvoering geven aan het mede door hem 
bepaalde beleid in verband met het bepaalde in art. 20 lid 2 WvK. Zie over het beheerverbod 
van art. 20 lid 2 WvK § 4.3. in het kader van de daar besproken 'Coöperatie-CV'. 

119 Bartman/Van der Meijden, t.a.p. blz. 29, die de gewone leden van een coöperatie, in mijn optiek 
de leden waarmee de coöperatie in overeenstemming met het haar wettelijke doelstelling een 
zakelijk verkeer moet onderhouden, aanduiden als zakelijke leden. 

120 Zie bijvoorbeeld bij Dortmond, inaugurele rede KUN 1991, blz. 13. 
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lidmaatschap niet hebben; het kan echter zin hebben, b.v. wanneer de leden 
verplicht zijn alle verzekeringen van een bepaalde soort alleen bij de 
maatschappij te sluiten. Een zodanig lidmaatschap kan ook voortduren 
niettegenstaande het einde van de verzekeringsovereenkomst.'121 

Uit deze passage wordt afgeleid dat ook een coöperatie leden kan hebben die geen 
zakelijk verkeer met de coöperatie onderhouden en dus niet, althans niet meer 
gebruik maken van de diensten waarvoor de coöperatie is opgericht. Verschil van 
mening bestaat er wel ten aanzien van de vraag hoeveel van deze bijzondere leden 
een coöperatie kan toelaten. Bartman en Van der Meijden gaan er van uit dat 
beleggers rechtstreeks lid kunnen worden van een coöperatie.122 Rest de vraag 
hoeveel van dergelijke bijzondere leden een coöperatie mag hebben zonder daarmee 
te treden buiten de grenzen van de wettelijke omschrijving van de coöperatie, gezien 
het feit dat de bedrijfsuitoefening ten behoeve van de gewone leden moet 
plaatsvinden. 

Dortmond is op dit punt iets prudenter. Hij acht met een beroep op de hierbo
ven bedoelde passage uit de parlementaire geschiedenis een bijzonder lidmaatschap 
wél toelaatbaar, maar voegt er meteen aan toe dat het dan wel om een uitzonde
ringssituatie moet gaan.123 Ook Dortmond erkent dat een zakelijk verkeer tussen 
coöperatie en haar gewone leden wordt geëist op grond van de wettelijke 
omschrijving in art. 2:53 lid 1 BW. Voor de toelaatbaarheid van een bijzonder 
lidmaatschap is volgens hem vereist dat het bijzondere lidmaatschap 'op enigerlei 
wijze van belang is voor het bedrijf van de coöperatie zelf of dat van waaruit 
overeenkomsten met de leden worden gesloten .'24 In een iets ander verband vraagt 
hij zich bovendien af of de zojuist bedoelde passage uit de parlementaire 
geschiedenis tot de conclusie kan leiden dat Meijers een 'gewoon' lidmaatschap 
in zijn algemeenheid geoorloofd achtte, dat niet gericht is op het sluiten van of 
hebben van een verzekeringsovereenkomst met de onderlinge waarborgmaat
schappij. Hij vraagt zich af, of Meijers niet slechts een 'tijdelijk' lidmaatschap 
bij de onderlinge waarborgmaatschappij heeft willen toestaan?125 Mijns inziens 
is dat laatste gezien de tekst van de Toelichting inderdaad het geval. 

Nillesen, die zich voornamelijk beroept op de argumentatie van Dortmond, 
stelt zonder omwegen vast dat men lid kan zijn van een coöperatie zonder dat er 

121 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW, blz. 520. 
122 Bartman/Van der Meijden, t.a.p. blz. 32. 
123 Dortmond, inaugurele rede KUN 1991, blz. 14. 
124 Dortmond, a.w. blz. 14. Op blz. 19 voegt hij er, niet gespeend van enig pragmatisma, aan toe: 

'Het bijzondere lidmaatschap is voor de coöperatie van belang in verband met de financiering 
van het bedrijf.' 

125 Zie Dortmond, Het merkwaardige lidmaatschap van een onderlinge waarborgmaatschappij, in: 
Onderneming en 5 jaar Nieuw Burgerlijk Recht (red. S.C.J.J. Kortmann), Serie Onderneming 
en recht, deel 7, W.E.J. Tjeenk Willink 1997, blz. 16. 
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sprake is van een economisch verkeer met de coöperatie.126 De opvatting van 
Nillesen is echter te ruim. De vraag is immers niet alleen of een bijzonder lidmaat
schap toelaatbaar is bij de coöperatie, maar tevens hoeveel van deze bijzondere 
leden tot de coöperatie kunnen toetreden, nu op grond van de wettelijke omschrij
ving van de coöperatie de bedrijfsuitoefening moet plaatsvinden ten behoeve van 
de gewone leden.ni 

Bij de houdbaarheid van de opvatting dat men lid kan zijn van een coöperatie zonder 
dat er sprake is van een zakelijk verkeer, kunnen derhalve vraagtekens worden 
gezet. Het is maar de vraag of men zoveel gewicht moet toekennen aan een passage 
uit de parlementaire geschiedenis die geschreven is voor de onderlinge waarborg
maatschappij en waarbij een niet nader gemotiveerde verwijzing staat naar de 
coöperatie. Bovendien, en dit argument acht ik zwaarwegender, volgt uit de wettelij
ke regeling van de coöperatie die op dit punt direct terug gaat op het Ontwerp 
Meijers, dat gezien de zeer expliciete uitleg die Meijers daaraan gaf, een zakelijk 
verkeer tussen de coöperatie en haar leden wordt verondersteld.128. Galle is een 
zelfde mening toegedaan. Hij acht een dergelijk bijzonder lidmaatschap niet 
wenselijk omdat een economische interactie tussen coöperatie en haar leden wordt 
verondersteld, hetgeen zich ten aanzien van dit soort leden niet zal voordoen.129 

Hoewel ik de grondslag in de parlementaire geschiedenis voor de toelaatbaarheid 
van een bijzonder lidmaatschap uiterst mager acht, kan ik de opvatting van 
Dortmond dat een enkel bijzonder lidmaatschap bij de coöperatie toelaatbaar is, 
in zoverre billijken dat het binnen het verenigingsrecht aan de leden vrijstaat via 
de statuten verschillende soorten lidmaatschappen te introduceren, mits aan het 
lidmaatschap ten minste één stem in de algemene vergadering is verbonden.130 De 
vraag hoeveel bijzondere leden een coöperatie mag toelaten, is naar mijn idee 
afhankelijk van de mate van zeggenschap die aan het bijzondere lidmaatschap is 
verbonden, nu de wettelijke regeling van de coöperatie er van uit gaat dat er 
beslissende zeggenschap berust bij de leden die met de coöperatie een zakelijk 

126 Nillesen, t.a.p. blz. 124. 
127 Vgl. Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 389 blz. 408: 'Indien een coöperatie in 

betekende mate leden zou hebben die geen voor de coöperatie relevante bedrijfshuishouding 
hebben, voldoet zij niet aan de wettelijke omschrijving van haar rechtsvorm'. 

128 Zie TM bij art. 2.2.2.1. lid 2 OM, Van Zeben. Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW. blz. 
456-458. 

129 Galle, inaugurele rede KUB 1993, blz. 29. Zie over deze problematiek tevens § 4.2.2. van 
hoofdstuk 4. Niet essentieel voor de coöperatie acht ik met Galle dat dit zakelijk verkeer plaats 
moet vinden door het sluiten van overeenkomsten. Wel acht Galle het noodzakelijk dat het zakelijk 
verkeer plaats vindt door cq. door tussenkomst van de coöperatie in het geval de coöperatie haar 
bedrijf doet uitoefen. Ik acht thans de mogelijkheid aanwezig dat de leden dat rechtstreeks met 
de beleidsafhankelijke maatschappij doen. 

130 Zie art. 2:38 lid 1 BW. 
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verkeer onderhouden, de gewone leden derhalve.131 Een en ander betekent dat het 
toelaten van personen tot een bijzonder lidmaatschap een uitzonderingssituatie 
moet betreffen. Daarmee lijkt een mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal 
leden/beleggers beperkt. 

Gaan wij er tentatief vanuit dat een coöperatie leden kan hebben die geen zakelijk 
verkeer met de coöperatie onderhouden, dan komt aan deze bijzondere leden op 
grond van art. 2:38 lid 1 BW stemrecht in de algemene vergadering toe en wel uit 
hoofde van hun lidmaatschap. Behoudens een statutair toegekend meervoudig stem
recht, hebben zij minimaal één stem. Ten aanzien van de voorstanders van een 
dergelijke bijzonder lidmaatschap kunnen we een onderscheid maken tussen de 
door Bartman en Van der Meijden gepropageerde variant enerzijds en de varianten 
van Nillesen en van Dortmond anderzijds. Het verschil tussen de variant BARTMAN/VAN 
DER MEIJDEN enerzijds en de varianten NILLESEN en DORTMOND anderzijds bestaat hierin 
dat in de variant BARTMAN/VAN DER MEIJDEN de leden rechtstreeks als bijzonder lid tot 
de coöperatie toetreden, terwijl in de varianten NILLESEN en DORTMOND slechts sprake 
is van een middellijk belang van de belegger via een administratiekantoor dat als 
bijzonder lid tot de coöperatie wordt toegelaten. 

I VARIANT BARTMAN/VAN DER MEIJDEN 

Genoemde schrijvers achten het mogelijk dat een coöperatie, zoals een naamloze 
of besloten vennootschap, 'aandelen' uitgeeft. Anders dan de bestaande coöperatie
ve aandelen,132 zouden deze aandelen dan wel verhandelbaar moeten zijn en recht 
moeten geven op een deel van de winst en het vermogen van de coöperatie. Omdat 
de winst bij een coöperatie een manipuleerbare grootheid kan zijn,133 achten zij 
het niet meer dan logisch dat de houders van de hier aan de orde zijnde aandelen 
ook een minimale zeggenschap in de coöperatie toekomt.134 Ten aanzien van de 
wijze waarop aan de belegger zeggenschap kan worden toegekend, nemen Bartman 
en Van der Meijden - zoals hiervoor reeds werd aangestipt - een uiterst ruimhartig 
standpunt in, ondanks het feit dat ook zij onderkennen dat behoud van de 
ledendominantie voor de gewone leden een belangrijk uitgangspunt is.135 

131 In dit verband wordt ook wel gewezen op de voor de coöperatie kenmerkende ledendominantie 
die voortvloeit uit het samenspel van de volgende wettelijke bepalingen: art. 2:37 lid 1 en lid 
3, art. 2:38 lid 1 jo. lid 3, art. 2:39 lid 1, laatste volzin, art. 2:48 lid 2 en art. 2:63h lid 2 BW. 

132 Zie hierover § 4.1.6. van hoofdstuk 5. 
133 Vgl. Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 393 blz. 412. 
134 Bartman/Van der Meijden, Holdingcoöperatie, evolutie of denaturatie?, in: Strijdige belangen 

in evenwicht, Beschouwingen over het bedrij f sfinancieel recht, Wolters-Noordhoff, Utrecht 
1992, blz. 29. 

135 Bartman/Van der Meijden, t.a.p. blz. 30. 
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In hun optiek bestaat de mogelijkheid aan beleggers rechtstreekse zeggenschap 
toe te kennen in de coöperatie door hen toe te laten tot een lidmaatschap van de 
coöperatie zonder dat er sprake is van een zakelijk verkeer."6 Een beslissende 
zeggenschap bij de leden en daarmee behoud van de ledendominantie kan volgens 
hen worden gewaarborgd doordat een meervoudig stemrecht wordt ingevoerd op 
de voet van art. 2:38 lid 1 BW. Een dergelijk meervoudig stemrecht komt slechts 
toe aan de gewone leden die een zakelijk verkeer met de coöperatie onderhouden 
en wel naar de maatstaf van de omvang van de daarbij ontstane omzet.137 Aan 
beleggers, aan wie een bijzonder lidmaatschap is toegekend, komt dan conform 
de hoofdregel van art. 2:38 lid 1 BW slechts één stem in de algemene vergadering 
toe. Bijzondere zeggenschapsrechten ten aanzien van de wijziging van de aan het 
bijzonder lidmaatschap verbonden financiële rechten, zoals bijvoorbeeld een 
goedkeuringsrecht terzake van besluiten tot statutenwijziging ten aanzien van de 
op hen betrekking hebbende financiële bepalingen, komen in de optiek van Bartman 
en Van der Meijden aan de belegger niet toe. Bovendien zouden zij geen 
mogelijkheid krijgen invloed uit te oefenen ten aanzien van de vaststelling en de 
bestemming van het exploitatie-overschot. 

De vraag dringt zich op of deze mate van zeggenschap voor de bijzondere 
leden ter waarborging van hun financiële rechten voldoende is. Verder rijst bij 
de door Bartman en Van der Meijden geopperde mogelijkheid tot toekenning van 
zeggenschap aan beleggers het civielrechtelijk probleem dat het onduidelijk is of 
en zo ja, hoeveel bijzondere leden een coöperatie mag hebben zonder daarmee 
te treden buiten de grenzen van de wettelijke omschrijving van de coöperatie, gezien 
het feit dat de wettelijke doelstelling van de coöperatie met zich brengt dat de 
bedrijfsuitoefening ten behoeve van de gewone leden moet geschieden en wel 
doordat de coöperatie met hen een zakelijk verkeer onderhoudt. Zoals gezegd, lopen 
de meningen daaromtrent in de literatuur uiteen.138 Op basis van de parlementaire 
geschiedenis heb ik hierboven reeds als mijn mening te kennen gegeven dat een 
bijzonder lidmaatschap slechts bij wijze van uitzondering is toegestaan. 

Belangrijk voordeel van de constructie die Bartman en Van der Meijden voorstaan, 
is dat de rechten en plichten die bij de belegger berusten, belichaamd zijn in het 
bijzondere lidmaatschap, of in hun terminologie te spreken in het beleggerslidmaat
schap. Met de overdracht van het beleggerslidmaatschap gaan alle daaraan 
verbonden financiële en zeggenschapsrechten over op de verkrijger op een 
soortgelijke wijze als bij de overdracht van aandelen in een naamloze of besloten 
vennootschap. De statuten kunnen immers op grond van art. 2:34 lid 1 BW een 

136 Bartman/Van der Meijden, t.a.p. blz. 31 en 32. 
137 Anders dan het Duitse en Zwitserse recht kent het Nederlandse recht op dit punt geen enkele 

beperking. Vgl. art. 2:38 lid 1 BW met § 43 Abs 3 GenG en art. 885 jo. 892 OR. 
138 Zie hierover ook § 4.2.2. van hoofdstuk 4. 
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dergelijk overdraagbaar lidmaatschap in het leven roepen. Daartoe zie ik dan ook, 
evenals Bartman en Van der Meijden, geen belemmering.139 Problematisch acht 
ik wel dat de wijze van levering van een dergelijk overdraagbaar beleggerslidmaat
schap, een vlotte verhandelbaarheid van een dergelijk lidmaatschap zou kunnen 
belemmeren. 

De aard van het lidmaatschap brengt met zich dat de daaruit voortvloeiende 
lidmaatschapsrechten niet geheel op één lijn kunnen worden gesteld met 
vorderingsrechten. Door het lidmaatschap komen de leden in de eerste plaats in 
een organisatierechtelijke rechtsbetrekking tot de coöperatie te staan.140 De daaraan 
verbonden rechten zijn in beginsel 'onlosmakelijk' aan het lidmaatschap verbonden 
en niet zelfstandig overdraagbaar. Tevens zullen aan het lidmaatschap al dan niet 
vermogensrechtelijke verplichtingen verbonden zijn.141 Hoewel het lidmaatschap 
als zodanig niet beantwoordt aan het normaal type van het vorderingsrecht, wordt 
het lidmaatschap wel gerekend tot de vermogensrechten in de zin van art. 3:6 BW. 
Een beleggerslidmaatschap, zoals elk lidmaatschap in een vereniging, coöperatie 
of onderlinge waarborgmaatschap, behelst immers mede een persoonlijk jegens 
de rechtspersoon uit te oefenen recht van het lid. Vgl. de terminologie van art. 3:94 
BW. We hebben aldus te maken met een relatief recht oftewel een recht op naam.142 

Conform art. 3:94 BW moet het lidmaatschap derhalve worden geleverd door middel 
van een door de vervreemder en de verkrijger opgemaakte akte die tot overdracht 
van het lidmaatschap strekt, gevolgd door mededeling van de cessie aan de persoon 
jegens wie het recht moet worden uitgeoefend, in casu de coöperatie.143 Deze aan 
de cessie verbonden formaliteiten staan evenwel een vlotte verhandelbaarheid van 
het beleggerslidmaatschap in de weg.144 

139 Bartman/Van der Meijden. t.a.p. blz. 30. 
140 Dijk/Van der Ploeg. a.w. blz. 108. 
141 Vgl. § 4.5.1 en § 4.5.3. van hoofdstuk 4. 
142 Vgl. Asser-Mijnssen-De Haan (1992), blz. 5 en 18, Goederenrecht (HJ. Snijders), nr. 341 blz. 

272 en Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 277 blz. 321. 
143 Bartman/Van der Meijden, t.a.p. blz. 30, merken in dit verband op dat de coöperatie naar analogie 

van art. 2:86 BW afgifte van de overdrachtsakte of van een notarieel of door de vervreemder 
gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan zou kunnen verlangen. De hier gestelde eis voor 
overdracht van aandelen op naam in een naamloze vennootschap was destijds te vinden in art. 
2:86 BW oud. Inmiddels stelt het huidige art. 2:86 BW deze eis niet meer, maar is vervangen 
door de regeling van art. 2:86a en b BW. Zie hierover Asser-Maeijer 2-III, nr. 200. Overigens 
zie ik niet in welk extra voordeel toepassing van de regel van art. 2:86 BW oud zou opleveren 
boven de levering op grond van art. 3:94 BW. Mede in verband met het bepaalde in het derde 
lid van art. 3:94 BW zouden de statuten van de coöperatie kunnen bepalen dat door de 
vervreemder een gewaarmerkt uittreksel van de akte en de titel van de cessie aan de coöperatie 
wordt ter hand gesteld. Zie over de overdracht van het lidmaatschap § 4.2.3. van hoofdstuk 4. 

144 In het algemeen vormt het vereiste van de mededeling een belemmering om groepen van 
gelijksoortige vorderingen te verhandelen. Zie over de uit het mededelingsvereiste voortvloeiende 
beperkingen tot securitization van vorderingen Maatman, De verkrijging van het economisch 
belang bij vorderingsrechten, WPNR (1997) 6286. blz. 679-683 en de daar genoemde literatuur. 
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Ook Bartman en Van der Meijden zijn zich van deze beperking van het 
beleggerslidmaatschap bewust. Zonder nadere motivering zijn zij echter van mening 
dat een dergelijk beleggerslidmaatschap krachtens de statuten aan toonder kan 
worden gesteld, zodat de vlotte verhandelbaarheid van de in het beleggerslidmaat
schap belichaamde financiële participatie is gewaarborgd. Zij schrijven: 

'Net als bij aandelen in een NV moet het naar onze mening (cursiefivdS) echter 
ook mogelijk zijn het lidmaatschap aan toonder te doen luiden, krachtens 
statutaire bepaling. Art. 3:84 lid 3 verzet zich niet hiertegen, nu art. 2:34 de 
mogelijkheid van overdraagbaarheid openlaat. Alsdan is de cirkel rond en is 
het verschil tussen het beleggerslidmaatschap in de (...) coöperatie en het 
aandeelhouderschap in de (...) NV praktisch nihil.'145 

Vooralsnog uitgaand van de juistheid van het standpunt dat een overdraagbaar 
lidmaatschap in een coöperatie aan toonder zou kunnen worden gesteld, zou de 
visie van Bartman en Van der Meijden mijns inziens het volgende beeld kunnen 
opleveren:146 naast gewone leden kent de coöperatie bijzondere leden. Op deze 
bijzondere leden rust slechts een stortingsplicht ter grootte van de nominale waarde 
van het lidmaatschap aan toonder en een eventueel agio. In de statuten wordt verder 
als kwaliteitseis opgenomen dat men slechts als bijzonder lid tot de coöperatie 
kan toetreden door volledige storting van het nominale bedrag van het toonder
lidmaatschap, aangevuld met een eventueel agio. Voldoet men niet aan deze 
kwaliteitseis, dan wordt het beleggerslidmaatschap niet verkregen.147 De statuten 
bepalen verder dat pas na storting een aan toonder luidend bewijs van het 
beleggerslidmaatschap kan worden verstrekt. Op grond van het lidmaatschap hebben 
de beleggersleden ten minste één stem in de algemene vergadering. Aan de gewone 
leden komt een meervoudig stemrecht toe dat mede gerelateerd is aan de omvang 
van het met de coöperatie onderhouden zakelijk verkeer. De door Bartman en Van 
der Meijden voorgestane constructie impliceert dat men meerdere lidmaatschappen 
aan toonder in de coöperatie kan bezitten. Voor de uitoefening van het stemrecht 
zou dit betekenen dat men even zovele stemmen kan uitbrengen in de algemene 
vergadering als men aan lidmaatschappen aan toonder bezit.148 

145 Bartman/Van der Meijden, t.a.p. blz. 30 en 31. Ik merk hierbij op dat niet duidelijk is op welke 
wijze in dit verband art. 3:84 lid 3 BW, het zogenaamde fiducia-verbod, een rol speelt. In art. 
3:84 lid 3 BW gaat het immers om de vraag of een titel van overdracht die de strekking mist 
om een goed in het vermogen van de verkrijger te doen overgaan, een geldige overdracht tot 
gevolg kan hebben, hetgeen overigens niet het geval is. Vgl. HR 19 mei 1995, NJ 1996. 119 
(Keereweer q.q./Sogelease). In casu beproeven Bartman en Van der Meijden de mogelijkheden 
van een werkelijke overdracht van een lidmaatschap aan toonder door de belegger aan een derde. 

146 Zie voor een schematische weergave schema 1, bijlage 3. 
147 Zie hierover § 4.3.2. van hoofdstuk 4. 
148 Zie hierover in kritische zin Gerver, Het lid in een flat-coöperatie is geen aandeelhouder!. S&V 

1998 blz. 47. 
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De vraag die thans beantwoording behoeft, is of het mogelijk is dat de statuten 
van een coöperatie bepalen dat het lidmaatschap aan toonder luidt.149 Alvorens 
deze vraag te beantwoorden, wil ik allereerst opmerken dat er in het algemeen geen 
vermogensrechtelijke belemmeringen bestaan om een op naam luidend recht aan 
toonder te stellen. Het in het leven roepen van een lidmaatschap dat aan toonder 
luidt, is civielrechtelijk gezien niet principieel ondenkbaar. Daarvoor is immers 
slechts vereist dat het recht door de crediteur, in casu het beleggerslid, en de 
debiteur, in casu de coöperatie, belichaamd wordt in een schriftelijk stuk dat 
voorzien is van een toonderclausule. '50 Het in het toonderpapier belichaamde recht 
wordt geleverd conform art. 3:93 BW door het papier in de macht te brengen van 
de verkrijger. 

Nu er geen vermogensrechtelijke belemmeringen bestaan tegen het aan toonder 
stellen van een recht op naam is de eventuele toelaatbaarheid van het aan toonder 
stellen van een dergelijk recht afhankelijk van de beantwoording van de vraag of 
de aard van de rechtsverhouding tussen de coöperatie en het lid zich tegen het 
aan toonder stellen verzet. Dit laatste zou mijns inziens, anders dan Bartman en 
Van der Meijden het doen voorkomen, ten aanzien van een lidmaatschap in een 
coöperatie met een wettelijke cq. beperkte aansprakelijkheid inderdaad het geval 
kunnen zijn. 

De wettelijke regeling van het lidmaatschap in een coöperatie, en hetzelfde 
geldt voor de vereniging, gaat in beginsel uit van een persoonlijk lidmaatschap 
dat niet overdraagbaar is. Art. 2:34 lid 1 BW staat weliswaar toe dat hiervan kan 
worden afgeweken, maar daarmee is nog niet gezegd dat een overdraagbaar 
lidmaatschap ook aan toonder kan worden gesteld. Het blijft ook dan een jegens 
de coöperatie uit te oefenen recht op naam. Verder blijkt uit de wetgeschiedenis 
met betrekking tot de totstandkoming van het huidige art. 2:34 BW dat de wetgever 
het lidmaatschap op naam als het normaal type beschouwde. Vgl. in dit verband 
de artt. 2:33, 35 en 36 BW, waarin is bepaald dat het lidmaatschap wordt verkregen 
doordat het bestuur over toelating beslist en dat het lidmaatschap als regel een einde 
neemt door opzegging.151 Deze bepalingen veronderstellen dat de naam van het 
aspirant-lid bij het bestuur bekend is. Aanvankelijk kende het Ontwerp Meijers 
zelfs het dwingendrechtelijke voorschrift dat een lidmaatschap noch overdraagbaar 

149 Deze vraag heb ik mij reeds eerder gesteld bij gelegenheid van het themanummer 'Stelling & 
Verdediging' van S&V 1998, nr. 2. 

150 Zie Goederenrecht (HJ. Snijders), nr. 341 blz. 272 en De Groot/Stein, Grondtrekken van het 
handelsrecht, zevende druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer 1996, blz. 330, alsmede T.J. 
Dorhout Mees, Nederlands handels- en faillissementsrecht, Deel III. Waardepapieren en 
geldverkeer; handelskoop; verzekering, zevende druk, Gouda Quint, Arnhem 1980, blz. 2/3 en 
G. van Empel/J.B. Huizink, Betaling, waardepapieren documentair krediet, vierde druk, Kluwer, 
Deventer 1997, blz. 49-52. Vgl. ook Van der Lelij, Levering van roerende zaken door middel 
van een zakenrechtelijk papier, serie Recht en Praktijk, nr. 97, Kluwer, Deventer 1996, blz. 
69. 

151 Zie hierover § 4.3 en 4.4. van hoofdstuk 4. 
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noch vatbaar was voor vererving. Bij amendement Berkhouwer is art. 2.2.1.10. 
OM gewijzigd in een bepaling van regelend recht, omdat er naar het oordeel van 
de Kamer in de praktijk gevallen zouden kunnen bestaan waarin het wenselijk zou 
zijn dat de positie van het lid over zou kunnen gaan op anderen. Wel blijkt uit de 
beraadslagingen dat men verkrijging van het lidmaatschap door toelating op de 
voet van art. 2:33 BW als wettelijk uitgangspunt beschouwde gezien de daaraan 
verbonden mogelijkheid tot beoordeling van het aspirant-lid. Daarin werd een 
essentieel onderscheid gezien met de vrij overdraagbare aandelen in een nv, waartoe 
destijds ook de 'besloten' naamloze vennootschap met aandelen op naam moest 
worden gerekend.152 De vraag of een eenmaal krachtens de statuten in het leven 
geroepen overdraagbaar lidmaatschap aan toonder kon worden gesteld, kwam niet 
aan de orde.153 Kortom, aan de mogelijkheid van overdraagbaarheid van het lidmaat
schap kunnen derhalve geen argumenten vóór de toelaatbaarheid van een 
lidmaatschap aan toonder worden ontleend.'54 

In dit verband zij erop gewezen dat de coöperatie in het wettelijke systeem 
van rechtspersonen in Boek 2 BW een grote overeenkomst met de besloten vennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid vertoont ten aanzien van de beslotenheid 
van de kring van haar deelnemers. Bij de coöperatie zijn dit de coöperanten die, 
zoals hierboven bleek, in het door de wetgever geregelde normaal type van de 
coöperatie met naam bekend zijn. Bij de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid zijn dit de aandeelhouders die met het oog op de samenwerking 
niet zonder meer verwisselbaar zijn. De wetgever heeft het 'besloten' karakter van 
de bv mede vormgegeven door het op naam stellen van de aandelen gecombineerd 
met de dwingendrechtelijke eis dat ten aanzien van de overdracht van aandelen 
een blokkeringsregeling in de statuten is opgenomen.135 In dit verband is art. 2:175 
lid 1 BW van belang dat bepaalt dat er geen aandeelbewijzen mogen worden 
uitgegeven. Op grond van art. 2:194 BW worden door het bestuur de namen en 
het adres van de aandeelhouders vermeld in een aandeelhoudersregister. Uitgaande 
van het besloten karakter van de coöperatie dat tot uitdrukking komt in art. 2:53 
lid 1 jo. lid 3 en 4 BW, alsmede in de artt. 2:33 en 2:34 lid 1 BW, kan men aan 
het ontbreken van soortgelijke bepalingen als bij de besloten vennootschap dus 
geen argumenten ontlenen vóór de toelaatbaarheid van het aan toonder stellen van 
het lidmaatschap. 

152 Zoals bekend heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn intreden eerst 
in 1971 gedaan. Zie over het persoonlijk lidmaatschap ook § 4.2.3. van hoofdstuk 4. 

153 Vlg. in dit verband de gevoerde discussie in de Tweede Kamer n.a.v. art. 2.2.1.10 OM, Van 
Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW, blz. 386-396. 

154 Dit brengt Dortmond ertoe een lidmaatschap aan toonder niet toelaatbaar te achten. Zie Dortmond, 
S&V 1992 blz. 119. 

155 Conform art. 2:195 BW moeten de statuten minimaal een goedkeuringsregeling dan wel een 
aanbiedingsregeling in de zin van lid 3 resp. lid 4 bevatten. 
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In de tweede plaats is van belang dat de aard van de coöperatieve samenwer
king in verband met de afwikkeling van het zakelijk verkeer veronderstelt dat de 
namen van de leden bij de coöperatie bekend zijn. Een en ander komt met name 
tot uitdrukking in de regeling van de ledenaansprakelijkheid: voor een goede 
werking van de ledenaansprakelijkheid als waarborg van de kredietwaardigheid 
acht de wetgever essentieel, dat de leden met naam en toenaam bij de coöperatie 
bekend zijn.136 Art. 2:61 BW eist o.a. dat het lidmaatschap schriftelijk wordt 
aangevraagd en dat een ledenlijst wordt gedeponeerd ten kantore van het 
handelsregister, zodat crediteuren kennis kunnen nemen van de uit hoofde van 
art. 2:55 BW aansprakelijke leden.157 Art. 2:61 BW is een regel van dwingend recht, 
die op grond van de aanhef van het artikel slechts uitzondering leidt, indien het 
een coöperatie betreft die elke verplichting van haar leden en oud-leden om in een 
tekort bij te dragen, heeft uitgesloten. Indien er sprake is van een coöperatie met 
een W.A. of een B.A.-regime, kan hiervan niet worden afgeweken.158 Ook indien 
de beperkte aansprakelijkheid aldus zou zijn geformuleerd, dat de aansprakelijkheid 
van de leden is beperkt tot hetgeen zij op grond van hun lidmaatschap verplicht 
zijn te storten, dan gaat de wet ervan uit dat de leden bekend zijn bij de coöperatie. 
Op het eerste gezicht lijkt hiermee de mogelijkheid om een lidmaatschap aan 
toonder te stellen beperkt tot een coöperatie met een 'U.A.'-regime. 

Soortgelijke bezwaren bestaan er ook tegen het aan toonder stellen van een 
participatie in een maatschap of vennootschap in verband met de persoonlijke cq. 
hoofdelijke verbondenheid van de vennoten.159 Hoewel verandering in de 
samenstelling van de vennoten in beginsel leidt tot ontbinding van de maatschap 
cq. vennootschap onder firma, '60 bestaat de mogelijkheid dat de vennoten overeen
komen dat de positie van vennoot in afwijking van de hoofdregel bij voorbaat voor 
vervanging vatbaar is.161 Ook wordt in de rechtspraak aanvaard dat terzake van 
een dergelijke, bij voorbaat vervangbare positie van de vennoot bewijsstukken 
worden afgegeven die strekken tot bewijs van de financiële aanspraken op het 
vermogen van de vennootschap. Daardoor kan de deelneming in de vennootschap 

156 Vgl. de formulering van HR 26 maart 1976, NJ 1977, 612 (Sol/Cebeco). 
157 Zie over de werking en functie van het ledenregister § 3.3.3. en 4.1.3. van hoofdstuk 3, § 4.3.3. 

van hoofdstuk 4 en § 3.3. van hoofdstuk 5. 
158 Zie Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW, blz. 491 en 492. In § 4.3.3. van 

hoofdstuk 4 kwam de vraag aan de orde of, gezien de bewoordingen van de aanhef van art. 2:61 
BW, ook een coöperatie met een U.A.-regime waarbij de leden op grond van de statuten verplicht 
zijn bij te dragen in de aanzuivering van een tussentijds exploitatie- cq. balanstekort, gehouden 
is aan de in art. 2:61 BW neergelegde verplichtingen. Daar werd op basis van de parlementaire 
geschiedenis geconcludeerd dat dat niet het geval is. Zie de MvA II bij art. 2.2.2.6 OBW, Van 
Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2, blz. 492: 'Opgemerkt wordt dat deze verplichting 
niet geldt voor de coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid.' Zie over de 
tussentijdse aansprakelijkheid § 5 van hoofdstuk 5. 

159 Zie art. 7A: 1680 BW cq. art. 1 8 WvK. 
160 Zie art. 7A:1683 aanhef, sub 3 en 4 BW. 
161 Vgl. art. 7A:1678 BW, 7A:1688 BW en 30 WvK. 
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op vrij overdraagbare 'aandelen' worden gesteld.162 Dit betekent echter niet dat 
een dergelijke participatie in een maatschap cq. vennootschap onder firma aan 
toonder kan worden gesteld. Evenals Maeijer ben ik van mening dat de persoonlijke 
verbondenheid van de maten bij de maatschap cq. de hoofdelijke verbondenheid 
van de vennoten in een vennootschap onder firma vereisen dat de 'aandelen' op 
naam worden gesteld, omdat bij het aan toonder stellen van de aandelen een 
eventuele aansprakelijkheidstelling moeilijk te effectueren is.163 Deze parellel 
doortrekkend zou dit zo op het eerste gezicht tot de conclusie kunnen leiden dat 
binnen de huidige wettelijke regeling van het coöperatierecht een lidmaatschap 
aan toonder alleen denkbaar is indien de coöperatie de aansprakelijkheid van de 
leden uit hoofde van art. 2:55 BW heeft uitgesloten. 

Moet het hiervoorgaande er nu toe leiden dat de mogelijkheid van een lidmaat
schap aan toonder inderdaad alleen bestaat voor een coöperatie met een 'U.A.'-
regime? Naar mijn mening hoeft een dergelijke conclusie niet te worden getrokken. 
De aard van de rechtsverhouding tussen coöperatie en het lid verzet zich slechts 
tegen het aan toonder stellen van een lidmaatschap voorzover er sprake is van een 
vorm van aansprakelijkheid bij ontbinding. Dit opent de mogelijkheid dat een 
lidmaatschap aan toonder wordt gesteld ten aanzien van de leden die op grond van 
de statuten niet aansprakelijk (kunnen) zijn voor een tekort bij ontbinding. De ratio 
van de verplichting tot deponering van de ledenlijst brengt met zich dat slechts 
die leden opgenomen moeten worden in de ledenlijst die volgens de statutaire 
maatstaf aansprakelijk kunnen zijn voor een eventueel tekort bij ontbinding. De 
statuten zouden daartoe kunnen bepalen dat beleggersleden niet aansprakelijk zijn 
voor enig tekort van de coöperatie. De wettelijke regeling van de ledenaansprakelijk-
heid staat, zoals in § 3.2. van hoofdstuk 5 bleek, toe dat sommige groepen leden 
niet resp. in verschillende mate beperkt aansprakelijk zijn voor een tekort, mits 
per categorie leden eenzelfde maatstaf wordt aangelegd. In dit verband komt aan 
art. 2:61 BW slechts relatieve werking toe in die zin dat slechts die leden in de 
ledenlijst moeten worden opgenomen die bij ontbinding aansprakelijk kunnen 
zijn.164 

Men zou op dit punt nog kunnen tegenwerpen dat met de mogelijkheid van 
het aan toonder stellen van een lidmaatschap op eventuele crediteuren van de 
coöperatie de last wordt gelegd te onderzoeken of de houder van een lidmaatschap 
aan toonder aan zijn stortingsplicht heeft voldaan. Op dit punt vertoont de 
problematiek rond een mogelijk coöperatielidmaatschap aan toonder enige 

162 Zie HR 6 februari 1935. NJ 1935. blz. 1513 m.nt. E.M. Meijers. Zie hierover Mohr, a.w. blz. 
205 en 206. alsmede Asser-Maeijer 5-V, nr. 22 blz. 42 en 43. 

163 Asser-Maeijer 5-V, nr. 22 blz. 43. 
164 Ik wijs erop dat door raadpleging van de jaarrekening crediteuren zich op de hoogte kunnen 

stellen van de inhoud van het aansprakelijkheidsregime, nu op grond van art. 2:392 lid 1 aanhef 
en sub d BW het bestuur verplicht is aan de jaarrekening en het jaarverslag bij de overige gegevens 
een weergave van het U.A.- cq. het B.A.-regime toe te voegen. 
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verwantschap met de problematiek rond de commanditaire vennootschap op aande
len.165 De toepassing van de commanditaire vennootschap met een in aandelen 
verdeeld commanditair kapitaal is sinds 1975 verboden. Naar de letter van art. 
19 lid 3 WvK is elke commanditaire vennootschap verboden waarbij het 
commanditaire kapitaal is verdeeld in aandelen, zowel op naam als aan toonder. 
Invoering van het verbod hield verband met de implementatie van de eerste EG-
Richtlijn tot harmonisatie van het vennootschapsrecht.166 Op grond van deze richtlijn 
werd voor de naamloze vennootschap de verplichting tot publikatie van de jaarreke
ning introduceerd. In de Richtlijn werd de commanditaire vennootschap met een 
in aandelen verdeeld commanditair kapitaal gelijk gesteld aan de naamloze 
vennootschap. Daarbij werd uitgegaan van de gedachte dat een organisatie met 
vrij overdraagbare participaties aan toonder zich zo weinig van de naamloze 
vennootschap onderscheidde dat hierop de voor de naamloze vennootschap geldende 
dwingendrechtelijke bepalingen, in casu de plicht tot publikatie van de jaarrekening, 
van toepassing zouden moeten zijn. Een en ander zou hebben betekend dat ook 
de commanditaire vennootschap op aandelen, zonder dat daarbij een onderscheid 
werd gemaakt of de participaties op naam dan wel aan toonder waren gesteld, 
publikatieplichtig zouden zijn geweest. Gesteld voor de vraag om ook voor de 
commanditaire vennootschap op aandelen een publicatieplicht in te voeren, heeft 
de wetgever gezien de geringe maatschappelijke betekenis van de commanditaire 
vennootschap op aandelen, er de voorkeur aangegeven de commanditaire 
vennootschap op aandelen geheel in de ban te doen. 

De ratio van het in art. 19 lid 3 WvK neergelegde verbod brengt echter met 
zich dat art. 19 lid 3 WvK zich er slechts tegen verzet dat voor de participaties 
in een commanditaire vennootschap aandeelbewijzen aan toonder worden verstrekt. 
Het bepaalde in art. 19 lid 3 WvK verzet zich er niet tegen dat de commanditaire 
vennootschap voor de participaties van de vennoten bewijsstukken afgeeft die op 
naam luiden. De achterliggende gedachte van het in art. 19 lid 3 WvK neergelegde 
verbod is dat bij een commanditaire vennootschap met aandelen aan toonder de 
beherende vennoten en a fortiori de crediteuren niet weten wie commandiet zijn. 
Blijkens de eerste EG-Richtlijn is de plicht tot publikatie van de jaarrekening 
opgelegd uit oogpunt van bescherming van hen die in relatie treden met de 
coöperatie, waarbij in dit verband niet alleen gedacht moet worden aan 
handelscrediteuren van de vennootschap maar ook aan kapitaalverschaffers. 

165 Zie hierover Mohr. a.w. blz. 155-158 alsmede van dezelfde schrijver. De commanditaire 
vennootschap en haar vreemde kostgangers. Studiekring 'Prof. Mr. J. Offerhaus\ reeks 
Handelsrecht no. 20, Kluwer, Deventer 1987. blz. 3-6. Zie voorts Asser-Maeijer 5-V. nr. 24 
blz. 44-46. 

166 Eerste EEG-richtlijn van 9 maart 1968 inzake de openbaarmaking, de rechtsgeldigheid van 
verbintenissen en de nietigheid van naamloze en besloten vennootschappen, Pb EG 14 maart 
1968. L 65/8. Vgl. ook Wet 29 april 1971. Stb. 1971, 285 (Aanpassingswet Eerste Richtlijn). 
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Op basis van de analogie met de commanditaire vennootschap op aandelen 
zou men derhalve tot de conclusie kunnen komen dat, nu de coöperatie verplicht 
is de jaarrekening te publiceren,167 dit gegeven géén argument kan opleveren tegen 
de invoering van een lidmaatschap aan toonder. Of de beleggersleden aan hun 
stortingsplicht hebben voldaan, blijkt immers uit de jaarrekening van de coöperatie. 
Op grond van art. 2:373 BW wordt onder de passiefpost eigen vermogen het 
geplaatste en gestorte kapitaal alsmede een eventueel agio vermeld, terwijl op grond 
van art. 2:378 lid 2 een uitsplitsing wordt gemaakt naar het soort aandeel. Deze 
bepalingen zouden dan analoog moeten worden toegepast op het eigen vermogen 
van de coöperatie. 

Gezien het voorgaande zou de toepassing van een lidmaatschap aan toonder in 
een coöperatie mogelijk zijn bij een coöperatie met een U.A.-regime en bij een 
coöperatie met een B.A.-regime, maar dan slechts beperkt tot de groep van leden 
die niet aansprakelijk zijn voor een tekort bij ontbinding. Wel dienen de statuten 
van de coöperatie een voorziening te bevatten dat opzegging van het 
beleggerslidmaatschap van de zijde van de coöperatie niet mogelijk is, terwijl 
bovendien analoog aan de voor de nv geldende regels in de statuten voorzieningen 
dienen te worden getroffen met betrekking tot kapitaalvermindering en inkoop 
van het beleggerslidmaatschap. Naar mijn mening kan de vraag of een rechtsvorm 
anders dan een naamloze vennootschap haar kapitaal kan verdelen in aandelen 
die vrij overdraagbaar zijn én aan toonder luiden, echter niet geheel los worden 
gezien van de nadien tot stand gekomen implementatie van regels van kapitaal
bescherming.168 Voorkomen moet worden dat door de vrije verhandelbaarheid van 
financiële participaties die aan toonder luiden, in een andere rechtsvorm dan de 
naamloze vennootschap de dwingendrechtelijke regels van kapitaalbescherming 
zoals deze voor de naamloze vennootschap gelden, kunnen worden omzeild.169 

Toepassing van een lidmaatschap aan toonder zou de wetgever, indien van een 
vlucht van de nv of bv in de coöperatie zou blijken, tot ingrijpen noodzaken.'70 

De onzekere weg van het lidmaatschap aan toonder hoeft mijns inziens overigens 
niet te worden bewandeld omdat er andere mogelijkheden bestaan die leiden tot 
een vlotte verhandelbaarheid van de financiële participatie in de coöperatie. Een 
vlotte verhandelbaarheid van de in het beleggerslidmaatschap belichaamde 

167 De jaarrekenenplicht cq. de plicht tot publikatie van de jaarrekening bestaat ook voor coöperaties 
reeds sinds 1971. Zie Wet van 10 september 1970, Stb. 1970. 414. 

168 Daarbij gaat het in het bijzonder om implementatie van de Tweede EEG-richtlijn van 13 december 
1976 inzake kapitaalbescherming en kapitaalverhoging, Pb EG 31 januari 1977. L 26/1. 

169 Vlg. in dit verband Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 393 blz. 411/412. 
170 Zie over mogelijk misbruik en oneigenlijk van de coöperatie als rechtsvorm van het midden-

en kleinbedrijf. Van der Sangen. De ontzielde materie van de 'Eigenaarscoöperatie', in: J.L.P. 
Cahen-bundel, Gouda Quint, Deventer 1997, p. 335-337 en de daar aangehaalde literatuur. 
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financiële rechten kan mijns inziens ook worden gerealiseerd door gebruik te maken 

van een certificeringsconstructie op een soortgelijke wijze als dat bij een naamloze 

vennootschap met aandelen op naam zou kunnen gebeuren. '71 Het op naam luidende 

beleggerslidmaatschap kan worden overgedragen ten titel van beheer aan een 

daartoe opgerichte stichting die op haar beurt hiervoor certificaten aan toonder 

uitgeeft aan de belegger. Zowel de hierna te bespreken variant NILLESEN als ook die 

van DORTMOND zijn hiervan voorbeelden. 

II VARIANT NILLESEN 

Bij de door Nillesen voorgestelde constructie om risicodragend kapitaal van 

beleggers aan te trekken wordt een onderscheid gemaakt tussen het toekennen van 

zeggenschap aan de gewone leden op grond van een gewoon lidmaatschap en het 

toekennen van zeggenschap aan beleggers op grond van een bijzonder 

lidmaatschap."2 Anders dan bij de variant BARTMAN/VANDERMEUDEN, waarbij er sprake 

was van een integratie van zeggenschapsrechten en financiële rechten in een en 

hetzelfde beleggerslidmaatschap, is er bij de door Nillesen voorgestelde variant 

sprake van een scheiding van de aan de belegger toekomende zeggenschapsrechten 

en financiële rechten. Aan de belegger worden financiële rechten in de coöperatie 

toegekend door tegen een stortingsplicht vermogenstitels uit te geven die de 

financiële rechten vertegenwoordigen.1" Hoewel Nillesen dit niet met zoveel 

woorden zegt, gaat ook hij er vanuit dat behoudens de mogelijkheid die art. 2:38 

lid 3 BW biedt, stemrecht slechts kan worden verkregen door lid te worden van 

de coöperatie.174 Stemrecht in de algemene vergadering wordt de beleggers dan 

ook toegekend, doordat de statuten bepalen dat de houders van de door de 

coöperatie uit te geven vermogenstitels tevens tot een bijzonder lidmaatschap zijn 

toegelaten. Daarbij geldt het bezit van vermogenstitels niet alleen als kwaliteitseis 

17 1 Vgl. Van den Ingh. Certificering en certificaat van aandeel bij de besloten vennootschap, diss. 
KUN 1991, Kluwer, Deventer, blz. 28. Vlg. in dit verband ook Mohr, a.w. blz. 192, waar hij 
de mogelijkheid bespreekt van een participatie in een 'niet-open' BV-CV te certificeren ten einde 
de verhandelbaarheid van de daaraan verbonden financiële rechten tot stand te brengen. Het 
'niet-open' karakter van de door Mohr besproken BV-CV is namelijk een voorwaarde om aan 
de zelfstandige belastingplicht te ontkomen. Zie hierover § 4.3. inzake de Coöperatie-CV. 

172 Nillesen, t.a.p. blz. 123-125. De door Nillesen voorgestelde variant vertoont grote gelijkenis 
met de uitwerking van de Commissie 'Financiering van de coöperatieve onderneming', NCR-
rapport 1990, blz. 45 en 46, alsmede met de voorstellen van Becking, t.a.p. blz. 266 en 267. 

I 73 Vgl. in dit verband de in § 2.1. getrokken conclusie dat los van enig lidmaatschap financiële 
rechten aan derden kunnen worden toegekend. 

174 Een en ander betekent dat stemrecht niet verbonden kan worden aan een coöperatie-aandeel 
als zodanig. Dit heeft tot gevolg dat het stemrecht ook niet los van het lidmaatschap kan worden 
overgedragen door overdracht van een coöperatie-aandeel. Zie hiervoor in § 4.2.2. van hoofdstuk 
4 alsmede Van der Sangen, Texels Eigen Stoomboot Onderneming. Omzetting van een naamloze 
vennootschap in een coöperatie, S&V 1995 blz. 137. 
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voor het bijzonder lidmaatschap,17'' maar kwalificeert de belegger door het enkele 
bezit van vermogenstitels tevens automatisch tot bijzonder lid van de coöperatie. 
Een afzonderlijk besluit tot toelating is niet meer vereist. Hoewel juridisch 
gescheiden is er bij de variant NILLESEN sprake van een directe koppeling tussen 
de bij de beleggers geplaatste vermogenstitels en het bijzondere lidmaatschap. Een 
ander verschil ten opzichte van de variant BARTMAN/VAN DER MEIJDEN bestaat hierin 
dat de belegger geen directe zeggenschap in coöperatie verwerft. Daartoe worden 
de vermogenstitels geplaatst bij een stichting/administratiekantoor, dat voor de 
door haar gehouden vermogenstitels certificaten aan beleggers uitgeeft. In concreto 
stelt Nillesen de volgende constructie voor.176 

Als uitgangspunt neemt Nillesen een coöperatie die het zakelijk verkeer met 
haar leden regelt door middel van coöperatieve aandelen.177 De coöperatie geeft 
aan haar gewone leden coöperatie-aandelen A uit. Deze aandelen A geven een 
aanspraak op het vermogen en de groei van het vermogen. Tevens zijn aan het 
aandeel lidmaatschapsrechten verbonden ten aanzien van het zakelijk verkeer en 
de winstgerechtigdheid in die zin dat het gewone lid op basis van zijn lidmaatschap 
van de coöperatie gerechtigd is tot een zakelijk verkeer naar rato van het aantal 
aandelen A dat hij bezit. Naar dezelfde maatstaf is hij gerechtigd tot een aandeel 
in het exploitatie-overschot. De omvang van het aantal aandelen A dat een gewoon 
lid bezit, is tevens van belang voor de bepaling van de omvang van het aan het 
lidmaatschap verbonden meervoudige stemrecht. 

Bijzonder aan de door Nillesen voorgestane constructie is dat ook aan 
beleggers coöperatie-aandelen kunnen worden uitgegeven. Aan de aan beleggers 
uitgegeven coöperatie-aandelen B zijn de volgende lidmaatschapsrechten 
verbonden: een aanspraak op het vermogen en de groei daarvan, alsmede een recht 
op een aandeel in het exploitatie-overschot. Zoals gezegd, wordt aan de beleggers 
stemrecht toegekend in de algemene vergadering doordat zij krachtens statutaire 
bepaling door het enkele bezit van aandelen-B als bijzonder lid geacht worden 
te zijn toegetreden tot de coöperatie. In feite wordt op deze wijze een kwalitatief 
lidmaatschap in het leven geroepen.178 Aandelen-B worden slechts uitgegeven tegen 

175 Vgl. in dit verband de in § 4.3.2. van hoofdstuk 4 getrokken conclusie dat door het niet voldoen 
aan de voor het lidmaatschap in de statuten gestelde kwaliteitseis het lidmaatschap niet wordt 
verkregen. 

176 Zie voor een schematische weergave schema 2, bijlage 4. 
177 Zie hierover § 4.1.6. van hoofdstuk 5. 
178 Vgl. ook Becking, t.a.p. blz. 266 en 267, die van een soortgelijke constructie als Nillesen uitgaat. 

Hij spreekt in dit verband van participatiebewijzen A. die aan de gewone leden toekomen, en 
van participatiebewijzen B. Anders dan bij Nillesen worden de houders van participatiebewijzen 
B niet tot het lidmaatschap van de coöperatie toegelaten. Wel gaat Becking, t.a.p. blz. 267. er 
vanuit dat aan dergelijke participatiebewijzen als zodanig stemrecht kan worden verbonden. 
Hij schrijft: 'Verdedigd kan worden dat ook aan participatiehouders B stemrecht wordt toegekend, 
doch dit dient dan zodanig te zijn dat de zeggenschap van de leden daardoor niet wordt aangetast. 
(...) Het behoeft geen betoog dat beschermingsconstructies ter vermijding van ongewenste 
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volstorting. Hoewel op grond van het bezit van aandelen B als zodanig de beleggers 
geen stemrecht ontlenen, speelt het aantal aandelen B dat de belegger bezit ook 
hier een rol bij de bepaling van de omvang van het meervoudig stemrecht. Zo 
zouden de statuten kunnen bepalen dat voor elkx-aantal aandelen B een extra stem 
wordt verkregen in de algemene vergadering van de coöperatie. Het in beginsel 
aan de beleggers toegekende directe stemrecht kan hen volgens Nillesen echter 
worden onthouden door de coöperatie-aandelen B te certificeren, met als beoogd 
doel dat het stemrecht wordt uitgeoefend door een stichting/administratiekantoor. 
Het verschil met de hierna te bespreken variant DORTMOND bestaat hierin dat bij de 
door Dortmond voorgestelde variant aan de participatiebewijzen slechts financiële 
rechten zijn verbonden zonder dat de beleggers als lid toetreden tot de coöperatie, 
hetgeen bij de door Nillesen beschreven coöperatie-aandelen B in beginsel wel 
het geval is. Hier fungeert, aldus Nillesen, de certificering evenals bij de 
certificering van aandelen bij beursvennootschappen als middel om direct stemrecht 
te ontnemen aan degenen die als lid kapitaal verschaffen.179 

Ten aanzien van de verdeling van zeggenschap gaat Nillesen ervan uit dat 
de beslissende zeggenschap in de coöperatie behouden blijft bij de gewone leden. 
Uitgaande van het aan artikel 2:38 lid 1 BW ten grondslag liggende principe van 
'one man, one vote' zal de ledendominantie niet gehandhaafd kunnen worden, 
indien op enig moment meer aandelen B dan aandelen A in omloop zijn. Art. 2:38 
lid 1 BW biedt echter de mogelijkheid van dit principe af te wijken door de 
invoering van een meervoudig stemrecht. Mogelijk is het stemrecht aldus te verdelen 
dat aan de gewone leden een meervoudig stemrecht wordt toegekend naar rato van 
het zakelijk verkeer. Aan de beleggers/leden komt minimaal één stem toe. Ten 
einde het behoud van de financiële positie van de houders van coöperatie-aandelen 
B te waarborgen, waarbij met name gedacht kan worden aan een cumulatieve 
preferentie,180 zouden de statuten verder dienen te bepalen dat besluiten tot wijziging 
van statutaire regels terzake van de winstvaststelling en bestemming onderworpen 
zijn aan de goedkeuring van de vergadering van houders van coöperatie-aandelen 
B . m Vervolgens worden de coöperatie-aandelen B uitgegeven aan een stichting
administratiekantoor, dat uit dien hoofde lid is van de coöperatie en dat op haar 
beurt certificaten van coöperatieve aandelen uitgeeft. Op deze manier acht Nillesen 
het mogelijk om door gebruik te maken van een gedifferentieerd en/of relatief 
stemrecht, ai dan niet in combinatie met certificering van coöperatieve aandelen, 

overneming nodig zijn omdat de zeggenschap bij de leden blijft berusten.' Op grond waarvan 
aan dergelijke participatiebewijzen B stemrecht is verbonden, geeft Becking echter niet aan. 

179 Nillesen, t.a.p. blz. 123. 
180 In vergelijkbare zin Kemperink/Nillesen/Van Rossum, Operatie belastingheffing coöperatie, 

De NV 75 / 12 december 1997, blz. 341. 
181 Uiteraard dienen de statuten tevens de voorziening te bevatten dat een wijziging van de statutaire 

bepaling waarin een dergelijk goedkeuringsrecht wordt toegekend, eveneens onderworpen is 
aan dezelfde goedkeuring. 
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een coöperatie te structureren waarbij de kapitaalverschaffers certificaten van 
coöperatie-aandelen B houden.182 

Evenals in de variant BARTMAN/VANDERMEIJDEN bestaat het voordeel van de door 
Nillesen voorgestelde variant in de toepasselijkheid van de deelnemingsvrijstelling 
voorzover de kapitaalverschaffer een rechtspersoon is. Wordt de constructie 
toegepast zonder certificering dan dient de kapitaalverschaffer/rechtspersoon lid 
te worden van de coöperatie. Gezien het bestaan van een lidmaatschapsverhouding 
is in een dergelijk geval de deelnemingsvrijstelling zonder meer van toepassing.183 

Wordt echter gebruik gemaakt van de door Nillesen voorgestelde certificering, 
dan is er sprake van een middellijk lidmaatschap van de certificaathouders in de 
coöperatie. Immers, zo is de gedachte, tegenover de certificaten staan de aandelen 
die direct gekoppeld zijn aan het lidmaatschap in de coöperatie. In het vergelijkbare 
geval van certificering van aandelen in een nv of bv, waarbij sprake is van een 
directe koppeling tussen de certificaten en de aandelen, kan door de certificaathou
der/rechtspersoon gebruik worden gemaakt van de deelnemingsvrijstelling. Gezien 
de analogie met de fiscale behandeling van certificaten in een nv of bv acht 
Nillesen184 toepassing van de deelnemingsvrijstelling ook in de door hem beschreven 
variant mogelijk. Daar de houders van certificaten van aandelen B tevens 
'middellijk' lid zijn van de coöperatie, acht hij ook in geval van certificering van 
coöperatie-aandelen de deelnemingsvrijstelling zonder meer van toepasssing, terwijl 
het 5%-criterium niet van toepassing is.185 

Ten aanzien van de variant NILLESEN rijzen een tweetal specifieke vragen. In de eerste 
plaats is ook bij deze financieringsconstructie de vraag van belang of een coöperatie 
leden kan toelaten die geen zakelijk verkeer met de coöperatie onderhouden dat 
in overeenstemming is met haar wettelijke doelstelling. Voor het antwoord op deze 
vraag moge ik verwijzen naar hetgeen hierboven aan het begin van deze paragraaf 
daaromtrent is gesteld. 

In de tweede plaats rijst de vraag op welke wijze de door Nillesen bedoelde 
certificering gestalte dient te krijgen teneinde te bereiken dat het stemrecht wordt 
uitgeoefend door een stichting-administratiekantoor. Bij de beantwoording van 
deze vraag ga ik ervan uit dat certificering van vermogensrechten in elk geval 
veronderstelt dat er sprake is van een verkrijging van het te certificeren vermogens-

182 Zie voor dit alles Nillesen, t.a.p. blz. 124. 
183 Zie art. 13 Wet Vpb 1969. De beoogde toepassing van de deelnemingsvrijstelling is de reden 

dat toekenning van stemrecht aan de belegger langs de weg van art. 2:38 lid 3 BW geen optie 
is. 

184 Nillesen, t.a.p. blz. 125. 
185 Art. 13 Wet Vpb 1969 kent de deelnemingsvrijstelling toe aan rechtspersonen die 5% van het 

geplaatste en gestorte kapitaal in een nv of bv verschaffen. De deelnemingsvrijstelling kan door 
een rechtspersoon echter ook worden genoten, indien er sprake is van een lidmaatschapsverhou
ding tot een coöperatie, ongeacht de omvang van de kapitaaldeelname. 
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recht door de uitgever van certificaten, in casu een stichting/administratiekantoor, 
en wel ten titel van beheer}*6 Als regel, maar noodzakelijk is dat niet, worden door 
de uitgevende instelling certificaatbewijzen verstrekt.187 Certificering in de hier 
bedoelde zin veronderstelt tevens dat de uitgevende instelling het te certificeren 
vermogensrecht tot zijn vermogen kan rekenen alsmede dat het vermogensrecht 
overdraagbaar is in de zin van art. 3:83 BW. Zou men nu het lidmaatschap als 
zodanig wensen te certificeren, dan zullen de statuten in afwijking van art. 2:34 
lid 1 BW dienen te bepalen dat het lidmaatschap van de belegger overdraagbaar 
is. De volgende vraag die dan rijst is, of voor een dergelijk op naam luidend 
vermogensrecht certificaten aan toonder kunnen worden uitgegeven, een vraag 
die ik bevestigend zou willen beantwoorden aangezien er geen regels zijn die zich 
hiertegen verzetten.188 

Nillesen acht, mijns inziens terecht, het certificeren van een persoonlijk 
lidmaatschap niet mogelijk.189 Ik zie daarentegen niet in waarom een lidmaatschap 
dat krachtens statutaire bepaling overdraagbaar is, niet vatbaar zou zijn voor 
certificering. Indien een overdraagbaar lidmaatschap als zodanig zou worden 
gecertificeerd, dringt zich de parallel op met de certificering van aandelen in nv 
of bv, waarbij door de certificering een scheiding tot stand komt tussen de aan 
het aandeel verbonden zeggenschapsrechten en de financiële rechten. Het gevolg 
van een dergelijke certificering is immers dat het stemrecht dat onlosmakelijk met 
het aandeel is verbonden,190 wordt uitgeoefend door de stichting/administratie
kantoor, terwijl het financiële belang wordt doorgegeven aan de belegger al dan 
niet tegen uitreiking van certificaatbewijzen. De parallel wordt nog treffender indien 

186 Ik ga hierbij uit van de omschrijving van Van den Ingh, die betrekking heeft op certificering 
van aandelen. Hij geeft de volgende omschrijving: 'Certificering van aandelen omvat alle 
rechtshandelingen die strekken tot verkrijging, krachtens overdracht of uitgifte, van aandelen 
door de uitgever van de certificaten van die aandelen en/of tot de uitgifte van certificaten, aan 
degenen voor wie hij als rechthebbende de aandelen ten titel van beheer zal houden. Zie Van 
den Ingh, Certificering en certificaat van aandeel bij de besloten vennootschap, diss. KUN 1991, 
Kluwer, Deventer, blz. 18. Naar mijn mening bestaat er thans omtrent het begrip certificering 
zoals door Van den Ingh gebezigd, geen verschil van mening. Vgl. ook Van der Heijden/Van 
der Grinten, nr. 197 blz. 319, Van Schilfgaarde, a.w. nr. 95 blz. 191, Uniken Venema/Eisma, 
Eigendom ten titel van beheer, preadvies van de vereniging 'Handelsrecht', W.E.J. Tjeenk Willink. 
Zwolle 1990, blz. 50-52 alsmede Huigen, Economische eigendom, Studiepockets Privaatrecht, 
nr. 50. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1995, blz. 89. Verschil van mening bestaat er wel ten 
aanzien van de vraag of certificering van aandelen in de hierboven gegeven definitie kan worden 
aangemerkt als een vorm van economische eigendom. Zie hierover in negatieve zin Huigen, 
a.w. blz. 12, 65, 90 en 91. 

187 Zie de door Van den Ingh gegeven omschrijving, a.w. blz. 18 en Uniken Venema/Eisma, a.w. 
blz. 52. 

188 De ratio van art. 2:202 BW acht ik in casu niet aan de orde. Art. 2:202 BW strekt ertoe te voorko
men dat door de uitgifte van certificaten aan toonder de blokkeringsregeling kan worden omzeild 
zodat de aandelen in een bv alsnog vrij overdraagbaar zouden worden. 

189 Nillesen, t.a.p. blz. 124. 
190 Aldus Van der Heijden/Van der Grinten, nr. 271.1 blz. 374. 
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men bedenkt dat de certificeringsconstructie in de praktijk onder andere wordt 
gehanteerd ten einde te bereiken dat aandelen op naam in een naamloze vennoot
schap verhandelbaar worden door de certificering en de uitgifte van certificaten 
aan toonder. '9' Een dergelijke certificering kan echter slechts het beoogde resultaat 
hebben indien zowel de zeggenschaps- als ook de financiële rechten verbonden 
zijn aan het lidmaatschap als zodanig. 

De mogelijkheid van een certificering van een overdraagbaar lidmaatschap 
onderzoekt Nillesen evenwel niet. De reden hiervoor is dat Nillesen nu juist uitgaat 
van coöperatie-aandelen waaraan als zodanig geen zeggenschapsrechten verbonden 
zijn. Certificering van coöperatie-aandelen B acht Nillesen wel mogelijk, daaraan 
toevoegend dat er een grote gelijkenis bestaat met de certificering van een 
commanditaire deelneming in een (open) commanditaire vennootschap. Ook in 
een dergelijke geval wordt de certificering van commanditaire participaties, gevolgd 
door uitgifte van certificaten aan toonder, gehanteerd ten einde de economische 
waarde van de participaties verhandelbaar te maken.192 De certificering behelst 
dan een overdracht van de coöperatie-aandelen B ten titel van beheer tegen uitgifte 
van certificaatbewijzen die desgewenst aan toonder kunnen luiden. 

De door Nillesen onderzochte wijze van certificering heeft mijns inziens echter 
niet tot gevolg dat daardoor stemrecht aan de belegger wordt ontnomen.193 Wel 
worden door de certificering van de coöperatie-aandelen B de financiële rechten 
overgedragen ten titel van beheer, terwijl het financiële belang bij de coöperatie
aandelen B berust bij de belegger. Het kwalitatieve karakter van het door Nillesen 
voorgestelde bijzondere lidmaatschap kan in dit verband in zoverre een compli
cerende factor vormen dat een ieder die een coöperatie-aandeel B bezit, automatisch 
kwalificeert tot bijzonder lid van de coöperatie en dus stemrecht heeft op grond 
van art. 2:38 lid 1 BW in de algemene vergadering, terwijl een overdracht van de 
coöperatie-aandelen al dan niet ten titel van beheer niet automatisch tot gevolg 
heeft dat het bijzondere lidmaatschap van de vervreemder een einde neemt. Een 
en ander is het gevolg van het feit dat, eenmaal toegelaten tot het lidmaatschap, 
men het lidmaatschap niet van rechtswege verliest door het niet meer voldoen aan 
de in de statuten gestelde kwaliteitseisen. De statutaire bepaling dat het bijzondere 
lidmaatschap van de vervreemder door de overdracht van alle coöperatie-aandelen 

191 Vgl. Van der Heijden/Van der Grinten, nr. 197 blz. 319 en Van den Ingh, diss. KUN 1991.blz. 
29. Ten aanzien van aandelen op naam in een bv kunnen geen certificaten aan toonder worden 
uitgegeven in verband met art. 2:202 BW. De verhandelbaarheid van de financiële deelname 
in een bv kan wel worden vergroot door certificering van de aandelen in certicaten op naam, 
gezien het feit dat ten aanzien van dergelijke certificaten geen blokkeringsregeling geldt. 

192 Vgl. Mohr. De commanditaire vennootschap en haar vreemde kostgangers, blz. 4 en 25, en Mohr, 
a.w. blz. 192. 

193 Opvallend is dan ook dat Nillesen consequent spreekt over de certificering van coöperatie-aandelen 
B ten einde het stemrecht aan de belegger in de algemene vergadering te ontnemen. Een 
certificering van het beleggerslidmaatschap als zodanig noemt hij echter niet. Zie Nillesen, t.a.p. 
blz. 123/124. 
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B geacht wordt te zijn beëindigd, is daartoe onvoldoende. In een dergelijk geval 
dient het lidmaatschap van de zijde van de coöperatie te worden opgezegd.194 

Een en ander betekent dat de door Nillesen voorgestelde variant minder 
geschikt is voor een rechtstreekse plaatsing van vrij overdraagbare coöperatie
aandelen B bij beleggers. Uitgaande van de wenselijkheid van een vrije over
draagbaarheid wordt de verkrijger van de coöperatie-aandelen B gezien het kwalita
tieve karakter van het beleggerslidmaatschap immers tevens bijzonder lid van 
de coöperatie, terwijl de vervreemder zijn lidmaatschap niet automatisch verliest. 
Zoals gezegd, bestaat er wel de mogelijkheid het lidmaatschap van de vervreemder 
van de zijde van de coöperatie op te zeggen. Opdat de opzegging in een dergelijk 
geval gelijktijdig plaats vindt met de overdracht van de coöperatie-aandelen, zouden 
de statuten kunnen bepalen dat overdracht van de coöperatie-aandelen slechts kan 
plaatsvinden na voorafgaande goedkeuring door het bestuur van de coöperatie.195 

Deze oplossing heeft echter als nadeel dat de verhandelbaarheid van de 
coöperatie-aandelen ernstig wordt belemmerd. Zowel de verkrijging van directe 
zeggenschap van de belegger in de coöperatie als ook de uit het kwalitatieve 
karakter van het bijzondere lidmaatschap voortvloeiende problemen rondom de 
overdracht van de coöperatie-aandelen kunnen worden voorkomen, indien de 
statuten van de coöperatie bepalen dat plaatsing van coöperatie-aandelen B slechts 
kan geschieden bij een daartoe opgerichte, en in de statuten met name genoemde 
stichting/administratiekantoor. Gezien het feit dat alle coöperatie-aandelen B 
worden geplaatst bij de stichting/administratiekantoor, is er slechts sprake van één 
kwalitatief beleggerslidmaatschap. Door certificering van de coöperatie-aandelen 
B tegen uitgifte van certificaten aan toonder, wordt zowel het financiële belang 
bij de coöperatie-aandelen doorgegeven aan de beleggers als ook de verhandelbaar
heid de financiële participatie verzekerd. 

III VARIANT DORTMOND 

Een variatie op de door Nillesen geopperde mogelijkheid bestaat hierin dat aan 
de belegger slechts participatiebewijzen op naam worden uitgegeven - waaraan 
als zodanig zoals hierboven bleek geen stemrecht verbonden kan zijn - , onder de 
verplichting de participatiebewijzen over te dragen ten titel van beheer aan een 
daartoe opgerichte stichting/administratiekantoor die op haar beurt daarvoor aan 
de belegger certificaten aan toonder afgeeft. Uitgangspunt in deze door Dortmond196 

voorgestelde variant is dat een direct lidmaatschap van de belegger niet wenselijk 
wordt geacht in verband met het daaraan verbonden stemrecht op de voet van art. 
2:38 lid 1 BW. De aanvankelijke, niet toegekende zeggenschap wordt alsnog 

194 Zie hierover § 4.3.2. van hoofdstuk 4. 
195 Zie over deze problematiek ook Van der Sangen, S&V 1995 biz. I3S 
196 Dortmond, inaugurele rede KUN 1991, blz. 18 en 19. 
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toegekend in de vorm van indirecte zeggenschap, doordat de stichting/administra
tiekantoor wordt toegelaten tot één enkel bijzonder lidmaatschap, waaraan op grond 
van art. 2:38 lid 1 BW wel stemrecht is verbonden. Een dergelijk stemrecht in de 
algemene vergadering wordt in het belang van de houders van certificaten van de 
betreffende participaties uitgeoefend. Dortmond rechtvaardigt de certificering als 
volgt: 

'Bij naamloze vennootschappen is het certificeren van aandelen een middel 
om stemrecht te beperken, bij de certificering van participatiebewijzen is het 
juist een middel om zeggenschap toe te kennen.'197 

Een dergelijke constructie wordt toegepast bij de coöperatieve apothekersorganisatie 
OPG. Een inhoudelijke bespreking van de wijze waarop Dortmond aan beleggers 
indirecte zeggenschap toekent in de algemene vergadering van de coöperatie laat 
ik hier achterwege. Bespreking van de met de door Dortmond voorgestelde variant 
verband houdende zeggenschapsproblematiek vindt plaats in samenhang met de 
in § 2.5. te bespreken beursgang van OPG. 

b. Toekenning van zeggenschap op grond van art. 2:38 lid 3 BW 
Een kritische houding ten aanzien van de hierboven beschreven constructies waarbij 
gebruik wordt gemaakt van een bijzonder lidmaatschap, wordt aangenomen door 
Galle. Op zich kan hij zich vinden in de conclusie van Dortmond dat een coöperatie 
ook andere leden kan hebben dan die leden die een zakelijk verkeer met de 
coöperatie onderhouden. Maar een bijzonder lidmaatschap in de zin van een stil 
of commanditair lidmaatschap moet volgens Galle wel beschouwd worden als 
wezensvreemd voor de coöperatie.198 Naar ik mag aannemen zal Dortmond dit wel 
met hem eens zijn nu ook hij erkend dat het hier een uitzonderingssituatie moet 
betreffen. Galle en Dortmond trekken hieruit echter verschillende conclusies. Voor 
Dortmond bood de passage uit de parlementaire geschiedenis'99 een voldoende 
basis voor het erkennen van een lidmaatschap mét stemrecht aan een lid dat geen 
zakelijk verkeer met de coöperatie onderhoudt. Galle daarentegen acht het 
introduceren van een methodiek van participaties in het vermogen van een 
coöperatie door leden en/of niet-leden die op gespannen voet staat met de wettelijke 
omschrijving van de coöperatie, te 'gevaarlijk'. Bovendien is het volgens Galle 
ook helemaal niet nodig de 'onzekere' weg van een lidmaatschap zonder zakelijk 
verkeer te bewandelen. Volgens hem kan door middel van art. 2:38 lid 3 BW 
stemrecht worden toegekend aan de belegger zonder dat deze lid wordt van de 
coöperatie. Aan een dergelijke participatie in het risicodragend vermogen van de 

197 Dortmond, inaugurele rede KUN 1991, blz. 19. 
198 Galle, diss. KUB 1993, blz. 198. 
199 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW, blz. 520. 
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coöperatie door derden zijn volgens hem geen risico's verbonden.200 Immers, hier 
wordt gebruik gemaakt van een bestaande wettelijke mogelijkheid, een mogelijkheid 
die bovendien reeds een beperking van de invloed van niet-leden in de algemene 
vergadering inhoudt. 

Genoemde mogelijkheid van art. 2:38 lid 3 BW, nl. door aan niet-leden stem
recht toe te kennen binnen de daar gestelde grenzen, biedt volgens Galle de 
oplossing voor de zeggenschapsproblematiek.201 Krachtens het derde lid van art. 
2:38 BW kunnen de statuten namelijk bepalen dat personen 'die deel uitmaken 
van andere organen van de coöperatie en die geen lid zijn, in de algemene vergade
ring stemrecht kunnen uitoefenen. Het aantal der door hen gezamenlijk uitgebrachte 
stemmen zal echter niet meer mogen zijn dan de helft van het aantal der door de 
leden uitgebrachte stemmen'. 

VARIANT A. TOEKENNING BESTUURSZETEL202 

Galle ziet de volgende mogelijkheden in verband met de vraag van welk orgaan 
van de coöperatie, anders dan de algemene vergadering, deze niet-leden/beleggers 
deel uit kunnen maken. Een eerste mogelijkheid ziet hij hierin dat een of meer 
grotere, met name bekende geldgevers, risicodragend vermogen verschaffen tegen 
de uitgifte van bijv. participatiebewijzen onder de afspraak dat (een vertegenwoordi
ger van) de geldschieter een zetel in het bestuur wordt toegekend. Hij wijst er in 
dit verband op dat art. 2:37 lid 3 BW de mogelijkheid biedt dat een of meer be
stuursleden, mits minder dan de helft, door andere dan de leden kunnen worden 
benoemd. Gecombineerd met de mogelijkheid van art. 2:37 lid 1 BW waardoor 
bestuurders ook buiten de kring van de leden kunnen worden benoemd, ontstaat 
het beeld van een door de geldgevers benoemd aantal bestuursleden, die geen lid 
zijn van de coöperatie maar bij voorkeur bankemployé. Op grond van art. 2:38 
lid 3 BW kan in de statuten vervolgens worden bepaald dat aan deze bestuursleden 
stemrecht toekomt in de algemene vergadering. 

VARIANT B. TOEKENNING BESTUURSZETEL AAN EEN FINANCIERINGSVENNOOTSCHAP" 

Wordt het risicodragend kapitaal echter aangetrokken bij een grote groep van kleine, 
anonieme beleggers, dan zou men kunnen denken aan de uitgifte van participatiebe
wijzen aan een daartoe opgerichte financieringsmaatschappij in de vorm van een 
naamloze vennootschap waarin de beleggers vervolgens deelnemen door de uitgifte 
van aandelen. Aan deze financieringsmaatschappij wordt vervolgens een zetel in 

200 Galle, diss. KUB 1993, blz. 201. 
201 Galle, diss. KUB 1993, blz. 198-200 en diens inaugurele rede KUB 1994, blz. 29. 
202 Zie voor een schematische weergave schema 3, bijlage 5. 
203 Zie voor een schematische weergave schema 4, bijlage 6. 
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het bestuur van de coöperatie toegekend en, daar deze na toekenning van de 
bestuurszetel deel uitmaakt van een orgaan van de coöperatie, kan de financierings
maatschappij vervolgens stemrecht in de algemene vergadering op grond van art. 
2:38 lid 3 BW worden toegekend. Aldus verkrijgen de beleggers een 'middellijke' 
zeggenschap. Als laatste stap kan voor deze financieringsmaatschappij een 
beursnotering worden aangevraagd.204 Galle wijst erop dat het hier dan niet gaat 
om een beursgang van een dochtermaatschappij van de coöperatie zoals voorgesteld 
door de NCR205 en ook niet van een administratiekantoor dat 'bijzonder' lid wordt 
zoals door Dortmond beschreven,206 maar om 'een rechtspersoon niet zijnde lid 
van de coöperatie welke zitting heeft in het bestuur van de coöperatie, of enig ander 
orgaan, en in het bezit is van door die coöperatie uitgegeven aandelen welke het 
recht geven in de algemene vergadering, naar rato van dit bezit, stemrecht uit te 
oefenen'.207 Zoals hiervoor ten aanzien van de variant NILLESEN bleek, kan aan 
dergelijke 'coöperatie-aandelen' als zodanig geen stemrecht worden verbonden.208 

Wel zou bij de bepaling van de omvang van het stemrecht rekening kunnen worden 
gehouden met de omvang van het bezit aan participatiebewijzen als maatstaf voor 
de vaststelling van een meervoudig stemrecht. Hier duikt echter het probleem op, 
een probleem waar Galle overigens aan voorbij gaat, dat een meervoudig stemrecht 
gezien de tekst van art. 2:38 lid 1 BW alleen zou kunnen worden toegekend aan 
leden. Gezien het feit dat art. 2:38 lid 3 reeds een grens stelt teneinde de 
ledendominantie te waarborgen, kan men mijns inziens verdedigen dat een 
meervoudig stemrecht ook kan worden toegekend aan niet-leden die hun stemrecht 
ontlenen aan een regeling op de voet van art. 2:38 lid 3 BW.20S 

De aantrekkelijkheid van de aldus gekozen weg - een combinatie van de moge
lijkheid die de artikelen 2:38 lid 3 BW en 37 lid 1 en 3 BW bieden, bestaat in de 
zekerheid dat (de vertegenwoordigers van) de beleggers deel uitmaken van een 
gremium binnen de coöperatie dat zonder meer aan de kwalificatie 'orgaan' voldoet. 
Aan bestuursleden die niet tevens lid zijn van de coöperatie, kan dan zonder meer 
stemrecht worden toegekend in de algemene vergadering krachtens een daartoe 
strekkende statutaire bepaling. Ik voorzie echter twee andere problemen, die ik 
echter slechts zal aanstippen. Het eerste betreft de problematiek van het tegenstrijdig 
belang. Vgl. art. 2:57 lid 4 en 2:47 jo. 53a BW. Het administratiekantoor is niet 

204 In de regel zal deze naamloze vennootschap slechts nieuwe aandelen kunnen uitgeven indien 
dit gepaard gaat met een uitbreiding van de deelname door middel van participatiebewijzen in 
de coöperatie. Immers daaraan ontleent deze financieringsmaatschappij haar winstgevendheid. 

205 Zie het NCR-rapport 1990, blz. 54. 
206 Zie Dortmond, inaugurele rede KUN 1991, blz. 14-19. 
207 Galle, diss. KUB 1993. blz. 199. 
208 Zie hierover Van der Sangen, S&V 1995, blz. 137. Behoudens de hier aan de orde zijnde moge

lijkheid van art. 2:38 lid 3 BW kan stemrecht slechts worden verbonden aan het lidmaatschap 
als zodanig. 

209 Zie hierover § 4.2.2. 
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alleen lid van het bestuur cq. heeft het in zijn macht een bestuurslid te benoemen, 
maar is daarnaast ook contractpartij van de coöperatie ten aanzien van de plaatsings
overeenkomst met betrekking tot de participatiebewijzen. 

In de tweede plaats kan er een probleem bestaan ten aanzien van de omvang 
van het toe te kennen stemrecht. Zonder afwijkende statutaire regeling heeft de 
in het bestuur gekozen belegger in de algemene vergadering slechts één stem, 
hetgeen naar ik aanneem geen afdoende waarborg biedt dat de financiële belangen 
van de belegger naar behoren kunnen worden behartigd. Dit in verband met het 
feit dat de coöperatieve praktijk een meervoudig stemrecht voor leden kent dat 
gerelateerd is aan de omvang van het zakelijk verkeer. Toekenning van een meer
voudig stemrecht aan de belegger/niet-lid lijkt dan onontkoombaar. Weliswaar 
is verdedigbaar dat ook aan niet-leden die hun stemrecht ontlenen aan art. 2:38 
lid 3 BW, op grond van art. 2:38 lid 1 BW een meervoudig stemrecht kan worden 
toegekend, een toekenning van een meervoudig stemrecht naar rato van het bezit 
aan kapitaalbewijzen kan op verzet stuiten bij de leden van de coöperatie, met name 
nu de financieringsvennootschap zowel een rol in het bestuur als in de algemene 
vergadering wordt toebedeeld. Niet denkbeeldig is dat de ledendominantie in een 
dergelijke opzet wel erg in het gedrang komt. Wellicht dat er minder weerstand 
valt te verwachten tegen de toekenning van bijzondere zeggenschapsrechten aan 
dit stemgerechtigde niet-lid in de vorm van een statutair goedkeuringsrecht ten 
aanzien van bepaalde financiële beslissingen. Te denken valt aan de statutaire 
bepaling dat aan beleggers uit het jaarresultaat een primaire uitkering kan worden 
gedaan. Ten aanzien van andere besluiten kan dan slechts één stem worden uitge
bracht. 

VARIANT C. RECHTSTREEKSE ZEGGENSCHAP VIA EEN MET HET OOG OP DE FINANCIERING 

IN HET LEVEN GEROEPEN ORGAAN210 

Wil men bij het toekennen van stemrecht aan niet-leden op grond van art. 2:38 
lid 3 BW niet zo ver gaan dat de belegger al dan niet middellijk een bestuurszetel 
verwerft in de coöperatie, dan rijst de vraag welke andere instantie binnen de 
coöperatie daarvoor in aanmerking komt. Met name kan men zich afvragen of aan 
personen die deel uitmaken van een speciaal met oog op de financiering van de 
coöperatie in het leven geroepen 'orgaan', langs de weg van art. 2:38 lid 3 BW 
stemrecht kan worden toegekend. Dit is slechts dan het geval indien de aldus 
ontstane instantie kan worden gekwalificeerd als een orgaan in de zin van de wet. 
Zo ziet Galle2" mogelijkheden om aan een grote groep anonieme beleggers 
rechtstreekse zeggenschap toe te kennen in de coöperatie, doordat zij worden 

210 Zie voor een schematische weergave schema 5, bijlage 7. 
21 1 Galle, diss. KUB 1993, blz. 199. 
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toegelaten tot een speciaal door de statuten daartoe gecreëerde instantie. Aan de 
leden van dit 'orgaan' kunnen de statuten op grond van art. 2:38 lid 3 BW 
vervolgens stemrecht toekennen in de algemene vergadering. Aan de aan de belegger 
uitgegeven participatiebewijzen als zodanig kan echter geen stemrecht worden 
verbonden. 

VARIANT D. TOEKENNING VAN INDIRECTE ZEGGENSCHAP ALS ONDER C. MET CERTIFICE

RING212 

Een variatie kan men mijns inziens aldus aanbrengen, dat de participatiebewijzen 
worden uitgegeven aan een met het oog op de financiering van de coöperatie in 
het leven geroepen administratiekantoor, dat de participatiebewijzen certificeert. 
Op een dergelijke wijze kan worden voorkomen dat aan de belegger rechtstreekse 
zeggenschap in de coöperatie wordt toegekend. Overigens behoeft dit niet in het 
nadeel te zijn van de belegger nu door de uitoefenening van het stemrecht door 
het administratiekantoor de belangen van de beleggers kunnen worden gebundeld 
en er aldus bovendien een bepaalde mate van deskundigheid kan worden 
opgebouwd. Deze opzet verschilt dan slechts van de Dortmond-constructie in de 
wijze waarop aan de belegger een indirecte zeggenschap in de coöperatie wordt 
toegekend. 

De vraag die thans beantwoording behoeft, is of een speciaal voor de financie
ring van de coöperatie in het leven geroepen instantie beantwoordt aan het wettelijk 
'orgaan'-begrip. In de doctrine kan men een restrictief en extensief 'orgaan'-begrip 
onderscheiden. Bij de aanhangers van een restrictief 'orgaan'-begrip wordt het 
orgaan omschreven als de uit een of meer personen bestaande, krachtens de wet 
of de statuten erkende instantie die de taak en/of de bevoegdheid heeft beslissingen 
te nemen die rechtens gelden als beslissingen van de rechtspersoon. In deze 
opvatting is het bestaan van beslissingsbevoegdheid essentieel.213 Zo acht Van 
Schilfgaarde verdedigbaar dat vroegere 'buitenstaanders' door het enkele feit dat 
zij krachtens de wet of de statuten bepaalde bevoegdheden krijgen toebedeeld, 
tot orgaan 'binnen' de rechtspersoon promoveren.214 Daar ook Van Schilfgaarde 
van een restrictief orgaan-begrip uitgaat, betekent dit dat aan deze buitenstaanders 
een bepaalde mate van beslissingbevoegdheid moet toekomen. Een louter advise
rende bevoegdheid is niet genoeg om deze buitenstaanders tot orgaan van de 
rechtspersoon te kunnen maken. 

212 Zie voor een schematische weergave schema 6, bijlage 8. 
213 Vgl. de omschrijving bij Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 37, blz. 38, Van 

Schilfgaarde, Van BV en de NV, tiende druk, Gouda Quint, Arnhem 1995, blz. 24, Mendel, 
Hoofdzaken NV en BV. Serie Hoofdzaken Handelsrecht. Kluwer, Deventer 1995, blz. 41 en 
Dijk/Van der Ploeg, a.w. blz. 77. 

214 Van Schilfgaarde, Rechtspersonen, Algemene bepalingen, Kluwer, losbl. editie, aant. 14-2, 14-3. 
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Bij een extensieve uitleg van het 'orgaan'-begrip geldt als orgaan elke bij 
de wet of de statuten erkende instantie die in een organisatierechtelijke betrekking 
tot de andere organen van de rechtspersoon komt te staan zonder dat er sprake hoeft 
te zijn van beslissingsbevoegdheid. Galle gaat in het kader van de toekenning van 
stemrecht aan niet-leden op grond van art. 2:38 lid 3 BW uit van een dergelijk 
extensief 'orgaan'-begrip.215 Steun voor een dergelijke opvatting vindt hij in de 
Tweede Nota van Wijzigingen bij de Invoeringswet Boek 2 naar aanleiding van 
art. 2:39 lid 1 BW, dat destijds onder andere de regel van het huidige art. 2:38 lid 
3 BW kende. Daar lezen we: 

'In de laatste zin is thans allereerst de mogelijkheid geopend dat de statuten 
aan bestuurders, commissarissen, leden van een raad van advies, enz. het recht 
toekennen de vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren. Bovendien 
kan volgens deze zin een verdergaande regeling worden getroffen, door de 
genoemde personen, stemrecht in de algemene vergadering toe te kennen.'216 

Op grond van deze passage in de parlementaire geschiedenis neemt Galle aan dat, 
als een raad van advies wordt aangemerkt als 'orgaan' dit ook het geval is met 'een 
raad of vergadering van houders van "coöperatieve aandelen"'. Zo opgevat zou 
een orgaan van de rechtspersoon zijn elke instantie binnen de rechtspersoon waaraan 
bij de statuten bepaalde taken zijn opgedragen.217 Op grond van de parlementaire 
geschiedenis kan men, zoals Galle doet, het standpunt innemen dat de minister 
ten aanzien van de regeling dat de statuten aan niet-leden die deel uitmaken van 
een ander orgaan dan algemene vergadering, daarin stemrecht kunnen toekennen, 
een extensief 'orgaan'-begrip voor ogen stond. Twijfels over deze conclusie vindt 
men bij Dortmond,2'8 die van mening is dat aan de door Galle genoemde groep 
van beleggers pas stemrecht kan worden toegekend, indien aan hen op grond van 
de statuten zodanige bevoegdheden zijn toegekend dat een dergelijke groep van 
beleggers wel kan worden aangemerkt als orgaan van de coöperatie. Zo geredeneerd 
dreigt echter een cirkelredenering: niet-leden kunnen stemrecht verkrijgen, indien 
zij als orgaan gelden; om orgaan te zijn moet men uitgaande van een restrictief 
'orgaan'-begrip reeds statutaire bevoegdheden bezitten die beslissingsmacht in 
de coöperatie met zich brengen. Een dergelijke beslissingsmacht kan nu niet bestaan 
uit het toe te kennen stemrecht op grond van art. 2:38 lid 3 BW. Gaat men uit van 
een extensief 'orgaan'-begrip dan kan zich dit probleem niet voordoen. Bovendien 
is een dergelijk uitgangspunt in overeenstemming met het 'orgaan'-begrip zoals 

215 Galle, diss. KUB 1993, blz. 200. 
216 Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet Boek 2 BW, blz. 1203. 
217 Vgl. Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 294, blz. 334 en 335. 'orgaan'-begrip. 
218 Dortmond, S&V 1995 blz. 13. 
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de wetgever dit blijkens de parlementaire geschiedenis in het kader van de in lid 
3 van art. 2:38 BW neergelegde regel bezigde. 

Een belangrijk voordeel van de door Galle voorgestane wijze van toekenning van 
zeggenschap aan beleggers is dat de ledendominantie ten gevolge van de in art. 
2:38 lid 3 BW neergelegde beperking van het stemrecht van niet-leden die deel 
uitmaken van een orgaan van de coöperatie, automatisch is gewaarborgd. Art. 2:38 
lid 3 BW stelt namelijk als grens dat het aan door de niet-leden/beleggers uit te 
brengen stemmen niet meer mag zijn dan de helft van het aantal van de stemmen 
dat door de leden daadwerkelijk is uitgebracht, een en ander volgens de formule 
n = Vi x /, waarbij n staat voor het totaal uit te brengen stemmen van de niet-leden 
en / voor het totaal van de door de leden uitgebrachte stemmen. 

Art. 2:39 lid 1 van de Invoeringswet Boek 2 BW stelde de grens van het aantal 
door de niet-leden uit te brengen stemmen bij 1/3 van het gehele aantal door de 
leden en niet-leden uitgebrachte stemmen.'219 Waarom met de invoering van art. 
2:38 lid 3 BW de grens is gewijzigd, blijkt niet uit de parlementaire geschiedenis.220 

Een en ander betekent echter niet dat het huidige art. 2:38 lid 3 BW in alle omstan
digheden een verruiming betekent voor het toekennen van stemrecht aan niet-leden, 
hetgeen moge blijken uit het volgende voorbeeld: in een coöperatie met 40 leden 
en 30 niet-leden worden op de algemene vergadering door de leden 20 stemmen 
vóór een bepaald besluit uitgebracht, terwijl de niet-leden allen tegen stemmen. 
Uitgaande van de tekst van art. 2:39 lid 1 zou het aantal door de niet-leden uit te 
brengen stemmen maximaal 1/3 kunnen zijn van het totaal van de door leden en 
niet-leden uitgebrachte stemmen. In casu dus 1/3 van 50 — 16. Uitgaande van art. 
2:38 lid 3 BW zouden de niet-leden maximaal de helft van het aantal van de door 
de leden uitgebrachte stemmen kunnen uitbrengen, in dat geval dus 1/2 van 20 = 
10. Het huidige art. 2:38 lid 3 stelt dus onder omstandigheden juist een strengere 

22] 

eis. 

Acht men toekenning van een directe zeggenschap op grond van art. 2:38 lid 3 
BW aan de belegger via een speciaal met het oog op de financiering in het leven 
geroepen orgaan, niet wenselijk, dan biedt een mogelijke certificering uitkomst. 
De uitwerking behoeft echter nadere aandacht in verband met de onduidelijkheid 

219 Vlg. art. 2:39 lid 1 Invoeringswet Boek 2 BW, Van Zeben. Parlementaire Geschiedenis 
Invoeringswet Boek 2, blz. 1200. 

220 Vgl. Maeijer/Schreurs, a.w.blz. 170en 171. Hieruit valt slechts op te maken dat met de wijziging 
een verduidelijking is beoogd. Zie over de mathematische verwikkelingen die art. 2:39 lid 1 
Invoeringswet Boek 2 BW met zich zouden kunnen brengen Bangert, WPNR 5523 ( 1980). Het 
toekennen van stemrecht in de algemene vergadering aan personen die deel uitmaken van andere 
organen van een vereniging, WPNR 5523 ( 1980) blz. 429 en 430. De door Bangert gesignaleerde 
problemen kunnen zich ten aanzien van het huidige art. 2:38 lid 3 BW niet meer voordoen. 

221 Zie hierover tevens Stille. Rechtspersonen, Kluwer losbl. editie, aant. 38-5. 
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over de vraag of het stemrecht dat aan de houders van participatiebewijzen op de 
wijze van art. 2:38 lid 3 BW is toegekend, al dan niet als een zelfstandig 
overdraagbaar vermogensrecht kan worden gekwalificeerd. Indien het stemrecht 
niet als zodanig is aan te merken, dan is het stemrecht ook niet vatbaar voor 
certificering, daar certificering een overdracht ten titel van beheer impliceert. In 
dit verband is art. 3:83 lid 1 BW van belang, waarin is bepaald dat eigendom, 
beperkte rechten en vorderingsrechten overdraagbaar zijn, tenzij de wet of de aard 
van het recht zich tegen een overdracht verzet. Weliswaar beantwoordt het stemrecht 
aan de in art. 3:6 BW gegeven omschrijving van een vermogensrecht,222 de aard 
van het recht verzet zich echter mijns inziens tegen overdracht, nu de toekenning 
van het stemrecht op de voet van art. 2:38 lid 3 BW een hoogstpersoonlijk karakter 
draagt. 

Het participatiebewijs waaraan alleen rechten op uitkering van een aandeel 
in de winst cq. een aandeel in het liquidatieoverschot zijn verbonden, behelst 
daarentegen wel een zelfstandig overdraagbaar vermogensrecht, zodat dit wel voor 
certificering in aanmerking kan komen. Certificering van het participatiebewijs 
leidt er in dit geval toe dat de aan het participatiebewijs verbonden financiële 
rechten krachtens overdracht toekomen aan de stichting/administratiekantoor die 
ze ten titel van beheer voor de beleggers houdt. In de statuten kan worden bepaald 
dat het op grond van art. 2:38 lid 3 BW aan de houders van participatiebewijzen 
toegekende stemrecht wordt uitgeoefend door de stichting/administratiekantoor. 
De statuten zouden verder kunnen bepalen dat het aan de stichting/administratiekan
toor toekomende stemrecht gerelateerd is aan het aantal participatiebewijzen dat 
op deze wijze is gecertificeerd. Een dergelijke modulering van een meervoudig 
stemrecht acht ik verdedigbaar omdat, nu de ledendominantie gezien de in art. 2:38 
lid 3 BW vervatte beperking is gewaarborgd, ook aan niet-leden die hun stemrecht 
ontlenen aan art. 2:38 lid 3 BW, op de voet van art. 2:38 lid 1 BW een meervoudig 
stemrecht kan worden toegekend. Uitgaande van een extensief 'orgaan'-begrip 
zijn er geen redenen om aan te nemen dat toekenning van een dergelijk meervoudig 
stemrecht aan derden die deel uitmaken van een speciaal met het oog op de financie
ring krachtens de statuten in het leven geroepen orgaan van de coöperatie, niet 
mogelijk is. 

222 Art. 3:6 BW luidt: 'Rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht overdraag
baar zijn, of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te schaffen, ofwel verkregen 
zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel, zijn vermogensrechten. ' 
Vgl. Asser-Mijnssen-De Haan (1992), nr. 5 blz. 5, waar te lezen is dat in beginsel elk op geld 
waardeerbaar recht een vermogensrecht kan zijn. Een lidmaatschap kan hiertoe ook behoren, 
waarbij overigens de waarde van het lidmaatschap mede bepaald wordt door het feit dat uit dien 
hoofde stemrecht kan worden uitgeoefend. Zie ook de TM bij art. 3.1.1.5. Vaststellingswet Boek 
3 BW, Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 3, blz. 91 en 92, en Asser-Van der Grinten-
Maeijer 2-II (1997), nr. 277 blz. 321. Ook op grond van art. 2:38 lid 3 BW toegekend stemrecht, 
hoewel niet gekoppeld aan een lidmaatschap, zal in het maatschappelijk verkeer een bepaalde 
economische waarde kunnen vertegenwoordigen. 
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2.5 Beursnotering voor coöperaties 

Tot op heden is er slechts een coöperatie waarvan vermogenstitels aan de 
Amsterdamse effectenbeurs zijn genoteerd. Het gaat hier om de inkooporganisatie 
voor apothekers 'Onderlinge Pharmaceutische Groothandel' U.A. (OPG) te Utrecht. 
Beursnotering werd verkregen op donderdag 29 oktober 1992. Sinds die datum 
worden op de Amsterdamse effectenbeurs certificaten van participaties OPG 
verhandeld. Het door OPG in samenwerking met het beursbestuur ontwikkelde 
beursmodel voor coöperaties zal ik hierna aanduiden als de OPG-constructie. Deze 
certificeringsconstructie maakt het voor coöperaties mogelijk verhandelbare 
vermogenstitels te plaatsen bij het beleggend publiek. Aan de belegger komt in 
de door OPG gehanteerde certificeringsconstructie geen rechtstreekse zeggenschap 
toe in de algemene vergadering van de coöperatie. De juridische houdbaarheid 
van de wijze waarop de toekenning van een middellijke zeggenschap is vormgege
ven, staat tot op de dag van vandaag ter discussie. Zoals in § 2.4. bleek, biedt de 
wettelijke regeling van de coöperatie ook andere mogelijkheden voor het toekennen 
van al dan niet rechtstreekse zeggenschap in de coöperatie onder de randvoorwaarde 
dat de ledendominantie gewaarborgd blijft. Een en ander doet er echter niet aan 
af dat het zinvol is de OPG-constructie aan een nader onderzoek te onderwerpen 
en daarbij de vraag te stellen of een dergelijk beursmodel een oplossing kan bieden 
voor andere, voornamelijk in de agrarische sector actieve coöperaties. 

Ik wijs er op deze plaats op dat ook andere beursmodellen denkbaar zijn die 
ertoe kunnen leiden dat de coöperatieve onderneming mede gefinancierd wordt 
met kapitaal afkomstig van niet-leden/beleggers.223 Hierbij kan men denken aan 
een beursnotering van aandelen van een vennootschap waarin de coöperatie een 
beleidsbepalende invloed heeft. Het kan hier gaan om een beleidsafhankelijke 
maatschappij waarin de coöperatie een specifiek gedeelte van de onderneming 
heeft ingebracht, of om een beleidsafhankelijke maatschappij die als subholding 
fungeert voor verschillende dochtervennootschappen. Over beursnotering van 
aandelen van een aan de coöperatie verbonden houdstermaatschappij wordt thans 
binnen coöperatieve gelederen nagedacht. Dit beursmodel komt in § 3 aan bod. 
Tevens zou men kunnen denken aan een omzetting van een coöperatie in een 
naamloze vennootschap gevolgd door herplaatsing of emissie van aandelen op 
de beurs. Gevallen van omzetting van de coöperatie in een naamloze vennootschap 
in het kader van een beursgang hebben zich, anders dan in het buitenland, in 

223 Zie bij Verburg, Coöperatieve beursmodellen, S&V 1993 blz. 89-94. 
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Nederland nog niet voorgedaan.224 Een en ander houdt verband met de wens om 
ook na beursnotering vast te houden aan de coöperatieve structuur. 

Oorsprong van de certificeringsconstructie 
De certificeringsconstructie kent in Dortmond zijn geestelijke vader. Hij heeft in 
zijn in 1991 uitgesproken inaugurele rede een blauwdruk van de constructie gegeven 
die in grote lijnen toepassing heeft gevonden bij OPG.225 Ideeën voor de certificering 
van overdraagbare vermogenstitels waren echter reeds te vinden bij Van Campen.226 

Ook hij stelde reeds in 1971 voor derden te betrekken bij de vorming van eigen 
vermogen van de coöperatie. Hoewel als uitgangspunt gold dat de beslissende 
zeggenschap bij de leden bleef, moest hij echter erkennen dat aan deze beleggers 
een bepaalde mate van zeggenschap niet kon worden ontzegd. Hij stuitte op het 
probleem dat, anders dan nu het geval is, slechts zeggenschap kon worden 
verbonden aan het lidmaatschap.227 Voor de toekenning van zeggenschap aan 
beleggers dacht Van Campen dan ook aan de toekenning van prioriteitsrechten 
of certificering van 'aandelen'.228 Zoals gezegd heeft Dortmond de certificering 
van titels op het eigen vermogen van de coöperatie nader uitgewerkt en daarbij 
heeft hij de in paragraaf §1.1. omschreven zeggenschapsproblematiek tot een voor 
de leden van OPG bevredigende oplossing weten te brengen. 

Ook in het NCR-rapport uit 1973 stond, zoals wij zagen, de vraag centraal 
op welke wijze een verzwaring van het eigen vermogen kon worden bewerkstelligd 
onder gelijktijdige toekenning van aanspraken op dat vermogen aan leden en derden. 
In het rapport uit 1973 wordt een coöperatie op aandelen beschreven die echter 
afwijkt van die van Van Campen. Bij de coöperatie op aandelen volgens het rapport 
van 1973 wordt er een onderscheid gemaakt tussen lidmaatschapsbewijzen en 
participatiebewijzen. Lidmaatschapsbewijzen geven recht op het vermogen van 

224 Zie in dit verband Dobbelaere, Ierse coöperaties op aandelenbeurs genoteerd, De Coöperatie 
1989, p. 21 en 22 en Financiering van coöperaties in de V.S., De Coöperatie 1990, p. 19, 20 
en 28, Lunshof, NCR-juristen zien niet veel in de coöperatieve nv, Coöperatie Magazine, 
december 1991, nr. 529, blz. 20 en 21, Dijsselbloem/Peereboom/Zwanenburg, Financiering in 
Ierse zuivelcoöperaties gezien vanuit Nederland, uitgave vanwege NCR en KNZ, maart 1992, 
Zwanenburg, Is omschakeling van coöperatie naar nv een succes?, Coöperatie Magazine, maart 
1992, nr. 530, blz. 11 en 12, alsmede Van Dijk/Klep, Canadese graancoöperatie gaat naar de 
beurs. Coöperatie 1996, nr. 546, p. 20 en 21. 

225 Dortmond, De coöperatie; van vereniging naar houdstermaatschappij en beursrechtspersoon, 
inaugurele rede KUN 1991, Kluwer, Deventer 1991, blz. 14-19. 

226 Van Campen, Nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor de coöperatie op aandelen?, TVVS 
1971, nr. 3 blz. 75. 

227 Een overeenkomstige bepaling zoals het huidige art. 2:38 lid 3 BW die kent, bestond destijds 
nog niet. 

228 Van Campen sprak in zijn bijdrage in TVVS van coöperatieve aandelen waarmee hij doelde op 
een bewijs van deelname in het eigen vermogen tegenover storting van een nominaal bedrag. 
Met aandelen in de zin van art. 2:79 BW hadden zij echter niets van doen, nu aan het aandeel 
als zodanig geen zeggenschap was verbonden. Van Campen spreekt in dit verband van aandelen 
in enge zin (aandelen in de zin van art. 2:79 BW) en in ruime zin. 
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de coöperatie en de groei, regelen de rechten en verplichtingen in het verkeer tussen 
coöperatie en lid, geven recht op het jaarresultaat en geven stemrecht. Participa-
tiebewijzen kennen een nominale waarde en een stortingsplicht en tevens geven 
ze - net als de lidmaatschapsbewijzen - recht op het vermogen en de groei ervan, 
maar geen stemrecht. Niet geheel duidelijk was destijds of dergelijke participatiebe-
wijzen verhandelbaar zouden zijn. 

Structuur bij OPG229 

Een dergelijk onderscheid tussen vermogenstitels die aan gewone leden toekomen 
cq. aan beleggers toe komen, treft men ook aan bij OPG.230 De leden/apothekers 
die met de coöperatie een zakelijk verkeer onderhouden, hebben de plicht bij 
toetreding een of meer inleggelden te nemen. Aan deze inleggelden is een 
stortingsplicht verbonden. Deze inleggelden hebben als functie om het zakelijk 
verkeer tussen de coöperatie en haar leden op basis van het proportionaliteitsbe
ginsel af te rekenen. Een en ander komt tot uitdrukking in de omstandigheid dat 
de rechten die de leden aan het lidmaatschap ontlenen worden toegekend naar rato 
van de omvang van het aantal inleggelden. Het lidmaatschap impliceert het recht, 
doch niet de plicht om door het sluiten van overeenkomsten gebruik te maken van 
de diensten van de coöperatie. Aan het lidmaatschap zijn verder de volgende rechten 
verbonden: 

stemrecht in de algemene vergadering en de daaraan verbonden verga-
derrechten, 
recht op een aandeel in de voor uitkering vatbare winst, 
recht op een aandeel in een liquidatiesaldo, 
het recht om naar rato van het zakelijk verkeer extra inleggelden te nemen, 
en 
het recht om inleggelden om te zetten in participaties. 

Het lidmaatschap is niet overdraagbaar. Inleggelden luiden op naam en zijn slechts 
aan de coöperatie overdraagbaar. Anders dan bij de industriële verwerkingscoöpera
ties zoals Avebe en Cosun (voorheen Suiker Unie) kent OPG geen afnameverplich
ting voor haar leden. De inleggelden hebben op dit punt geen functie. Bij Avebe 
en Cosun is de leveringsplicht gekoppeld aan het aantal coöperatieve 'aandelen'.231 

De inleggelden bij OPG vervullen wel een functie ter zake van de afwikkeling van 
het zakelijk verkeer, nu op grond van de omvang van het zakelijk verkeer het lid 
het recht heeft inleggelden bij te kopen. Inleggelden geven daardoor naar rato van 
de omvang van het zakelijk verkeer stemrecht en recht op de verdeling van de 

229 Zie voor een schematische weergave schema 7, bijlage 9. 
230 Bij de beschrijving van de structuur van OPG ben ik uitgegaan van de statuten d.d. 20 september 

1995. 
231 Zie over deze coöperatieve aandelen § 4.1.6. van hoofdstuk 5. 
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jaarwinst. Doordat voor de gewone leden de mogelijkheid bestaat de inleggelden 
om te wisselen in participaties, bestaat voor de leden tevens de mogelijkheid dat 
zij hun aanspraken in het vermogen van de coöperatie tijdens het bestaan van de 
coöperatie kunnen verzilveren door verkoop van het participatiebewijs, hetgeen 
in de praktijk betekent dat zij moeten worden aangeboden aan andere gewone leden 
of aan het administratiekantoor.232 

Participaties kunnen slechts worden gehouden door de leden. De statuten 
kennen als leden van de coöperatie gewone leden/apothekers en één bijzonder lid, 
de Stichting Administratiekantoor OPG. Op de houders van participatiebewijzen 
rust, voorzover niet reeds storting heeft plaatsgevonden, een stortingsplicht. Aan 
de participatie zijn de volgende rechten verbonden: 

recht op een aandeel in de voor uitkering vatbare winst, en 
het recht op een aandeel in het liquidatiesaldo. 

De participaties zijn slechts beperkt overdraagbaar en wel aan de leden/apothekers, 
de Stichting Administratiekantoor OPG en aan de coöperatie. De statuten voorzien 
erin dat participaties door de leden kunnen worden verkregen door: 

omwisseling van inleggelden, 
door overdracht van bestaande participaties aan gewone leden of de 
coöperatie, 
door overdracht van bestaande participaties aan de Stichting Administra
tiekantoor OPG en wel ten titel van beheer, en 
door uitgifte, d.w.z. door rechtstreekse plaatsing. 

Aan de participaties is geen stemrecht verbonden. Stemrecht komt slechts toe aan 
de leden, waaronder de als bijzonder lid tot de coöperatie toegelaten stichting 
Administratiekantoor OPG. De statuten voorzien in een meervoudig stemrecht 
in die zin dat er voor elk inleggeld cq. participatie één stem kan worden 
uitgebracht.233 Aangezien de toekenning van het aantal inleggelden van een 
lid/apotheker ook gerelateerd is aan de omvang van het zakelijk verkeer, is er sprake 
van een indirect aan het zakelijk verkeer gerelateerd meervoudig stemrecht. Omdat 
het administratiekantoor zijn stemrecht niet ontleent aan het bezit van 
participatiebewijzen - immers hieraan is geen stemrecht verbonden - , bevatten 
de statuten tevens een voorziening dat aan het administratiekantoor een meervoudig 
stemrecht toekomt dat overeenkomt met het kapitaal dat door de door het 

232 De statuten van OPG bieden ook de beperkte mogelijkheid de participatie over te dragen aan 
de coöperatie, hetgeen echter neerkomt op inkoop van dergelijke participaties analoog aan art. 
2:98 BW. 

233 Enigszins bevreemdend is in dit verband art. 20 lid 7: 'Voor een participatie die toebehoort aan 
de coöperatie kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.' Deze bepaling 
zal zo gelezen moeten worden, dat voor de vaststelling van het meervoudig stemrecht de door 
de coöperatie gehouden participatiebewijzen niet meetellen. 
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administratiekantoor gehouden participatiebewijzen wordt vertegenwoordigd. Een 
lid, ook het administratiekantoor, kan echter nooit meer dan 10% van het totale 
stemmen in de algemene vergadering uitbrengen. 

De met het oog op de beursnotering opgerichte Stichting Administratiekantoor 
OPG heeft als taak voor de door haar gehouden participaties certificaten aan toonder 
te verstrekken.234 Voor deze certificaten aan toonder van participaties OPG is 
notering aangevraagd bij de Amsterdamse effectenbeurs. 

Met betrekking tot de vraag of het toelaatbaar is dat een coöperatie verhandelbare 
vermogenstitels uitgeeft aan personen die geen zakelijk verkeer met de coöperatie 
onderhouden, moge ik verwijzen naar hetgeen ik daaromtrent in § 2.1. heb 
opgemerkt. In het kader van de OPG-constructie is met name de conclusie uit § 
2.1. relevant dat er ten aanzien van coöperaties die het zakelijk verkeer met de 
leden niet volgens het kostendekkingsbeginsel afrekenen, geen belemmeringen 
bestaan ten aanzien van de uitgifte van participaties, nu de stoffelijke behoeften 
van de leden bij een dergelijke coöperatie niet primair worden behartigd door het 
doen van uitdelingen. Bovendien worden aan de leden/apothekers geen voor-
schotprijzen in rekening gebracht, maar marktconforme prijzen. Ook de vraag of 
door de uitgifte van dergelijke participaties sprake is van een ongeoorloofde over
schrijding van de voor de verschillende rechtspersonen in Boek 2 BW gestelde 
grenzen, kan ontkennend worden beantwoord aangezien aan deze participaties 
geen stemrecht is verbonden. Stemrecht in de algemene vergadering van de 
coöperatie komt immers slechts toe aan de leden. Tegen de uitgifte van participaties, 
waaraan slechts financiële rechten en verplichtingen zijn verbonden, gevolgd door 
certificering en beursnotering van de certificaten aan toonder bestaan derhalve 
bij de onderhavige coöperatie geen belemmeringen die op de wettelijke regeling 
van de coöperatie zijn terug te voeren. 

Men kan echter de vraag stellen waarom in dit verband gebruik wordt gemaakt 
van certificering. Was het ook niet mogelijk geweest de participaties uit te geven 
tegenover de verplichting tot volstorting, terwijl voor deze participaties partici
patiebewijzen aan toonder worden uitgegeven?235 Voor de toekenning van stemrecht 
aan de beleggers in de algemene vergadering van de coöperatie was het voldoende 

234 Vlg. art. 2 lid 1 statuten Stichting Administratiekantoor OPG d.d. 14 oktober 1992: 'Het doel 
van de stichting is (...) het tegen toekenning van royeerbare certificaten aan toonder in eigendom 
ten titel van beheer verwerven en administreren van op naam luidende participaties in het 
ledenkapitaal van de coöperatie (...).' Vgl. art. 1 lid 1 van de administratievoorwaarden van 
dezelfde datum. 

235 Ik wijs er hier op dat indien voor dergelijke participatiebewijzen aan toonder beursnotering zou 
worden aangevraagd, de stukken van een andere benaming dan 'participatiebewijs' moeten worden 
voorzien in verband met het feit dat de term 'participatiebewijs' in het Fondsenreglement (art. 
1 lid 6) is gereserveerd voor een bewijs van deelgerechtigdheid in een beleggingsfonds voor 
gemene rekening. 
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geweest dat de statuten hadden bepaald dat houders van participatiebewijzen als 
lid geacht zouden worden te zijn toegetreden tot de coöperatie, indien zij aan de 
stortingsplicht hadden voldaan. Anders dan in de variant BARTMAN/VANDERMEDDEN, 

maar vergelijkbaar met de variant NILLESEN is het houderschap van participatiebewij
zen krachtens statutaire voorziening bij voorbaat gekoppeld aan een bijzonder 
lidmaatschap. Uiteraard dienen de statuten verder een voorziening te bevatten ten 
aanzien van een modulering van een meervoudig stemrecht.236 Een eventuele 
certificering van zowel het bijzondere lidmaatschap als de participatiebewijzen 
zou dan als functie hebben de uitoefening van het stemrecht te bundelen resp. de 
afwikkeling van de financiële aanspraken van de participatiehouders te reguleren. 
Certificering leidt in een dergelijke opzet tot het onthouden van directe zeggenschap 
van houders van participatiebewijzen. In de OPG-constructie is evenwel met het 
oog op het behoud van de ledendominantie volstaan met één bijzonder lidmaatschap 
van de Stichting Administratiekantoor OPG. Het administratiekantoor oefent, zoals 
gezegd, een meervoudig stemrecht uit dat overeenkomt met het kapitaal dat door 
de door het administratiekantoor gehouden participaties wordt vertegenwoordigd. 

Wijziging in vermogensstructuur ter voorbereiding op de beursnotering 
De financiële structuur, zoals uit de jaarrekening per 30 april 1991 blijkt, bevatte 
een aantal elementen die kenmerkend zijn voor de coöperatie, maar minder goed 
passen bij een aan de beurs genoteerde rechtspersoon. Daarom werden de volgende 
wijzigingen doorgevoerd.237 

In de eerste plaats zijn de bestaande inleggelden-A en B van ƒ 100,- nominaal 
omgezet in een inleggeld van ƒ 10,- nominaal. Aan bepaalde inleggelden waren 
bijzondere winstrechten verbonden. Deze zijn door de samenvoeging komen te 
vervallen. Hiervoor in de plaats hebben de leden met deze bijzondere winstrechten 
nieuwe inleggelden verkregen voor ƒ 6 miljoen. 

In de tweede plaats is de ledenreserve, bestaande uit in het verleden 
ingehouden winsten, ten bedrage van ƒ 74 miljoen in 1991/1992 overgeboekt naar 
de statutaire reserve. Er hebben na 30 april 1991 geen toevoegingen aan de reserves 
meer plaats gevonden. Daarmee zijn de voorwaardelijke aanspraken van de leden 
op deze reserve komen te vervallen. Hiervoor in de plaats hebben de leden die 
zo'n aanspraak op de ledenreserve hadden, een voorkeursrecht gekregen ten aanzien 

236 Naar mijn mening is het ook mogelijk dat zonder gebruik te maken van een bijzonder 
lidmaatschap aan de houders van participatiebewijzen aan toonder stemrecht wordt toegekend 
langs de weg van art. 2:38 lid 3 BW, waarbij de statuten bepalen dat de houders van participatiebe
wijzen aan toonder verenigd zijn in een met het oog op de financiering van de coöperatie 
opgerichte rechtspersoon. Ook in dat geval dienen de statuten verder een modulering van een 
meervoudig stemrecht te bevatten. 

237 Zie over de aanpassing van de vermogensstructuur van de OPG Groep blz. 23 en over de 
beursgang blz. 33-36 jaarrekening 1990/1991 en tevens blz. 16 en 17 van de jaarrekening 
1991/1992. Verdere gegevens zijn te vinden in de emissieprospectus d.d. 16 oktober 1992. 
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van de emissie van inleggelden. Samen met de hiervoor aangegeven 'emissie' 
maakte de wijziging van de vermogensstructuur een emissie van ƒ 41,5 miljoen 
noodzakelijk. 

In de derde plaats heeft er voor een bedrag van ruim ƒ 40 miljoen een extra 
uitgifte van inleggelden plaatsgevonden in de periode tot 1 september 1991. Hiervan 
werd ƒ 36 miljoen bij beursgang geconverteerd in participaties die vervolgens na 
certificering in principe op de beurs verhandelbaar zijn. Ten slotte is besloten de 
bestaande bij de leden geplaatste achtergestelde obligaties vervroegd af te lossen 
ten einde de solvabiliteit gunstig te beïnvloeden. 

Een vraag die verder beantwoord moest worden, was wat er zou moeten 
gebeuren met de bestaande algemene reserves en welke de aanspraken van de leden 
en de toekomstige participanten op de statutaire reserves zouden zijn. Ten aanzien 
van zulke aanspraken bestond de keuze uit de volgende modaliteiten: 
1 ) zowel leden als participanten hebben aanspraak op het aanwezige vermogen 

en de groei, 
2) leden en participanten hebben geen aanspraak op het bestaande vermogen 

in de dode hand, maar alleen op de toekomstige groei, 
3) leden hebben geen enkele aanspraak, participanten slechts op het toekomstig 

gevormde eigen vermogen.238 

In het geval van OPG is voor de laatste modaliteit gekozen. De leden hebben hun 
eventuele aanspraken op het vermogen in de dode hand prijs gegeven. Daartegen
over hebben zij echter een voorkeursrecht verkregen bij de emissie van inleggelden. 
Doordat deze inleggelden converteerbaar zijn in participatiebewijzen kunnen de 
leden ook een aanspraak verkrijgen op toekomstig gevormd eigen vermogen. 

Vergoedingsproblematiek 
OPG treedt op in de markt als 'monopolist' cq. 'oligopolist', nu 1150 van de 1450 
apothekers in Nederland bij OPG zijn aangesloten en OPG een marktaandeel van 
40% bezit. Tevens brengt OPG aan de aangesloten leden marktconforme prijzen 
in rekening, zodat de in § 1.1. omschreven vergoedingsproblematiek zich bij OPG 
niet voordoet. De exploitatierekening laat een winst in de eigenlijke zin van het 
woord zien. Een en ander brengt met zich dat het zakelijk verkeer tussen OPG en 
haar leden niet wordt afgerekend op basis van het kostendekkingsbeginsel. Er 
ontstaat bij OPG derhalve een met een naamloze vennootschap vergelijkbare winst, 
hetgeen van invloed is op de mogelijkheid van niet-leden risicodragend vermogen 
aan te trekken door middel van de uitgifte van ter beurze genoteerde certificaten 
van coöperatieve participatiebewijzen. 

238 Dortmond, inaugurele rede 1991. blz. 16. Van der Grinten, De coöperatieve participa
tiemaatschappij als verschaffer van tijdelijk risicodragend vermogen, verslag NCR-studiemiddag 
d.d. 15 mei 1991 te Veenendaal, blz. 18 en het NCR-rapport T973. blz. 133-135. 
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Geconcludeerd kan worden dat het aantrekken van risicodragend vermogen 
van niet-leden (door de uitgifte van verhandelbare vermogenstitels) voor een 
coöperatie waarbij de dienstverlening ten behoeve van de leden niet primair bestaat 
in de inkomensvorming ten behoeve van de leden, binnen de huidige coöperatierecht 
realiseerbaar is, nu voor de oplossing van de zeggenschapsproblematiek, zoals 
in § 2.4. bleek, voldoende juridische oplossingen voorhanden zijn. Het aantrekken 
van risicodragend vermogen van niet-leden (door de uitgifte van vermogenstitels) 
door een coöperatie die bij de behartiging van de stoffelijke belangen van de leden 
vasthoudt aan de primaire inkomensvormende functie met toepassing van het 
kostendekkingsbeginsel en het prestatiebeginsel, is slechts mogelijk indien aan 
de belegger een vast rendement in het vooruitzicht wordt gesteld. De zeggenschaps
problematiek richt zich in een dergelijke geval op de vraag op welke wijze en onder 
welke voorwaarden wijziging kan worden gebracht in een dergelijke aan de belegger 
toegekende vaste vergoeding. 

In het geval van OPG hebben de certificaathouders door tussenkomst van 
de Stichting Administratiekantoor OPG recht op een aandeel in de voor uitkering 
vatbare winst en wel naar een evenredig deel van het geplaatste en gestorte kapitaal. 
Hetgeen na reservering van de winst resteert, staat ter beschikking van de algemene 
vergadering. In dit verband is van belang dat de jaarrekening wordt vastgesteld 
door de algemene vergadering op grond van art. 2:58 BW. In het geval van OPG 
is dat niet anders, ook al is OPG een structuurcoöperatie. De vaststelling van de 
winst en de winstbestemming is hier ook overgelaten aan de algemene vergadering. 
De Stichting Administratiekantoor OPG zal in de jaarvergadering dus haar stem 
terzake moeten laten gelden. Van belang is dat aan de certificaathouders geen 
preferente cq. vaste vergoeding als beloning voor het ingebrachte kapitaal in het 
vooruitzicht wordt gesteld. De zeggenschapsproblematiek bij OPG bestaat uit de 
vraag op welke wijze voorkomen kan worden dat ten detrimente van de 
certificaathouders wijziging kan worden gebracht in de aan hen door tussenkomst 
van de Stichting Administratiekantoor OPG in de statuten toegekende zeggenschap 
in de algemene vergadering. Bezien we nader hoe de toekenning van stemrecht 
aan de Stichting Administratiekantoor OPG in zijn werk is gegaan. 

Zeggenschapsproblematiek 
Bij de invoering van een mogelijkheid tot participatie in het eigen vermogen van 
de coöperatie door niet-leden gaat het met name om de vraag op welke wijze de 
beslissende zeggenschap in de coöperatie en de daaraan verbonden onderneming 
voor de leden wordt behouden en tegelijkertijd de belangen van beleggers kunnen 
worden gewaarborgd. Dortmond heeft in zijn rede een modus ontwikkeld waarop 
de zeggenschapsproblematiek voor de leden van OPG tot een oplossing kon worden 
gebracht. In de variant DORTMOND wordt, zoals in de vorige paragraaf aangestipt, 
aan de belegger geen directe zeggenschap in de coöperatie toegekend. Ook aan 
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het participatiebewijs als zodanig is geen zeggenschap verbonden. Ten einde de 
positie van de beleggers veilig te stellen, introduceert Dortmond een 'trustee' ten 
behoeve van de houders van certificaten van participatiebewijzen die toestemming 
zou moeten geven voor een statutenwijziging die de rechten verbonden aan het 
participatiebewijs, raakt.239 De essentie van de variant DORTMOND zit dan ook niet 
alleen in de toekenning van stemrecht door de toelating van deze trustee tot een 
bijzonder lidmaatschap van de coöperatie, maar tevens in de toekenning van 
bijzondere zeggenschapsrechten ten aanzien van besluiten tot wijziging van de 
statuten van de coöperatie.240 

Bij de toekenning van stemrecht aan de Stichting Administratiekantoor OPG 
gaat Dortmond van de veronderstelling uit dat als hoofdregel geldt dat stemrecht 
slechts kan toekomen aan de leden van een coöperatie.241 Zo gesteld is dit niet juist. 
Stemrecht kan immers ook toekomen aan hen die deel uitmaken van een orgaan 
van de coöperatie en geen lid zijn. De statuten moeten hierin wel uitdrukkelijk 
voorzien.242 Ik kom hier nog op terug. Wel geldt dat in de regel slechts stemrecht 
in de algemene vergadering toekomt aan de leden uit hoofde van hun lidmaatschap. 
Participatiehouders als zodanig hebben geen stemrecht in de algemene vergadering. 
Uitgaande van de veronderstelling dat slechts stemrecht kan toekomen aan de leden 
van een coöperatie, zoekt Dortmond vervolgens naar een mogelijkheid om ook 
aan deze houders van participaties in de coöperatie stemrecht toe te kennen in de 
algemene vergadering, zonder daarbij gebruik te maken van de mogelijkheid die 
art. 2:38 lid 3 BW biedt.24' Om te voorkomen dat de houders van participatiebewij
zen geen (enkele) invloed hebben op de besluitvorming terzake van de wijziging 
van de bepalingen in de statuten van de coöperatie waarin hun financiële rechten 
zijn vastgelegd, stelt Dortmond de hierboven reeds kort weergegeven constructie 
voor. 

Het bijzondere aan de variant DORTMOND, naar Dortmond zelf aangeeft, is dat 
de certificering hier geen middel is om de zeggenschap te ontnemen aan degenen 
die kapitaal verschaffen, maar juist een instrument om stemrecht te creëren ten 
behoeve van degenen die anders dan als lid aan de coöperatie kapitaal 
verschaffen.244 Men zou echter ook met evenveel recht kunnen zeggen dat ook bij 
de door Dortmond voorgestane certificering van participatiebewijzen de certificering 

239 Dortmond, inaugurele rede KUN 1991, blz. 16. 
240 Vgl. in dit verband art. 52 lid 2 statuten OPG: 'Een besluit tot wijziging van het bepaalde in 

de artikelen 43 lid 1 en 50 lid 2 van deze statuten, alsmede van het bepaalde in dit lid 2, behoeft 
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Stichting.' Art. 43 lid 1 heeft betrekking op (de 
omvang van) het stemrecht, terwijl art. 50 lid 2 betrekking heeft op de winstverdeling. 

241 Dortmond, inaugurele rede KUN 1991, blz. 18. 
242 Zie art. 2:38 lid 3 jo. 53a BW. 
243 Uit de rede van Dortmond valt niet op te maken waarom hij de mogelijkheid van art. 2:38 lid 

3 BW geen reële optie vindt. 
244 Dortmond, inaugurele rede KUN 1991, blz. 19. 
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een middel is om het stemrecht te beperken. Dat zit hem dan niet in de certificering, 
maar in het feit dat de beleggers niet tot een bijzonder lidmaatschap worden 
toegelaten. Zouden de beleggers namelijk naast het nemen van participaties waaraan 
enkel financiële rechten zijn verbonden, worden toegelaten tot een bijzonder 
lidmaatschap van de coöperatie, dan zou hen krachtens art. 2:38 lid 1 BW minimaal 
één stem in de algemene ledenvergadering toekomen.245 In de variant DORTMOND 

is het echter de bedoeling dat er aan de beleggers participaties worden uitgegeven 
zonder dat zij tevens lid worden van de coöperatie.246 Blijkens krantenberichten 
is het beursbestuur aanvankelijk een voorstander geweest van een directe participa
tie van beleggers in de coöperatie.247 Dortmond heeft bovendien meer juridische 
bezwaren tegen het rechtstreeks toelaten van personen die geen zakelijk verkeer 
met de coöperatie onderhouden. Hoewel hij een bijzonder lidmaatschap op grond 
van de parlementaire geschiedenis toelaatbaar acht, moet het zijns inziens wel om 
een uitzonderingssituatie gaan, nu de wettelijke omschrijving van de coöperatie 
uitgaat van een zakelijk verkeer tussen de coöperatie en haar leden. Hij stelt aan 
de toelaatbaarheid de beperking dat het bijzondere lidmaatschap van belang moet 
zijn voor de coöperatie, om vervolgens te constateren dat een dergelijk bijzonder 
lidmaatschap van belang is voor de financiering van de coöperatie.248 Wie zal dat 
niet met hem eens kunnen zijn?249 

De OPG-constructie geeft mij ten aanzien van de zeggenschapsproblematiek 
aanleiding tot de volgende opmerkingen. 

In de eerste plaats vraag ik mij af of een certificering van participatiebewijzen 
wel nodig is om aan de belegger zeggenschap toe te kennen. Certificering leidt 
er namelijk in casu in het geheel niet toe dat de Stichting Administratiekantoor 
OPG namens de certificaathouders stemrecht uitoefent, omdat er geen scheiding 
tot stand komt tussen het aan het te certificeren vermogensrecht verbonden 
stemrecht en de daaraan verbonden financiële rechten, zoals dat wel het geval is 
bij de certificering van aandelen in een nv of bv. In dit geval worden, nu aan de 

245 In soortgelijke zin Bartman/Van der Meijden, t.a.p. blz. 31 en 32, die zich dan ook afvragen 
waarom aan deze beleggers/leden geen rechtstreekse zeggenschap kan worden gegeven in de 
coöperatie. Zie de in § 2.4. beschreven variant BARTMAN/VAN DER MEIJDEN. 

246 In verband met een gefaseerde invoering van de mogelijkheid dat niet-leden risicodragend 
vermogen aan de coöperatie verstrekken is er overigens voor gekozen aanvankelijk alleen 
participatiebewijzen toe te kennen aan de leden. Storting hierop vond niet plaats. Een gedeelte 
van de bestaande reserves is destijds daarvoor aangewend. De leden hebben de keuze gekregen 
de participaties over te dragen aan het administratiekantoor. Op deze wijze hebben de leden 
van OPG een gedeelte van het vermogen in de dode hand weten te verzilveren. Extra risicodragend 
vermogen is echter hierdoor niet verkregen. De gehele operatie heeft hierdoor het karakter van 
een herplaatsing van kapitaal. 

247 Zie NCR Handelsblad d.d. 27 oktober 1992. 
248 Dortmond, a.w. blz. 14 en 19. 
249 Bartman en Van der Meijden waarschijnlijk ook. Zie Bartman/Van der Meijden, t.a.p. blz. 32. 
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participatiebewijzen geen stemrecht is verbonden, slechts de financiële rechten 
ten titel van beheer overgedragen. Toekenning van stemrecht had mijns inziens 
ook kunnen plaats vinden door een administratiekantoor los van enige certificering 
als bijzonder lid toe te laten. De certificering heeft in dit geval, naast een bundeling 
van de zeggenschap en een regulering van de afwikkeling van de aan de beleggers 
toekomende financiële aanspraken, namelijk een andere functie: het verhandelbaar 
maken van op naam luidende participaties door de overdracht van de participaties 
ten titel van beheer onder uitreiking van certificaten aan toonder. 

In de tweede plaats kan men zich afvragen of de creatie van een bijzonder 
lidmaatschap wel noodzakelijk is, nu op grond van art. 2:38 lid 3 BW hetzelfde 
resultaat kan worden bereikt. Omtrent de juridische houdbaarheid van de conclusie 
dat een dergelijk bijzonder lidmaatschap toelaatbaar is, kan men, zoals in het begin 
van § 2.4. bleek, van mening verschillen, terwijl er in het verenigings- en 
coöperatierecht reeds een mogelijkheid bestaat om aan de participatiehouders, 
verenigd in de vergadering van houders van participaties, als niet-leden stemrecht 
toe te kennen in de algemene vergadering. Ook zou men ervoor kunnen kiezen, 
indien men een rechtstreekse invloed in de coöperatie te vergaand acht, de 
participatiebewijzen te certificeren. Daarmee zou het administratiekantoor even 
zo vele stemmen kunnen uitoefenen als de participatiehouders als niet-lid op grond 
van art. 2:38 lid 3 BW hadden kunnen uitoefenen. In verband met het behoud van 
de ledendominantie zal de stichting nooit meer dan de helft van het totaal door 
de leden daadwerkelijk ter vergadering uitgebrachte stemmen, kunnen uitbrengen. 
Derhalve maximaal 33%. 

Bij OPG is het overigens statutair zo geregeld dat het administratiekantoor 
nooit meer dan 10% van de stemmen in de algemene vergadering kan bezitten. 
Men kan zich echter afvragen of een dergelijke stemverhouding lang houdbaar 
is wanneer op enig moment meer dan 50% van het kapitaal wordt verstrekt door 
certificaathouders. De statuten van OPG voorzien evenwel niet in een dergelijke 
herijking van het meervoudige stemrecht. In het jaarverslag over 1990/1991 wordt 
hierover slechts medegedeeld: 

'Wanneer het nominale bedrag van alle uitstaande certificaten meer dan de 
helft zal bedragen van het totale nominale bedrag aan uitstaande vermogenstitels 
(inleggelden, participaties en certificaten), zal overleg worden gepleegd tussen 
OPG, de Stichting Administratiekantoor en de Vereniging voor de Effectenhan
del. Dit overleg zal gericht zijn op uitbreiding van de zeggenschap van de 
Stichting Administratiekantoor.'25° 

250 Jaarverslag OPG 1990/1991, blz. 35. 
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Positie van het administratiekantoor 
Het administratiekantoor, de Stichting Participaties OPG, onderhoudt een dubbele 
relatie met de coöperatie. Enerzijds bestaat er een lidmaatschapsrelatie, anderzijds 
bestaat er een contractuele relatie tussen de coöperatie en het administratiekantoor, 
nl. de plaatsingsovereenkomst.251 De inhoud van deze plaatsingsovereenkomst kan 
mede worden bepaald door de inhoud van de statuten van de coöperatie en de 
besluiten van haar organen, mits dit bij de plaatsingsovereenkomst is overeenge
komen.252 

Het gevolg van de gekozen certificeringsconstructie is dat het administratiekan
toor als bijzonder lid stemrecht heeft verkregen in de algemene vergadering. Het 
stemrecht zal zij in het belang van de certificaathouders uitoefenen. Het stemrecht 
van het administratiekantoor zal in de statuten een dusdanige inhoud moeten krijgen 
dat de statutaire rechten, verbonden aan de participatiebewijzen, gewaarborgd zijn. 
Daartoe zijn in de statuten van OPG aan het administratiekantoor bijzondere 
zeggenschapsrechten toegekend ten aanzien besluiten tot wijziging van het stemrecht 
cq. de winstverdeling en de toekenning van de bijzondere zeggenschapsrechten. 
Daartoe is de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het administratiekantoor 
vereist.253 

Positie van de certificaathouders 
Wat zijn nu de bijzondere statutaire mogelijkheden van het administratiekantoor 
om de behartiging van de belangen van de beleggers gestalte te geven. Dortmond 
noemt in dit verband de mogelijkheid van benoeming van een aantal bestuurders 
van het administratiekantoor door de vergadering van certificaathouders, rechten 
van even genoemde vergadering in verband met de wijze waarop door de stichting 
als lid van de coöperatie het stemrecht moet worden uitgeoefend, en de bepaling 
in de statuten van de coöperatie dat bepalingen die de financiële rechten van de 
participanten inhouden, alleen met goedkeuring van de stichting kunnen worden 

• A 254 

gewijzigd. 
De certificaathouders staan ten opzichte van het administratiekantoor in een 

contractuele verhouding. De aan hen toekomende rechten zijn te vinden in de 
administratievoorwaarden. Het belangrijkste recht dat hen toekomt is het recht 
op uitkering van het aan het administratiekantoor uitbetaalde dividend. Behoudens 

251 In de regel zal de verhouding tussen de uitgevende rechtspersoon en de houder van participatiebe
wijzen een contractuele zijn. Zie Van der Heijden-Van der Grinten, nr. 194 blz. 315 en Van 
den Ingh, a.w. blz 11 e.v. 

252 Zie Eisma. t.a.p. blz. 31 alsmede HR 11 januari 1963, NJ 1965, 433 (G.J.S.). Zie over de vraag 
in hoeverre regels in statuten van rechtspersonen onderdeel kunnen uitmaken van overeenkomsten 
tussen de rechtspersoon en de wederpartij, ook Buys, a.w. blz. 77 e.v. 

253 Zie art. 52 lid 2 statuten OPG d.d. 20 september 1995. 
254 Dortmond, inaugurele rede KUN 1991, blz. 19. 
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een afwijkende regeling zal het ontvangen dividend onder aftrek van de gemaakte 
kosten aan de certificaathouders naar rato van hun deelname worden uitgekeerd. 

Aan de certificaathouders komt vanzelfsprekend als zodanig geen zeggenschap 
toe in de vorm van stemrechten, noch in het administratiekantoor noch in de 
uitgevende rechtspersoon. Het administratiekantoor oefent de zeggenschap 
verbonden aan het lidmaatschap primair uit in het belang van de certificaathouders. 

Aan de certificaathouders, verenigd in de vergadering van certificaathouders, 
komt slechts een beperkte mate van zeggenschap toe bij de benoeming van het 
bestuur van de stichting. Het bestuur zal bestaan uit vijf leden, twee te benoemen 
door het bestuur van de coöperatie en drie door de vergadering van certifi
caathouders.255 Bij de benoeming van de bestuurders door de vergadering van 
certificaathouders is zij gehouden aan de bindende voordracht van het bestuur van 
de stichting. Deze bindende voordracht bestaat hierin dat het bestuur van de 
stichting voor elke vacante bestuurderspositie ten minste twee kandidaten aanwijst. 
Aan een dergelijke voordracht kan echter steeds het bindende karakter worden 
ontnomen door een besluit, genomen in een vergadering waarin ten minste 
twee/derde van het aantal uitstaande certificaten is vertegenwoordigd. De voordracht 
moet worden opgemaakt binnen zestig dagen voorafgaande aan de vergadering 
waarin omtrent de benoeming wordt besloten. Wordt de voordracht niet of niet 
tijdig opgemaakt, dan is de vergadering van certificaathouders vrij in de benoeming. 

Effect van de beursgang 
Reden voor OPG om tot een beursgang over te gaan lag in de behoefte om inter
nationale expansie te financieren. Bij beursintroductie zouden 3,6 miljoen 
certificaten van participaties met een nominale waarde van ƒ10,- tegen een uitgifte 
koers van ƒ 30,- worden geplaatst, zodat de geplande opbrengst ƒ 108 miljoen zou 
bedragen. Echter bij de introductie zijn slechts 3,45 miljoen certificaten uitgegeven, 
zodat de totale opbrengst ƒ 103,5 miljoen bedroeg. Ten einde een succesvolle 
introductie te garanderen heeft de ABN Amro, leider van het banksyndicaat, eertijds 
de verplichting op zich genomen om minimaal 2,65 miljoen certificaten te plaatsen. 
Lukte dat niet, dan was de bank verplicht om het restant tegen uitgiftekoers over 
te nemen, waarna de bank geleidelijk de aandelen kon verkopen.256 Het jaar na 
beursintroductie werd een dividend van ƒ 1,40 uitgekeerd. 

Na de beursgang bestaat het kapitaal van OPG, naast de algemene reserves, 
uit inleggelden en participaties in handen van leden-apothekers, participaties in 

255 Vgl. in dit verband art. 7 Bijlage X, Fondsenreglement. 
256 Men kan dan ook spreken van een 'overgenomen' en 'gegarandeerde' emissie. Zie hierover R.E. 

de Rooy, Emissies op de Nederlandse markt, Serie Bank- en Effectenrecht dl. 13, Kluwer, 
Deventer 1996. blz. 8 en 9. Overigens is er reeds voor de officiële notering op 29 oktober 1992 
gehandeld in certificaten OPG. Sinds 19 oktober 1992 was er sprake van een 'grijze' handel 
in aandelen OPG - 'as, if and when issued'. Op 27 oktober 1992 is deze handel door het 
beursbestuur verboden. NRC Handelsblad d.d. 27 oktober 1992. 
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handen van de Stichting Administratiekantoor OPG en participaties in handen van 
de Stichting Leden-Apothekers. Zie hierna. 

Doordat de leden hun inleggelden kunnen omzetten in participatiebewijzen kunnen 
zij delen in de vermogensgroei van de coöperatie. Door de participatiebewijzen 
te certificeren en vervolgens te plaatsen op de beurs is OPG erin geslaagd het 
vermogen in de dode hand tot leven te wekken. In het verleden bestond slechts 
een beperkte mogelijkheid voor de leden te delen in de vermogensgroei via de 
ledenreserve.257 

Ook na beursintroductie blijft echter een belangrijke rol weggelegd voor de 
zelffinanciering door de mogelijkheid van interne reservering. Gewone leden hebben 
het recht om in totaal 30% van hun inleggelden om te zetten in participatiebewijzen, 
met een maximum van 5% per lid per jaar. Voor nieuwe leden geldt dat zij pas 
na 10 jaar hun inleggelden kunnen omzetten in participatiebewijzen. Er is derhalve 
sprake van een gefaseerde omwisseling van inleggelden in participatiebewijzen. 
Gezien het feit dat slechts voor participatiebewijzen certificaten worden uitgegeven, 
wordt bereikt dat het financiële belang van derden/beleggers in de coöperatie wordt 
beperkt. Door deze maatregelen wordt de ledendominantie en het besloten karakter 
van de coöperatie gewaarborgd. 

Leden hebben het recht om na de beursintroductie naar rato van het met de 
coöperatie onderhouden zakelijk verkeer inleggelden te kopen. Hiervoor moet 
uiteindelijk de beurswaarde worden betaald. Echter bij het nemen van de 
inleggelden hoeft slechts de nominale waarde te worden gestort. Het agio moet 
worden gestort op het moment dat de inleggelden na 10 jaar worden omgezet in 
participaties. Het voordeel hiervan is dat de leden op betrekkelijk gunstige 
voorwaarden kunnen deelnemen in het vermogen en de vermogensgroei. Bovendien 
is het stemrecht toegekend aan de nominale waarde. Nadeel is echter dat slechts 
dividend wordt uitgekeerd in evenredigheid met het op het inleggeld gestorte bedrag. 

Voor nieuwe leden, startende apothekers, is er een faciliteit gecreëerd om 
mee te delen in de intrinsieke waarde van de coöperatie. Daartoe is het agio, het 
verschil in het nominale eigen vermogen en de beurswaarde ondergebracht in de 
Stichting Leden-Apothekers. Deze stichting neemt voor de beursintroductie 
inleggelden OPG, die zij na beursintroductie omzet in participaties die vervolgens 
in aanmerking komen voor verkoop aan startende apothekers. 'Aangezien het hier 
bestaande ledenreserves betreft van vóór de beursgang, is het participatiebewijs 

257 "Met de beursgang wordt bereikt dat de leden volledig aanspraak kunnen maken op het vermogen 
en volledig zullen delen in de waardegroei van dat vermogen. Door omzetting van hun inleggelden 
in participaties en certificering van de participaties worden de vermogensaanspraken van de 
leden verhandelbaar, zodat zij de waardegroei kunnen incasseren.' Jaarverslag 1990/1991 OPG, 
blz. 33. 
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door betaling van de nominale waarde volledig volgestort.'258 Hiermee wordt bereikt 
dat het bestaande eigen vermogen ten goede komt aan de zittende leden, en de 
waarde die de beurs toekent boven het bestaande eigen vermogen aan de 
toekomstige generatie leden/apothekers. Bovendien wordt hiermee de financiële 
drempel tot toetreding voor nieuwe apothekers verlaagd, hetgeen ook in het belang 
is van de overige leden. 

2.6 Fiscale aspecten van uitgifte van participaties 

Bij de vraag op welke wijze coöperaties risicodragend vermogen van niet-leden 
kunnen aantrekken, staan de civielrechtelijke beperkingen zoals deze voortvloeien 
uit het rechtspersonenrecht in algemeen en het verenigings- en coöperatierecht 
in het bijzonder, in dit onderzoek centraal. De vraag of de hiervoor beschreven 
wijzen van uitgifte van verhandelbare vermogenstitels in de praktijk tot bevredigen
de resultaten zullen kunnen leiden, is in belangrijke mate mede afhankelijk van 
de fiscale behandeling van de betrokken vermogenstitels en de daaraan verbonden 
vergoedingen.259 De hieronder aan bod komende fiscale bezwaren houden nauw 
verband met de in § 4.1.5. van hoofdstuk 5 beschreven fiscale bezwaren tegen de 
vorming van vermogen in de dode hand en de oplossingen die coöperaties daarvoor 
hebben trachten te ontwikkelen in de vorm van eigen vermogensrekeningen of 
in de vorm van uitreiking van certificaten.260 

Belangrijk gegeven bij de fiscale behandeling van door de coöperatie uit te 
geven participaties is het in Nederland geldende klassieke stelsel, hetgeen ertoe 
leidt dat ook de coöperatie als een zelfstandig lichaam voor de heffing van de 
vennootschapsbelasting wordt beschouwd. De door de coöperatie op de participatie-
bewijzen uitgekeerde vergoedingen zullen in de regel onderworpen zijn aan een 
dubbele belastingheffing: vennootschapsbelasting bij de coöperatie en inkomsten-
cq. vennootschapsbelasting bij de houder van participaties al naar gelang deze een 
natuurlijk persoon dan wel rechtspersoon is. De met deze dubbele belastingheffing 
verband houdende hoge belastingdruk, die zich eveneens kan voordoen bij aandelen 
in een naamloze of besloten vennootschap, kan bij een coöperatie onder omstandig
heden worden verminderd door gebruik te maken van de aftrekmogelijkheid van 

258 Jaarverslag 1990/1991 OPG, blz. 30. 
259 Opmerkelijk is dat Jansen de problemen die zich voordoen bij het zoeken naar mogelijkheden 

voor de coöperatie om risicodragend kapitaal van niet-leden aan te trekken, voornamelijk van 
niet-fiscale, maar van civielrechtelijke aard acht. Jansen, diss. EUR 1996, blz. 275. 

260 Deze zijn overigens niet te verwarren met de hiervoor veelvuldig aan bod gekomen certificaten 
van participaties. Bij de certificatenregeling gaat om een uitdeling van verlengstukwinst niet 
in contanten, maar in de vorm van certificaten die aanspraak geven op deel van het vermogen 
van de coöperatie vergelijkbaar met de uitkering van stockdividend zoals bij een nv of bv. Zie 
hierover Kemperink, Nieuw coöperatief perspectief : winsten integraal uitdelen aan de leden?, 
TVVS 1992 nr. 92/6 blz. 142-148. 
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art. 9 lid 1 aanhef en sub h jo. lid 2 Wet Vpb 1969. Met de in dit artikel geboden 
aftrekmogelijkheid beoogt de wetgever rekening te houden met de omstandigheid 
dat de coöperatie idealiter geldt als een onzelfstandige onderneming die geen eigen 
winststreven kent, maar optreedt als verlengstuk van de bedrijfshuishoudingen 
van de aangesloten leden. Een dergelijke op de economisch-analytische coöpera
tietheorie gebaseerde opvatting van de coöperatie zou bij consequente toepassing 
moeten leiden tot fiscale transparantie van de coöperatie, vergelijkbaar met die 
bij de maatschap en de vennootschap onder firma. Een dergelijke verregaande 
conclusie heeft de fiscale wetgever echter niet getrokken. Wel is de wetgever aan 
het bijzondere karakter van de coöperatie in zoverre tegemoet gekomen dat aan 
de leden uitgekeerde winsten aftrekbaar zijn van de winst. Daartoe stelt art. 9 lid 
1 aanhef en sub h jo. lid 2 Wet Vpb 1969 de volgende voorwaarden: 

voor aftrek komt alleen in aanmerking de zogenaamde 'verlengstukwinst', 
waaronder wordt verstaan dat gedeelte van de totale winst van de coöperatie 
dat ontstaan is in het zakelijk verkeer tussen de coöperatie en haar gewone 
leden. Daarbij geldt als verlengstukwinst hetgeen na uitbetaling van de als 
onderdeel van de door de coöperatie aan de gewone leden in het kader van 
de afwikkeling van het zakelijk verkeer betaalde vergoedingsprijs, resteert, 
de verlengstukwinst moet zijn uitgekeerd, hetgeen wil zeggen dat deze voor 
de coöperatie een reële schuld moet opleveren, 
de uitdelingen van de coöperatie moeten afkomstig zijn uit de voor uitkering 
vatbare jaarwinst, 
de verlengstukwinst moet zijn uitgekeerd naar rato van de ledenprestaties, 
en ten slotte 
alleen de aan de leden/natuurlijke personen uitgekeerde verlengstukwinst 
is aftrekbaar. 

Verder is in dit verband art. 10 sub c Wet Vpb 1969 van belang waarin wordt 
bepaald dat door de coöperatie betaalde rente op inleggelden bij het bepalen van 
de winst niet in aftrek komt. Met betrekking tot de in deze paragraaf genoemde 
wijzen van het aantrekken van risicodragend kapitaal door de uitgifte van 
verhandelbare vermogenstitels leidt dit tot het volgende beeld. 

Voorzover door de gewone leden/natuurlijke personen risicodragend kapitaal 
aan de coöperatie is verstrekt op een eigen vermogensrekening waartoe zij op basis 
van de statuten verplicht zijn, bestaat de mogelijkheid dat een op basis van de 
omvang van de eigen vermogensrekening verstrekte vergoeding aftrekbaar is bij 
de coöperatie in het kader van de heffing van de vennootschapsbelasting, indien 
de verplichting deel te nemen in een dergelijke eigen vermogensrekening gerelateerd 
is aan de omvang van het zakelijk verkeer en er sprake is van een uitkering aan 
leden/natuurlijke personen overeenkomstig de omvang van het tussen de coöperatie 
en de leden onderhouden zakelijk verkeer. Een coöperatie met dergelijke 
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vermogenstitels261 die fungeren als een middel om het zakelijk verkeer af te 
wikkelen, wordt fiscaal niet anders behandeld dan een 'gewone' coöperatie.262 Een 
vergoeding op het ingebrachte kapitaal als zodanig zal echter niet aftrekbaar zijn 
in verband met het bepaalde in art. 10 sub c Wet Vpb 1969. Over de vergoedingen 
zijn de leden inkomstenbelasting verschuldigd.263 

Een ander fiscaal probleem dat zich ten aanzien van uitkeringen van het exploi
tatie-overschot aan de leden kan voordoen, is de vraag of een uitkering in de vorm 
van uitgifte van ledenkapitaal, certificaten of participaties kan worden beschouwd 
als een op de voet van art. 9 lid 1 sub h Wet Vpb 1969 aftrekbare vorm van ver
lengstukwinst. Voor deze aftrekmogelijkheid is namelijk vereist dat er sprake is 
van een daadwerkelijke uitkering.264 

Deelname van de gewone leden op vrijwillige basis in door de coöperatie uit te 
geven vermogenstitels, participaties derhalve, leidt daarentegen tot de te vermijden 
dubbele belastingheffing.265 Immers, deelname aan deze vorm van eigen vermo
gensvorming is niet gekoppeld aan het zakelijk verkeer met de coöperatie, terwijl 
ook de omvang van de vergoeding niet is gerelateerd aan de omvang van het zakelijk 
verkeer. Voor zover aan de vrijwillige eigen vermogensrekening natuurlijke per
sonen deelnemen, wordt zowel vennootschapsbelasting geheven over het resultaat 
van de coöperatie als ook inkomstenbelasting over de uitkering daarvan. Van een 
verlengstukaftrek kan geen sprake zijn. Ook de aftrekmogelijkheid van art. 10 sub 
c Wet Vpb 1969 kan niet worden gebruikt.266 De vrijwillige eigen vermogensreke
ning zou met het oog daarop wellicht zo ingericht kunnen worden dat er weliswaar 
geen verplichting voor het lid bestaat deel te nemen aan een dergelijke eigen 
vermogensrekening, maar dat, indien men daartoe besluit, de vrijwillige kapitaal-
deelname door de leden gerelateerd wordt aan de omvang van het zakelijk verkeer. 
Een ander nadeel van de vergoeding op de vrijwillige eigen vermogensrekening 
is dat de dividendvrijstelling niet van toepassing is.267 Tot op heden bestaat er weinig 

261 In dit verband spreekt men ook wel van een 'coöperatie op aandelen'. Zie hierover § 4.1.6. 
262 Aldus Nillesen, t.a.p. blz. 117. In gelijke zin J.J.M. Jansen, a.w. blz. 158. 
263 Voor de vraag of een dergelijke uitkering aan een natuurlijk persoon in het kader van de 

inkomstenbelasting behoort tot het ondernemersvermogen of tot het privé-vermogen, zie Nillesen, 
t.a.p. blz. 118 en zeer uitvoering J.J.M. Jansen, diss. EUR 1996, hoofdstuk 9, blz. 195-223. 

264 Zie hierover Kemperink, Nieuw coöperatief perspectief : winsten integraal uitdelen aan de leden?, 
TVVS 1992, blz. 142-148, Buis, Financiering en omzetting van coöperaties, enige fiscale 
aspecten, Weekblad voor fiscaal recht, nr. 6314, 19 januari 1995, blz. 53-67 en het gestelde 
in § 4.1.4. van hoofdstuk 5. 

265 Jansen, diss. EUR 1996, blz. 158. 
266 Nillesen, t.a.p. blz. 118 en Jansen, a.w. blz. 158. 
267 NCR-rapport 1990, blz. 45. De dividendvrijstelling houdt in dat inkomsten genoten door 

natuurlijke personen uit dividend belastingvrij zijn tot een bedrag van ƒ 1.000,-. De NCR ijvert 
ervoor dat dit niet te rechtvaardigen verschil in fiscale behandeling tussen de nv en de bv enerzijds 
en de coöperatie anderzijds wordt opgeheven, in die zin dat voor de coöperatie een soortgelijke 
regeling komt. NCR-rapport 1990, blz. 47. Vgl. de hierna aangestipte voorstellen van J.J.M. 
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duidelijkheid omtrent de fiscale behandeling van de vrijwillige eigen vermogens-
rekening. Deze fiscale onduidelijkheid heeft er bij Campina Melkunie toe geleid 
dat de certificatenregeling bij Campina Melkunie is afgeschaft.268 

Om de dubbele belastingheffing bij leden/natuurlijke personen te voorkomen 
die deelnemen in een eigen vermogensrekening heeft Jansen recentelijk voorgesteld 
het fiscale regime voor coöperaties in die zin aan te passen dat art. 9 lid 1 aanhef 
en sub h en lid 2 Wet Vpb 1969 wordt afgeschaft, en dat er in art. 8 Wet Vpb 1969 
een 'participatievrijstelling' voor leden-natuurlijke personen wordt opgenomen. 
Onder een participatie wordt in dit verband verstaan een recht op een tegoed-
schrijving die bij de coöperatie als eigen vermogen moet worden aangemerkt. De 
participatievrijstelling leidt ertoe dat zowel de inkomsten als de waardestijgingen 
van de participatie niet bij het lid worden belast in het kader van de inkomsten
belasting. Daarmee wordt de fiscale positie van leden-natuurlijke personen 
vergelijkbaar met die van leden-rechtspersonen die immers mits aan de voorwaarden 
is voldaan, een beroep kunnen doen op de deelnemingsvrijstelling.269 

Leden/rechtspersonen kunnen onder omstandigheden een beroep doen op de 
deelnemingsvrijstelling van art. 13 Wet Vpb 1969.270 Indien aan de voorwaarden 
van de deelnemingsvrijstelling is voldaan, betekent dit dat er alleen vennoot
schapsbelasting wordt geheven bij de dochterrechtspersoon, in casu de coöperaties. 
Een belangrijke voorwaarde voor de toepassing van de deelnemingsvrijstelling 
is dat er sprake moet zijn van een lidmaatschapsverhouding tussen de coöperatie 
en kapitaalverschaffer. Bij coöperaties is de deelnemingsvrijstelling dus alleen 
van toepassing bij topcoöperaties en bij primaire coöperatie waarvan rechtspersonen 
lid zijn. Hiervan is bij primaire coöperaties sprake indien de leden hun eigen 
onderneming hebben ondergebracht in een besloten vennootschap. Ook komt het 
voor dat naast de leden, die in hun eigen onderneming werkzaam zijn en rechtstreeks 
lid zijn van de coöperatie, andere rechtspersonen lid zijn die ten behoeve van de 
coöperatie grondstoffen inkopen. Ik doel hiermee op de bij zuivelcoöperaties 

Jansen. 
268 Zie in dit verband Pres. Rb. VGravenhage 9 juli 1993. rolnr. KG 93/541. Vgl. ook HR 1 oktober 

1997, BNB 1998/7 en Hof Arnhem 22 augustus 1997, n.g. Zie hierover Kemperink/Nillesen/Van 
Rossum, De NV, 75/12 december 1997. blz. 340 en JJ .M. Jansen, S&V 1998 blz. 83 en 84. 
Campina Melkunie heeft inmiddels voor de leden de mogelijkheid geschapen om via een obligatie
lening achtergesteld vermogen aan de coöperatie te verstrekken. De schuldbewijzen zijn vrij 
verhandelbaar. Op een dergelijke mogelijkheid wordt reeds gewezen in het NCR-rapport 1990. 
blz. 46. 

269 Zie J.J.M. Jansen, diss. EUR 1996, blz. 256-259 en 264, alsmede van dezelfde schrijver Het 
fiscale regime voor coöperaties is aan herziening toe. Fiscaal Ondernemingsrecht 1997. blz. 
69-71. 

270 Zie over de deelnemingsvrijstelling H.M.N. Schonis. Fiscale bepalingen, behorende bij de twaalfde 
druk van E.J.J. van der Heijden. Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap. W.E.J. 
Tjeenk Willink Zwolle 1992, nr. 451 en D. Juch. De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969, 5e druk 1994. Fiscale Brochures Fed. 
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voorkomende en in de statuten als zodanig aangeduide C-leden.271 De aanwezigheid 
van leden/rechtspersonen kan leiden tot een onevenwichtigheid omdat 
leden/rechtspersonen in aanmerking komen voor de deelnemingsvrijstelling 
waardoor het aan de leden/rechtspersonen uitgekeerde gedeelte van de winst niet 
meer tot de verlengstukwinst kan worden gerekend, hetgeen een negatief effect 
heeft op de omvang van de verlengstukaftrek. De aanwezigheid van 
leden/rechtspersonen kan derhalve leiden tot een belastingnadeel voor le
den/natuurlijke personen.272 

In het geval van een topcoöperatie kunnen de leden/coöperaties worden 
beschouwd als de gemeenschappelijke moeder van de topcoöperatie. Deze leden/ 
coöperaties kunnen op grond van hun lidmaatschap de deelnemingsvrijstelling 
genieten en zijn alsdan geen vennootschapsbelasting verschuldigd over de uitge
keerde vergoeding. De vraag is vervolgens hoe de uitkering van de leden/rechts
personen aan de primaire leden moet worden behandeld. Onduidelijk is of de 
vergoeding, die voor de primaire coöperatie als inkomsten moeten worden 
aangemerkt, meegerekend kan worden bij de verlengstukwinst. Bedacht moet 
worden dat de vergoeding niet is ontstaan door toedoen van het zakelijk verkeer 
tussen primaire leden en de primaire coöperaties.273 

Zoals gezegd, bestaat een belangrijke voorwaarde voor toepassing van de 
deelnemingsvrijstelling hierin dat er sprake moet zijn van een lidmaatschaps
verhouding tussen de coöperatie en de kapitaalverschaffer. Indien risicodragend 
kapitaal aan de coöperatie is verschaft door beleggers, waarbij zeggenschap is 
toegekend op de voet van art. 2:38 lid 3 BW, is strikt genomen van een lidmaat
schapsverhouding geen sprake. Bij een dergelijke opzet zal er in beginsel zowel 
ten aanzien van natuurlijke personen als ook ten aanzien van rechtspersonen sprake 
zijn van een dubbele belastingheffing. Door het ontbreken van de lidmaatschapsver
houding tussen de coöperatie en de belegger/rechtspersoon zou immers geen gebruik 
kunnen worden gemaakt van de deelnemings vrij stelling.274 Indien men opteert voor 
de uitgifte van participaties waarbij stemrecht wordt toegekend aan de belegger 
langs de weg van art. 2:38 lid 3 BW, is vooroverleg met de fiscus op dit punt 
gewenst. 

271 Zo bepaalden de statuten van Friesland (Frico Domo) d.d. 30 september 1994 in art. 4.3.: 'C-leden 
kunnen zijn coöperaties of verenigingen die zich ten doel stellen melk te be- en/of verwerken 
dan wel te doen be- en/of verwerken en die beschikken over een door het bestuur vast te stellen 
minimum hoeveelheid melk op jaarbasis.' Een soortgelijke bepaling kwam voor bij Coberco 
(statuten d.d. 31 december 1995, art. 4 lid 1 sub b). 

272 Zie over deze fiscale onevenwichtigheid Lindeijer. De belastingheffing van de coöperatieve 
vereniging en haar leden-rechtspersonen, TVVS 1978, nr. 8 blz. 236 e.v. en De Belastingheffing 
van de coöperatieve vereniging en haar leden-rechtspersonen: een verlengstuk, TVVS 1979, 
nr. 5 blz. 165 e.v., alsmede J.J.M. Jansen, diss. EUR 1996, blz. 99-101. 

273 Vgl. ook de toelichting bij Wet Vpb 1969, Kamerstukken 6000. nr. 3, blz. 10. 
274 Zie ook Nillesen, t.a.p. blz. 120, die erop wijst dat de deelnemingsvrijstelling op dit punt tekort 

schiet. Vgl. ook J.J.M. Jansen, a.w. blz. 99. 
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Indien risicodragend kapitaal door beleggers aan de coöperatie wordt verstrekt 
waarbij zeggenschap wordt toegekend door middel van een bijzonder lidmaatschap, 
kan onder omstandigheden wel door beleggers/rechtspersonen gebruik worden 
gemaakt van de deelnemingsvrijstelling, aangezien in deze varianten er in principe 
sprake is van een lidmaatschapsverhouding. Onduidelijk is of voor het genieten 
van de deelnemingsvrijstelling ook een indirecte lidmaatschapsverhouding 
voldoende is zoals het geval is bij de in § 2.4. beschreven variant NILLESEN en variant 
DORTMOND. Noch in de variant NILLESEN, noch in de variant DORTMOND is er in strikt 
juridische zin sprake van een lidmaatschapsverhouding tussen de coöperatie en 
de certificaathouder/rechtspersoon. Het lidmaatschap komt immers toe aan het 
administratiekantoor. Bij een naamloze vennootschap cq. besloten vennootschap 
waarvan de aandelen zijn gecertificeerd, kan de deelnemingsvrijstelling onder 
voorwaarden wel worden toegepast door de certificaathouder/rechtspersoon, indien 
de door de rechtspersoon gehouden certificaten 5% van het nominale gestorte 
kapitaal in de vennootschap vertegenwoordigen. De vraag is dan ook of de hier 
bedoelde certificaten kunnen worden aangemerkt als een gecertificeerd lidmaatschap 
van de coöperatie. 

Nillesen beantwoordt de vraag voor de door hem voorgestelde variant 
ontkennend. Nillesen ging immers uit van een certificering van aan coöperatie
aandelen verbonden lidmaatschapsrechten: 'Willen de certificaathouders middellijk 
via de stichting-administratiekantoor een lidmaatschap hebben van de coöperatie, 
dan zal dit lidmaatschap gekoppeld moeten zijn aan de participatiebewijzen die 
door de coöperatie aan de stichting-administratiekantoor zijn uitgegeven.'27^ Nu 
zijn aan de aan de stichting-administratiekantoor uitgegeven participatiebewijzen 
echter geen lidmaatschapsrechten gekoppeld. In beginsel kan de stichting dergelijke 
lidmaatschapsrechten dan ook niet via certificering van de participatiebewijzen 
doorgeven aan de certificaathouders.276 Wel kan er mijns inziens in materiële zin 
sprake zijn van een voor de toepassing van de deelnemingsvrijstelling vereiste 
lidmaatschapsverhouding tussen de certificaathouders en de coöperatie, indien 
er sprake is van een voldoende verband tussen het lidmaatschap en het bezit van 
participatiebewijzen. Zoals gezegd, kunnen de statuten mijns inziens bepalen dat 
het lidmaatschap van de coöperatie wordt verkregen door het bezit van aan het 
administratiekantoor uitgegeven participatiebewijzen. Een dergelijk aan het bezit 
van participatiebewijzen gekoppeld lidmaatschap kan de stichting dan ook via 
certificering aan de certificaathouders doorgeven. Materieel gezien bestaat er dan 
tussen de certificaathouders en de coöperatie de voor toepassing van de deelne
mingsvrijstelling vereiste lidmaatschapsverhouding. De aan het lidmaatschap naar 
rato van de omvang van de participatiebewijzen verbonden stemrechten van het 

275 Nillesen. t.a.p. blz. 122. 
276 Nillesen, t.a.p. blz. 122. 
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administratiekantoor worden dan toegerekend aan de certificaathouders. De vraag 
is echter of de fiscus het standpunt accepteert dat een dergelijke materiële 
deelnemingsverhouding voldoet aan de vereisten van art. 13 Wet Vpb 1969.27' 

Argumenten voor een dergelijke materiële benadering kan men ontlenen aan 
de fiscale behandeling van de certificaten OPG. Bij de door OPG toegepaste 
constructie werd een dergelijke voor de deelnemingsvrijstelling vereiste lidmaat
schapsverhouding wél aangenomen. Ten aanzien van de positie van de certifi
caathouder/rechtspersoon heeft er vooroverleg plaatsgevonden tussen OPG en het 
Ministerie van Financiën. Blijkbaar was de minister van mening dat er tussen de 
kapitaaldeelname van de certificaathouders en de aan de Stichting Administra
tiekantoor OPG op grond van het bijzonder lidmaatschap toekomende zeggenschap 
een voldoende congruentie bestond.278 Uitkomst van het overleg is dat de deelne
mingsvrijstelling van art. 13 Wet Vpb 1969 van toepassing is indien de certificaat
houder ten minste 5% van de certificaten houdt. Daarbij wordt dezelfde participatie
norm gehanteerd die geldt voor (certificaten van) aandelen in een nv of bv.27'" 

Een en ander leidt tot de conclusie dat de uitgifte van participaties aan leden/na
tuurlijke personen voorzover zij geen zakelijk verkeer met de coöperatie 
onderhouden dan wel aan niet-leden, leidt tot een dubbele belastingheffing.280 Voor 
beleggers die rechtspersoon zijn, bestaat een dergelijk probleem niet, nu in een 
dergelijk geval de deelnemingsvrijstelling kan worden toegepast. Wel is voor de 
toepassing van de deelnemingsvrijstelling vereist dat er sprake is van een lidmaat
schapsverhouding. Niet geheel duidelijk is of voor een dergelijke lidmaatschaps
verhouding in alle voorkomende gevallen een indirecte lidmaatschapsrelatie tussen 
coöperatie en de kapitaalverschaffer voldoende is. Tot slot, indien door beleggers 
risicodragend kapitaal is verstrekt tegen uitgifte van (certificaten van) participaties, 
dan zijn zowel voor natuurlijke personen als rechtspersonen de door verkoop van 
deze vermogenstitels behaalde koerswinsten onbelast. Koersverliezen zijn dienover
eenkomstig niet aftrekbaar. 

277 Nillesen, t.a.p. blz. 122. 
278 Zie in dit verband art. 43 lid 1 Statuten OPG: '(...) Het aantal stemmen, dat een lid in de algemene 

vergadering kan uitbrengen, is (...) gelijk aan het aantal van de door het desbetreffende lid 
gehouden inleggelden en/of participaties (...).' 

279 Vgl. het Introductiebericht OPG 1992, blz. 56. Overigens wordt bij OPG ten aanzien van de 
fiscale behandeling van de certificaten van participaties zoveel mogelijk aansluiting gezocht 
bij de fiscale behandeling van aandelen, hetgeen ook hieruit blijkt dat van de dividendvrijstelling 
gebruik kan worden gemaakt. 

280 Een en ander betekent volgens de commissie 'Financiering van de coöperatie onderneming' dat 
deze participaties voor leden/natuurlijke personen niet interessant zijn. Zie NCR-rapport 1990. 
blz. 40. Vgl. ook Nillesen, t.a.p. blz. 121. Overigens bleek in het geval van OPG dat een dergelijke 
dubbele belastingheffing aan een geslaagde beursgang niet in de weg staat. 
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3 Participatie in het vermogen van een beleidsafhankelijke maat
schappij 

3.1 Inleiding 

In deze paragraaf komen een aantal financieringsconstructies aan bod waarbij de 
belegger niet in het vermogen van de coöperatie zelf deelneemt, zoals in de vorige 
paragraaf het geval was, maar in dat van een naamloze of besloten vennootschap 
waarin de coöperatie al dan niet een meerderheidsbelang heeft. Deze financie
ringsconstructies kenmerken zich daardoor dat het gehele dan wel een gedeelte 
van het bedrijf van de coöperatie is ondergebracht in een of meer kapitaalvennoot
schappen. Het doel van de constructie bestaat eruit dat risicodragend vermogen 
van beleggers wordt aangetrokken door de emissie van aandelen. Het gebruik van 
de naamloze of besloten vennootschap waarin (een gedeelte van) het bedrijf van 
de coöperatie is ondergebracht, ten einde door een daarop volgende emissie van 
aandelen risicodragend vermogen aan te trekken van niet-leden, zal ik hierna 
aanduiden als de inbrengconstructie.1^ 

Toepassing van de inbrengconstructie biedt op het eerste gezicht een aantal 
evidente voordelen. In de eerste plaats biedt het gebruik van de genoemde 
kapitaalvennootschappen de juridische structuur die het mogelijk maakt dat niet-
leden op betrekkelijk eenvoudige wijze participeren in het risicodragend vermogen 
van de coöperatieve onderneming. Het gebruik van de naamloze vennootschap 
biedt daarenboven de mogelijkheid dat door de uitgifte van aandelen aan toonder 
dan wel van aandelen op naam gevolgd door certificering in certificaten aan toonder 
een beroep kan worden gedaan op het beleggend publiek. Een bijkomend voordeel 
van de toepassing van de inbrengconstructie is dat de coöperatieve structuur wat 
betreft de verenigingsrechtelijke kant behouden blijft, hetgeen uit oogpunt van 
ledenbetrokkenheid gewenst kan zijn. De zeggenschapsverhoudingen binnen de 
algemene vergadering van de coöperatie blijven immers ongewijzigd.28" 

Tot dusverre heeft de inbrengconstructie in de praktijk nog niet geleid tot 
het aantrekken van risicodragend vermogen van beleggers. In het verleden is het 
spiegelbeeld wel voorgekomen, nl. dat een coöperatie een belang nam in een reeds 
aan de beurs genoteerde onderneming, zoals de deelname van CMC voor 50% in 

281 De inbrengconstructies heeft derhalve betrekking op de inbreng van de 'onderneming' als zodanig. 
Daarmee is niet tevens gezegd dat er sprake is van juridische inbreng van de aan de onderneming 
verbonden activa. Vgl. ook Buis, t.a.p. blz. 66, die in dit verband spreekt van het 'uitzakken' 
van de onderneming. Zie verder over deze constructie Wind. a.w. blz. 130, het NCR-rapport 
1990. blz. 47. 54 en 55, Dortmond, inaugurele rede KUN 1991 blz. 17, Bartman/Van der Meijden. 
t.a.p. blz. 27 en 28. Verburg, t.a.p. blz. 92 en 93, Nillesen, t.a.p. blz. 125-127 alsmede J.J.M. 
Jansen, a.w. blz. 130, 131 en 162. 

282 Vlg. Bartman/Van der Meijden, t.a.p. blz. 27. 
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het aandelenkapitaal van de toenmalige Melkunie NV.283 In het recente verleden 
had het toenmalige Suiker Unie (thans Cosun) een 35%-belang in de beursgenoteer
de concurrent CSM ten gevolge van een mislukte poging tot overname. Thans is 
de situatie aan de orde waarbij een bestaande groepsmaatschappij van de coöperatie 
ten gevolge van een nieuwe emissie of herplaatsing van aandelen risicodragend 
vermogen van beleggers kan aantrekken. 

De centrale vraag in deze paragraaf is op welke wijze de hierna te beschrijven 
toepassingen van de inbrengconstructie een oplossing kunnen bieden voor het 
aantrekken van risicodragend vermogen buiten de kring van de leden van de 
coöperatie. De beschrijving van de verschillende mogelijke toepassingen van de 
inbrengconstructie vindt in § 3.2. plaats. 

Een direct gevolg van de inbrengconstructie is dat het bedrijfsresultaat van 
de betrokken kapitaalvennootschap door de coöperatie als meerderheidsaandeel-
houdster moet worden gedeeld met een of meer 'outside' -aandeelhouders, hetgeen 
met name indien (een gedeelte van) het kernbedrijf is ingebracht, tot verschil van 
inzicht kan leiden over het te voeren dividendbeleid. In dit verband rijst de vraag 
of, en in hoeverre de constructie in overeenstemming is met de wettelijke doelstel
ling van de coöperatie, gezien het feit de bedrijfsuitoefening mede geschiedt ten 
behoeve van anderen dan de leden. Verder kan de vraag rijzen op welke wijze het 
resultaat wordt uitgekeerd, waarbij met name van belang is aan wie de bevoegdheid 
toekomt tot vaststelling en bestemming van de winst van de betrokken kapitaalven
nootschap. Op deze vergoedingsproblematiek zal ik ingaan in § 3.3. 

In het verlengde van de vergoedingsproblematiek is bovendien van belang 
op welke wijze de zeggenschapsverhoudingen tussen de coöperatie als grootaandeel-
houdster en de 'outside'-aandeelhouders zodanig kunnen worden vormgegeven 
dat de coöperatie overwegende invloed kan blijven uitoefenen op het beleid van 
de betrokken kapitaalvennootschap. In dit verband is van belang op welke wijze 
het zakelijk verkeer met de leden kan geschieden. In het bijzonder dient aandacht 
te worden geschonken aan de wijze waarop het recht van de leden om van de 
diensten van de coöperatie gebruik te kunnen maken, kan worden gewaarborgd. 
Voorkomen moet immers worden dat met de leden in hun verhouding tot de 
betrokken vennootschap op een zelfde wijze transacties worden aangegaan als met 
een willekeurige marktpartij. De hierachter schuil gaande zeggenschapsproblematiek 
komt in § 3.4. aan bod. 

Als laatste zal ik in § 3.5. een aantal fiscale aspecten die verbonden zijn aan 
de inbrengconstructie belichten. 

283 NCR-rapport 1990, blz. 54. 
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3.2 Toepassingen van de 'inbrengconsîructie' 

Ten aanzien van de toepassing van deze constructie kan een onderscheid worden 
gemaakt tussen die gevallen waarin er sprake is van het onderbrengen van (een 
gedeelte van) de bedrijfsactiviteiten in een kapitaalvennootschap die wel een functie 
vervult bij de afwikkeling van het zakelijk verkeer tussen de leden en de 
coöperatieve onderneming, enerzijds en het onderbrengen van bedrijfsactiviteiten 
in een kapitaalvennootschap die geen verband houden met de afwikkeling van het 
zakelijk verkeer met de leden, anderzijds. 

I INBRENG EERSTE LIJNS-ACTIVITEITEN284 

In het eerste geval wordt het gehele cq. een gedeelte van de kernactiviteiten 
ondergebracht in een of meer kapitaalvennootschappen. Onder de kernactiviteiten 
van de coöperatie versta ik in dit verband het onderhouden van een zakelijk verkeer 
met de leden dat in overeenstemming is met de wettelijke doelstelling van de 
coöperatie.285 Het onderbrengen van het kernbedrijf in een of meer kapitaalvennoot
schappen impliceert dat de behartiging van de stoffelijke behoeften van de leden 
feitelijk plaats vindt door de kapitaalvennootschap al dan niet door tussenkomst 
van de coöperatie. Op de wijze waarop de afwikkeling van het zakelijk verkeer 
met de leden in een dergelijk geval kan plaatsvinden, kom ik later terug. Door 
emissie van aandelen, onderhands dan wel ter beurze, zou door de betrokken 
vennootschap risicodragend vermogen van beleggers kunnen worden aangetrokken. 
Gezien de inkomensvormende functie van het kernbedrijf van de coöperatieve 
onderneming voor de leden bestaat er de noodzaak dat de leden beslissende 
zeggenschap behouden over de bedrijfsvoering van het in de kapitaalvennootschap 
ingebrachte kernbedrijf. Uitgaande van de noodzaak tot behoud van de 
ledendominantie over dit kernbedrijf zou op deze wijze theoretisch gesproken 49% 
van het geplaatste kapitaal van de betrokken naamloze vennootschap naar de beurs 
kunnen worden gebracht. 

Voorzover (een gedeelte van) het kernbedrijf van de coöperatieve onderneming 
nog niet is ingebracht in een of meer kapitaalvennootschappen, kan de inbrengcon
sîructie gefaciliteerd worden door een voorafgaande afsplitsing.286 Inbreng van 

284 Zie voor een schematische weergave schema 8, bijlage 10. 
285 Men spreekt in dit verband ook wel van 'eerste lijns-activiteiten'. Zie G. van Dijk, inaugurele 

rede LUW 1991, blz. 25 en samen met Poppe, Maak onderscheid tussen eerste en tweedelijnsfi
nanciering, Coöperatie Magazine, december 1992. 54e jaargang nr. 533. blz. 8 en 9. Vgl. ook 
Roosen. De landbouwcoöperatie in een veranderende markt, diss. Universiteit Twente 1993, 
blz. 103 t/m 106. 

286 Zie over splitsing van coöperaties G. van Solinge, Splitsing van verenigingen en stichtingen, 
S&V 1997, blz. 29-37, Kemperink/Swaters, TVVS 1997 nr. 4. blz. 111-113, het themanummer 
'Juridische splitsing' van S&V, december 1997, en Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), 
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(een gedeelte van) het kernbedrijf door middel van een afsplitsing, leidt er in 
beginsel toe dat de leden van de coöperatie aandeelhouder worden van de 
verkrijgende vennootschap.287 Dit ongewenste resultaat kan slechts worden 
voorkomen door de afsplitsing vorm te geven conform art. 2:334e lid 3 aanhef 
en sub a, waarbij de verkrijgende vennootschap een nieuw opgerichte kapitaal
vennootschap is waarvan de splitsende rechtspersoon, in casu de coöperatie, enig 
aandeelhoudster wordt. Een dergelijke afsplitsing waarbij verschillende rechtsperso
nen partij zijn, is conform art. 2:334b lid 4 BW mogelijk, mits de verkrijgende 
vennootschap een naamloze of besloten vennootschap is en de afsplitsende 
rechtspersoon alle aandelen verwerft. Een afsplitsing naar een reeds bestaande 
dochtervennootschap is niet mogelijk, aangezien er in een dergelijk geval geen 
sprake is van een structuurwijziging.288 

Inbreng van (een gedeelte van) het kernbedrijf van de coöperatie in een of meer 
kapitaalvennootschappen is in de praktijk geen onbekende figuur. Zo wordt om 
verschillende redenen gebruik gemaakt van de mogelijkheid de bedrijfsactiviteiten 
van de coöperatie onder te brengen in een of meer vennootschappen. Een 
belangrijke reden bestaat hierin dat door het gebruik van een dochtervennootschap 
het risico van uitwinning van de ledenaansprakelijkheid kan worden beperkt, omdat 
immers het faillissement van de dochtermaatschappij niet noodzakelijkerwijs het 
faillissement van de coöperatie met zich brengt. De coöperatie kan als aandeelhoud
ster in beginsel niet tot meer worden verplicht dan tot volstorting van de door haar 
gehouden aandelen.289 In de tweede plaats kunnen aan de inbreng van de 
bedrijfsactiviteiten in een dochtervennootschap fiscale motieven ten grondslag 

nrs. 170p-170cc blz. 207-224. Het Gewijzigd voorstel van wet, Wijziging van het Burgerlijk 
Wetboek en van enige andere wetten in verband met de regeling van de splitsing van 
rechtspersonen, Kamerstuk 24 702, is inmiddels wet geworden en in werking getreden op 1 
februari 1998. 

287 Zie art. 2:334e lid 1 BW. 
288 Aldus G. van Solinge, t.a.p. blz. 31 en 33. Zie over het vereiste van de structuurwijziging F.K. 

Buijn in: Splitsing van rechtspersonen, Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht'. W.E.J. 
Tjeenk Willink 1996. blz. 19-21. Overigens acht Buijn toepassing van art. 2:334e lid 3 aanhef 
en sub a slechts mogelijk indien er tevens een andere verkrijgende vennootschap aanwezig is. 
De omschrijving van de afsplitsing in art. 2:334a lid 3 staat mijns inziens echter toe dat de 
afsplitsing plaats vindt zoals hier beschreven. In gelijke zin Asser-Maeijer-Van der Grinten 2-U. 
(1997), nr. 170pblz. 209. 

289 Zie art. 2:81 BW. Dit in tegenstelling tot de situatie bij de vennootschap onder firma. In HR 
14 april 1927, NJ 1927, blz. 725 oordeelde de Hoge Raad in verband met de hoofdelijke 
verbondenheid van de vennoten dat het faillissement van de vennootschap onder firma het 
faillissement van elk der vennoten 'noodwendig' tot gevolg heeft. Een soortgelijke regel als voor 
de vennootschap onder firma geldt niet voor de coöperatie ondanks het bestaan van een wettelijke 
cq. beperkte aansprakelijkheid, nu er van een hoofdelijke verbondenheid geen sprake is, maar 
van een bijdrageplicht jegens de boedel in geval van ontbinding. Zie over het karakter van de 
ledenaansprakelijkheid in art. 2:55 jo. 56 BW § 3.1. van hoofdstuk 5. 
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liggen, zoals de vorming van een fiscale eenheid.290 In de derde plaats kan een reden 
voor toepassing van de inbrengconstructie gelegen zijn in de mogelijkheid om een 
bestuurlijke scheiding aan te brengen tussen de besturing van de vereniging op 
het niveau van de coöperatie en de besturing van de coöperatieve onderneming 
op het niveau van de kapitaalvennootschap.291 Verder kan een reden zijn de hier 
aan de orde zijnde mogelijkheid dat derden een bijdrage leveren aan de financiering 
van de dochtervennootschap door deel te nemen in het aandelenkapitaal.29" 

Een voorbeeld uit de praktijk waarbij het gehele bedrijf is ondergebracht in een 
kapitaalvennootschap doet zich voor bij het coöperatieve concern Friesland Coberco 
Dairy Foods.293 De coöperatie De Zeven Provinciën U.A. treedt hierbij op als enig 
aandeelhoudster van Friesland Coberco Dairy Holding NV.294 Deze vennootschap 
fungeert op haar beurt als subhoudstermaatschappij van twee besloten vennoot
schappen, waarvan een het beheer voert over de Nederlandse werkmaatschappijen 
(Friesland Coberco Dairy Foods BV) en de ander het beheer voert over de buiten
landse werkmaatschappijen (Friesland International BV). De subholding-nv kent 
twee soorten aandelen: A-aandelen die slechts in bezit zijn van de coöperatie en 
niet verhandelbaar zijn. Het op deze aandelen uitgekeerde dividend bedraagt even
veel als het gemiddeld rendement op staatsobligaties vermeerderd met 1,5%. Het 
op aandelen-A uitgekeerde dividend komt ten goede aan de coöperatie en wordt 
op grond van de statuten van de coöperatie uitgekeerd aan de leden naar rato van 
de omvang van de geleverde melk. Daarnaast kent de holding-nv aandelen-B die 
evenmin verhandelbaar zijn. Voor aandelen-B zijn echter niet-royeerbare certificaten 
op naam aan de leden uitgegeven die slechts verhandelbaar zijn binnen de kring 
van de leden. Het over aandelen-B uit te keren dividend staat ter beschikking van 
de aandelenhouders na aftrek van hetgeen op grond van de wet en/of de statuten 
moet worden gereserveerd, en bedraagt tweemaal zoveel als het voor aandelen-A 
beschikbare bedrag. Het dividend op aandelen-B wordt door de coöperatie die 

290 Zie hierover J.J.M. Jansen, a.w. blz. 111-115. 
291 Zie over een dergelijk bestuursmodel § 4.1.2. van hoofdstuk 4 en de daar vermelde literatuur. 
292 Zie in dit verband de in 1989 doorgevoerde wijziging van de structuur bij Coöperatie ZPC b.a., 

waarbij een gedeelte van haar bedrijfsactiviteiten worden ondergebracht in een besloten 
vennootschap waarvan de coöperatie enig aandeelhouder was. Zie hierover De Coöperatie 1989. 
blz. 55 en 63. 

293 Het Friesland Coberco Dairy Foods-concern is ontstaan als gevolg van de op 28 december 1997 
doorgevoerde fusie tussen Friesland Dairy Foods, Coberco, De Twee Provinciën en De Zuid-Oost-
Hoek. De fusie heeft geresulteerd in de oprichting van een nieuwe coöperatie De Zeven 
Provinciën. De financiële structuur van het concern komt in grote mate overeen met die van 
het vroegere Friesland Dairy Foods. Zie over de structuur bij Friesland Dairy Foods Lindner 
en Aalberts. Coöperatieve vernieuwing bij Friesland Dairy Foods: helderheid in de relatie tussen 
vereniging en onderneming. Coöperatie Magazine, december 1995. nr. 545. blz. 13-16, alsmede 
de door Friesland Dairy Foods uitgegeven brochure van maart 1995 "Investeren in Friesland 
Dairy Foods, een praktische handleiding voor leden-veehouders'. 

294 Zie voor een schematische weergave schema 9, bijlage 11. 
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tevens optreedt als administratiekantoor, uitgekeerd aan de leden-veehouders 
voorzover zij tevens certificaathouder zijn, en wel naar rato van de omvang het 
kapitaal dat de certificaten vertegenwoordigen. Op deze wijze wordt bereikt dat 
de leden-veehouders pas kunnen delen in de winst over activiteiten die niet tot 
het kernbedrijf behoren, indien en voorzover zij certificaten van aandelen-B nemen. 
Een extra vergoeding aan de leden-melkveehouders uit het resultaat van de 
coöperatieve onderneming boven hetgeen via de eerste lijn is uitgekeerd, is daarmee 
afhankelijk van de mate waarin de leden indirect kapitaal verschaffen aan de 
holding-nv door het nemen van certificaten van aandelen in de holding.295 

Een en ander voorbeeld waarbij alle bedrijfsactiviteiten worden ondergebracht 
in een kapitaalvennootschap biedt Coöperatie Verenigde Tuinbouwveiling Neder
land U.A.296 De bedrijfsactiviteiten zijn ondergebracht in een besloten vennootschap 
die als subholding fungeert voor de verschillende werkmaatschappijen. 

Ook de wetgever heeft oog gehad voor de situatie dat in de praktijk (een gedeelte 
van) het kernbedrijf dat gezien de wettelijke doelstelling van de coöperatie ten 
behoeve van de leden moet worden uitgeoefend, werd ondergebracht in een of 
meer kapitaalvennootschappen. Sinds de invoering van Boek 2 BW in 1976 is het 
de coöperatie, zoals wij eerder zagen, toegestaan het bedrijf niet zelf uit te oefenen 
maar de bedrijfsuitoefening over te laten aan een dochtervennootschap. Wel was 
het nog de coöperatie zélf die het zakelijk verkeer met de leden moest onderhouden 
en wel door het sluiten van overeenkomsten.297 Met ingang van 1992 ten gevolge 
van de aanpassing van Boek 2 BW in het kader van de invoering van de Boeken 
3,5 en 6 BW, is het echter niet meer noodzakelijk dat de coöperatie zelfde overeen
komsten met de leden sluit. Toegestaan is dat de leden rechtstreeks met de dochter
vennootschap die het coöperatieve bedrijf uitoefent, contracteren.298 Zo bezien 
kan de coöperatie, indien het gehele zakelijk verkeer plaatsvindt tussen de leden 
en de dochtervennootschap, fungeren als een zuivere holding. Een argument voor 
deze stelling kan ook worden gevonden in art. 2:63d BW dat de mogelijkheid biedt 
dat een structuurcoöperatie onder voorwaarden wordt vrijgesteld van de toepassing 
van het structuurregime, indien deze coöperatie zich uitsluitend of nagenoeg uitslui-

295 Zie over het fusieproces en de financiële structuur bij Friesland Coberco Dairy Foods Engelaar, 
Juridische fusie van coöperaties, S&V 1998 blz. 145-151. 

296 Beter bekend onder de handelsnaam The Greenery. 
297 In § 5.2. van hoofdstuk 4 werd geconcludeerd dat niet het sluiten van overeenkomsten tussen 

de coöperatie en haar leden essentieel is, maar het onderhouden van een zakelijk verkeer door 
de coöperatie met haar leden dat in overeenstemming is met de wettelijke doelstelling. 

298 Aldus kan worden afgeleid uit de woorden 'krachtens overeenkomsten' en de uitleg daarvan 
in de parlementaire geschiedenis. Slechts Galle, diss. KUB 1993, blz. 167 en Lunshof. Coöperaties 
op zoek naar nieuwe financieringsmogelijkheden, S&V 1992 blz. 73 kunnen zich in deze uitleg 
niet vinden en zijn van mening dat het nog steeds de coöperatie moet zijn die de overeenkomsten 
in het kader van het zakelijk verkeer met de leden moet aangaat. Zie hierover § 5.3. van hoofdstuk 
4. 
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tend bezig houdt met het beheer en de financiering van haar afhankelijke 
maatschappijen.299 Wel is vereist, zoals in § 6.3.2. van hoofdstuk 4 bleek, dat de 
coöperatie in de dochtervennootschap beslissende zeggenschap bezit om van een 
'doen uitoefenen' in de zin van art. 2:53 lid 1 BW te kunnen spreken. Ik merk hierbij 
op dat, nu uit de wettelijke doelstelling van de coöperatie voortvloeit dat de 
coöperatie een zakelijk verkeer met de leden moet onderhouden, het optreden van 
de coöperatie als zuivere holding betekent dat het onderhouden van een zakelijk 
verkeer met de leden wel door de dochtervennootschap moet geschieden. In de 
hierboven genoemde verruimde mogelijkheid van de wijze waarop de coöperatie 
haar bedrijf ten behoeve van de leden kan uitoefenen, kan men, zoals Bartman 
en Van der Meijden doen, een mogelijkheid zien om indirect eigen vermogen aan 
te trekken buiten de kring van de leden, en wel door emissie van aandelen aan 
beleggers via een van haar beleidsafhankelijke maatschappijen.300 

II INBRENG TWEEDE LIJNS-ACTIVITEITEN301 

Afgezien van de mogelijkheid dat (een gedeelte van) het kernbedrijf wordt inge
bracht in een of meer kapitaalvennootschappen die het zakelijk verkeer met de 
leden onderhouden, bestaat de mogelijkheid dat bedrijfsactiviteiten van de 
coöperatie worden ondergebracht in een kapitaalvennootschap die geen functie 
vervult bij de afwikkeling van het zakelijk verkeer met de leden. Het kan hier gaan 
om een werkmaatschappij die los van het zakelijk verkeer met de leden, de door 
de coöperatie of een andere werkmaatschappij van de leden gecollecteerde goederen 
verwerkt tot specifieke half- of eindproducten dan wel om een werkmaatschappij 
die een zelfstandige productie heeft. Men spreekt in dit verband ook wel van inbreng 
van 'tweede lijns-activiteiten.302 Ook in een dergelijk geval kan door een emissie 
van aandelen risicodragend vermogen van beleggers worden aangetrokken. De 
coöperatie treedt in een dergelijke situatie in relatie tot de vennootschap slechts 
op als moedermaatschappij. Zij verschilt in dit opzicht echter niet van een naamloze 
of besloten vennootschap. 

Voorzover de bedrijfsvoering van de coöperatie reeds is ondergebracht in 
een of meer dochtervennootschappen kan op betrekkelijk eenvoudige wijze door 
de emissie van aandelen aan beleggers risicodragend vermogen van niet-leden 
worden aangetrokken. Ook de acquisitie van een specifieke doelvennootschap kan 
op deze worden gefinancierd doordat na acquisitie aandelen bij derden worden 
geplaatst. Voorts wijs ik er in dit verband op dat voorzover de tweede lijns-
activiteiten nog niet zijn ondergebracht in een aparte kapitaalvennootschap, de 

299 Zie over de coöperatie als 'holding" § 6.3.1. van hoofdstuk 4. 
300 Bartman/Van der Meijden, t.a.p. blz. 27. 
301 Zie voor een schematische weergave schema 10, bijlage 12. 
302 Vlg. noot 285. 
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inbrengconstructie gefaciliteerd kan worden door middel van een afsplitsing in 
de zin van art. 2:334a lid 3 BW jo. de artt. 2:334b lid 4 en 334e lid 3 aanhef en 
sub a BW. Daartoe is wel vereist dat de coöperatie een 'nieuwe' nv of bv opricht 
die als verkrijgende vennootschap fungeert en waarvan de coöperatie alle aandelen 
verwerft. 

III D E JOINT VENTURE-VARIANT303 

In deze variant wordt een gedeelte van de bedrijfsactiviteiten ingebracht in een 
joint venture-vennootschap die ten behoeve van de partners in de joint venture 
een gezamenlijke activiteit uitvoert. De joint venture kan worden omschreven als 
een vorm van partiële samenwerking van enkele zelfstandig blijvende onderneming
en welke samenwerking plaatsvindt in een gezamenlijke, volledig op zichzelf 
staande onderneming, door middel van inbreng van know-how en participatie in 
het aandelenkapitaal.304 Hoewel het hoofdmotief voor de samenwerking op de voet 
van gelijkwaardigheid in de joint venture-vennootschap niet bestaat uit het 
aantrekken van eigen vermogen maar uit het uitoefenen van bepaalde activiteiten 
op een meer efficiënte wijze door samen te werken met partners met gelijke 
belangen, kan de joint venture een oplossing bieden voor de financiering van 
bepaalde risicovolle bedrijfsactiviteiten, nu de risico's worden gedragen door 
meerdere partners.305 Denkbaar is echter ook dat het verstrekken van kapitaal aan 
de joint venture-vennootschap plaats vindt uit beleggingsoverwegingen. Dit kan 
leiden tot belangentegenstellingen ten aanzien van de verdeling van de jaarresultaten 
of de vaststelling van het investeringsbeleid.306 

Voorbeeld van een zuivere joint venture waarbij een of meer coöperaties zijn 
betrokken is de recent tot stand gekomen besloten vennootschap Dumeco, waarin 
zowel Coveco als de Encebe deelnamen.307 Een voorbeeld van een joint venture 
tussen twee coöperaties vormt de samenwerking door Cebeco-Handelsraad (70%) 
en Cosun (30%) in Aviko NV.308 

303 Zie voor een schematische weergave schema 11, bijlage 13. 
304 H.W. van Hilten, Joint ventures, Enkele facetten van de joint venture, Deventer 1968. Zie ook 

M.J.G.C. Raaijmakers, Joint ventures, diss. Tilburg 1976, nr. 188 en diens preadvies voor de 
Vereniging Agrarisch recht 1989, blz. 241, 255 en 256. Ook de coöperatie is een vorm van partiële 
samenwerking. Zie over het verschil tussen beide Ter Woorst, De coöperatieve onderneming, 
blz. 53. 

305 Hieronder kan mede worden begrepen activiteiten voor gezamenlijke acquisitie. Een voorbeeld 
hiervan is de oprichting door OPG, Sanacorp, Unichem en Galenica van PAG Pharma Holding. 

306 Zie NCR-rapport 1990, blz. 43. Vgl. ook H. Beekman, in Contractuele vennootschappen, joint 
ventures en het EESV, Nivra nr. 56, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer 1990, blz. 80. 

307 Zie hierover Coöperatie Magazine, december 1995 nr. 545, p. 7-12. De samenwerking tussen 
Encebe, Coveco en het niet-coöperatieve vleesverwerkingsbedrijf Gupa, heeft tevens geleid tot 
een samenwerking tussen Encebe en Coveco resulterend in een fusie waarbij de Coöperatie 
Dumeco is ontstaan. Deze fungeert als minderheids-aandeelhouder in Dumeco BV. 

308 Vgl. Volkskrant d.d. 17 januari 1995. 
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In het hierna volgende ga ik er steeds vanuit dat de coöperatie voordat de 
inbrengconstructie wordt toegepast, aanvankelijk een beslissende zeggenschap 
in de dochtervennootschap heeft door middel van een 100%-belang. Verder ga 
ik er van uit dat deze beleidsafhankelijke maatschappij (hierna: bam) de rechtsvorm 
van een naamloze vennootschap heeft en dat voor de geëmitteerde effecten 
beursnotering wordt aangevraagd.1"1' 

3.3 Vergoedingsproblematiek 

Indien het kernbedrijf van de coöperatie wordt ingebracht in een of meer beleids-
afhankelijke maatschappijen, zullen in de regel deze maatschappijen een rol 
vervullen bij de afwikkeling van het zakelijk verkeer. Verschillende modaliteiten 
zijn hierbij denkbaar. Zo kan de collecterende functie door de coöperatie worden 
vervuld, terwijl de coöperatie de goederen doorlevert aan de beleidsafhankelijke 
maatschappij. Gaat het om een inkoopcoöperatie, dan zal de inkoopfunctie door 
de beleidsafhankelijke maatschappij plaatsvinden waarna deze de ingekochte 
goederen doorlevert aan de coöperatie die ze op haar beurt verkoopt aan de leden. 
De afwikkeling van het zakelijk verkeer kan ook aldus geschieden dat de leden 
rechtstreeks producten leveren aan cq. producten of diensten afnemen van de bam. 
In beide gevallen kan het recht van de leden om van de diensten van de coöperatie 
gebruik te maken, gebaseerd zijn op de lidmaatschapsverhouding of op de door 
de leden met de coöperatie cq. met de bam afzonderlijk te sluiten contracten. 

In het eerste geval zijn de leden verplicht op grond van de statuten van de 
coöperatie hun producten te leveren aan de coöperatie die ze vervolgens doorlevert 
aan de beleidsafhankelijke maatschappij. De mogelijkheid bestaat echter ook dat 
de leden rechtstreeks de producten leveren aan een door het bestuur aan te wijzen 
bam. Voor de geleverde goederen ontvangen zij een voorschotprijs al dan niet 
aangevuld door een nabetaling, ervan uitgaande dat de coöperatie werkzaam is 
volgens het kostendekkingsbeginsel. Een eventueel exploitatie-overschot, winst 

309 De term 'beleidsafhankelijke maatschappij' heb ik ontleend aan Beekman, De jaarrekening
vrijstelling voor afhankelijke groepsmaatschappijen, diss. RUG 1995, blz. 381 en 382. Deze 
schrijft: 'Om een maatschappij als groepsmaatschappij aan te duiden is het niet voldoende dat 
de ene maatschappij beslissende invloed op een andere maatschappij kan uitoefenen (power 
to control) of uitoefent (control), maar is tevens vereist dat die andere maatschappij ook 
opgenomen is in de totale organisatie en daarvan ook deel uitmaakt en onderworpen is aan de 
groepsrichtlijnen. De leden van de groep laten zich leiden door deze richtlijnen. De beleidsbepalen
de groepsmaatschappij kan ook correctief ingrijpen, ten einde het beleid van deze groepsmaat
schappijen te sturen en zo nodig bij te stellen. Deze maatschappijen zijn de beleidsafhankelijke 
maatschappijen.' Vgl. ook Bartman/Dorresteijn, Van het concern, derde druk 1997, blz. 259 
en 262 die de beleidsajhankelijke maatschappij overeenkomstig art. 2:389 lid 1 BW omschrijven 
als 'de deelneming in maatschappijen waarin de rechtspersoon invloed van betekenis uitoefent 
op het zakelijke en financiële beleid', hetgeen mijns inziens duurzame verbondenheid 
veronderstelt. In dit verband ware de term beleidsafhankelijke maatschappij te onderscheiden 
van de afhankelijke maatschappij in de zin van de structuurregeling. 

442 



Financiering van de coöperatie door beleggers 

van de dochtermaatschappij derhalve, staat op grond van art. 2:105 lid 1 BW ter 
beschikking van de algemene vergadering van de bam. Het door de coöperatie uit 
hoofde van haar aandeelhouderschap te ontvangen dividend vormt in een dergelijk 
geval de basis voor de nabetaling aan de leden. De statuten van de coöperatie 
kunnen daartoe vervolgens bepalen dat een eventueel exploitatie-overschot wordt 
uitgekeerd aan de leden van de coöperatie naar rato van de omvang van het zakelijk 
verkeer. 

Gezien de inkomensvormende functie die de coöperatie voor haar leden 
vervult, kan de inbrengconstructie waarbij het kernbedrijf wordt ingebracht, voor 
coöperaties die vasthouden aan het kostendekkingsbeginsel, geen oplossing bieden 
voor het financieringsvraagstuk. De belangentegenstelling tussen de leden enerzijds 
en beleggers anderzijds die zich bij deelname van de belegger in het vermogen 
van de coöperatie op het niveau van de coöperatie afspeelde,310 komt bij deze 
toepassing van de inbrengconstructie aan het licht in de besluitvorming omtrent 
het door de bam uit te keren dividend.3" Beleggers streven immers naar maximalisa
tie van het rendement op het ingebrachte vermogen, terwijl de coöperatie ten 
behoeve van haar leden streeft naar een zo hoog mogelijke uitbetalingsprijs. Dit 
impliceert dat de inbrengconstructie waarbij het gehele kernbedrijf wordt ingebracht 
in een naamloze vennootschap waarin beleggers participeren, slechts realiseerbaar 
is, indien aan de leden voor de aan de bam geleverde goederen marktconforme 
vergoedingen worden betaald.312 Op een dergelijke wijze ontstaat bij de bam een 
winst in de eigenlijke zin van het woord die in beginsel naar rato van het 
aandelenbezit uitgekeerd kan worden aan de aandeelhouders, in casu de coöperatie 
en een of meerdere beleggers. In gevolge art. 2:105 lid 3 BW kan de winst eerst 
worden uitgekeerd aan de aandeelhouders na de vaststelling of goedkeuring van 
de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. 

Men kan de belangentegenstelling tussen de leden, die daarbij worden 
'vertegenwoordigd' door de coöperatie, en de beleggers derhalve slechts voorkomen 
indien de beleggers voor het verstrekte kapitaal een vaste vergoeding wordt 
toegekend, bijvoorbeeld in de vorm van een cumulatief preferent aandeel dat alleen 
toekomt aan de beleggers, dan wel doordat de holding-nv aan de leden voor de 
geleverde goederen marktconforme prijzen in rekening brengt, zodat bij de bam 
een winst in de eigenlijke zin van het woord ontstaat. Deze winst staat vervolgens 
ter beschikking van de algemene vergadering. Het aan de coöperatie uitgekeerde 
dividend komt krachtens de statuten van de coöperatie toe aan de leden naar rato 
van de omvang van het zakelijk verkeer. De leden kunnen dan extra delen in de 
winst van de bam indien zij direct aandelen nemen in deze vennootschap. 

310 Zie hierover § 1.1. en 2.1. 
311 Zie NCR-rapport 1990, blz. 54. 
312 Vgl. het NCR-rapport 1990, blz. 55. 
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Het probleem van de belangentegenstelling in de algemene vergadering van 
de bam tussen leden en beleggers doet zich niet voor indien derden deelnemen 
in het aandelenkapitaal van de bam waarin alleen tweede lijns-activiteiten zijn 
ondergebracht. In een dergelijk geval vindt het zakelijk verkeer met de leden noch 
juridisch noch feitelijk plaats door deze vennootschap. Wel zullen de leden via 
de coöperatie, indien in deze bam door de valorisatie van de door hen geleverde 
goederen extra winstmarges worden gegenereerd, aanspraak wensen te maken op 
uitkering van een aandeel in de winst van de bam. Een dergelijke aanspraak op 
het resultaat uit de tweede lijns-activiteiten komt hen slechts indirect toe doordat 
de coöperatie als aandeelhoudster optreedt. Ten einde een aanspraak op een aandeel 
in de winst van de tweede lijns-vennootschap te verkrijgen, dienen de statuten van 
de coöperatie te bepalen dat het uitgekeerde dividend ter beschikking staat van 
de algemene vergadering van de coöperatie. Ten einde te bevorderen dat de gewone 
leden extra vermogen verstrekken aan de coöperatie, zouden de statuten de 
aanvullende bepaling kunnen bevatten dat uitkering van het dividend uit de tweede 
lijns-vennootschap slechts geschiedt naar rato van de kapitaaldeelname in de 
coöperatie. Een rechtstreekse aanspraak op het dividend van de tweede lijns-
vennootschap hebben de gewone leden uiteraard wel in het geval zij rechtstreeks 
deel nemen in het kapitaal van de bam door het nemen van aandelen. 

3.4 Zeggenschapsproblematiek 

Een direct gevolg van de toepassing van de inbrengconstructies is, zoals hierboven 
bleek, dat de door de betrokken vennootschap behaalde winst door de coöperatie 
moet worden gedeeld met een of meer 'outside'-aandeelhouders. Een ander direct 
gevolg van de inbrengconstructie is dat door de uitgifte van aandelen in de bam 
stemrecht tevens toekomt aan de 'outside'-aandeelhouders op grond van art. 2:118 
BW. Een verwatering van zeggenschap is inherent aan de emissie van aandelen. 
Het verlies van zeggenschap van de coöperatie in de bam kan niet alleen conse
quenties hebben voor de vaststelling en de bestemming van de winst, maar ook 
voor het bepalen van het beleid en de besturing van de bam. Hieronder zullen een 
aantal mogelijkheden worden besproken waardoor de zeggenschap van de belegger 
in de bam kan worden beperkt. Dit is te meer van belang omdat, indien eenmaal 
de weg van de inbrengconstructie wordt ingeslagen, sprake is van een onomkeerbaar 
proces: de coöperatie wordt in de algemene vergadering immers geconfronteerd 
met aandeelhouders die slechts indien hun gezamenlijk belang in het geplaatste 
kapitaal 5% of minder is, kunnen worden gedwongen tot overdracht van hun 
aandelen aan de coöperatie op de voet van art. 2:92a BW.313 De vraag is dan ook 

313 Een gedwongen overdracht van aandelen op de voet van art. 2:336 lid 1 BW zal slechts mogelijk 
zijn, indien de outside-aandeelhouder door zijn gedragingen het belang van de vennootschap 
dusdanig schaadt, dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet kan worden 
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van belang of de leden van de coöperatie enige invloed hebben ten aanzien van 
de beslissing om op deze wijze risicodragend vermogen aan te trekken van niet-
leden. 

De bevoegdheid om tot een emissie te besluiten komt op grond van art. 2:96 lid 
1 BW in beginsel toe aan de algemene vergadering van de bam. Uitgaande van 
de situatie dat de coöperatie hierin een deelneming heeft van 100%, impliceert 
dit dat de coöperatie, daarbij vertegenwoordigd door het bestuur, het besluit kan 
nemen om over te gaan tot de uitgifte van aandelen. Denkbaar is ook dat de 
emissiebevoegdheid is gedelegeerd aan het bestuur van de bam.3>4 Dit betekent 
dat de leden van de coöperatie als zodanig geen directe beslissingsbevoegdheid 
toekomt ten aanzien van de emissie van aandelen aan niet-leden. Ook heeft de 
algemene vergadering van de coöperatie in deze niet de mogelijkheid aan het bestuur 
van de coöperatie instructies in de zin van concrete aanwijzingen te geven, nu de 
Forumbank-doctrine ook van toepassing is op de verhouding tussen de algemene 
vergadering en het bestuur van de coöperatie.315 Een directe beslissingsbevoegdheid 
van de leden ontbreekt eveneens ten aanzien van het besluit om voor de geëmit
teerde aandelen beursnotering aan te vragen. 

Hierboven bleek dat de leden geen directe beslissingsbevoegdheid hebben 
ten aanzien van de emissie van aandelen door de bam. Een delegatie van de 
emissiebevoegdheid op de voet van art. 2:96 lid 1 BW aan een ander vennootschaps
orgaan dan de algemene vergadering316 in combinatie met een personele unie tussen 
de coöperatie en de bam opent de mogelijkheid de leden wel indirect invloed te 
geven op het emissiebesluit. Indien namelijk delegatie van de emissiebevoegdheid 
heeft plaats gevonden aan de raad van commissarissen van de bam, zouden de 
statuten van de bam daartoe tevens moeten bepalen dat men slechts commissaris 
kan zijn indien men tevens lid is van het bestuur van de coöperatie.317 Nu het bestuur 
op grond van art. 2:37 lid 1 jo. lid 3 BW door en uit de leden van de coöperatie 
wordt gekozen, kan de algemene vergadering van de coöperatie door gebruik te 
maken van de aan haar toekomende benoemings- en ontslagbevoegdheid indirect 
de besluitvorming omtrent de emissie beïnvloeden. Mogelijk is ook dat er een 
personele unie tussen de coöperatie en de bam in die zin tot stand komt dat alleen 
de leden van de raad van commissarissen van de coöperatie tevens commissaris 

geduld, hetgeen zich slechts onder bijzondere omstandigheden zal voordoen. 
314 Zie over de vraag in hoeverre werknemers van het coöperatieve concern medezeggenschap hebben 

ten aanzien van dergelijke financiële besluiten J. Roest, Medezeggenschap van werknemers 
bij financieel-economische besluiten, diss. KUN 1996, serie Vennootschaps- en rechtspersonen
recht, nr. 48, Kluwer. Deventer 1996, in het bijzonder hoofstuk 8. 

315 Zie § 4.1.2. van hoofdstuk 4. 
316 De bv kent op dit punt een ruimere delegatiebevoegdheid. Vlg. art. 2:206 lid 1 BW. 
317 Een dergelijke mogelijkheid tot het stellen van kwaliteitseisen bestaat o.g.v. § 14 Departementale 

Richtlijnen 1986 alleen bij bam waarop de structuurregeling niét van toepassing is. 
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van de bam kunnen zijn. De statuten van de coöperatie kunnen immers bepalen 
dat de raad van commissarissen overwegend zal bestaan uit leden van de 
coöperatie.31S 

Het behoud van een dergelijke personele unie is in het geval de bam een 
structuurvennootschap is, slechts mogelijk indien de structuurregeling op het niveau 
van de coöperatie wordt toegepast. De bam is dan immers volledig vrijgesteld van 
de toepassing van het structuurregime.319 Is op de bam het structuurregime wél 
van toepassing, bijvoorbeeld omdat de coöperatie gebruik maakt van de vrijstelling 
van art. 2:63d BW, dan komt weliswaar aan de raad van commissarissen van de 
bam op grond van art. 2:164 lid 1 sub a BW een goedkeuringsrecht toe ten aanzien 
van het besluit tot emissie, maar op de samenstelling van de raad van commissaris
sen als zodanig hebben de leden van de coöperatie geen invloed: de benoeming 
tot de raad van commissarissen geschiedt immers door middel van coöptatie.320 

Uitgaande van de situatie dat het kernbedrij f dan wel een of meer tweede lijns-
activiteiten van de coöperatie zijn ingebracht in een bam waarin ook beleggers 
in het aandelenkapitaal deelnemen en waarbij het zakelijk verkeer met de leden 
wordt afgewikkeld op basis van marktconforme prijzen, rijzen afgezien van de 
emissiebevoegdheid ten aanzien de zeggenschapsverhoudingen vragen met 
betrekking tot de bevoegdheid tot de vaststelling en de bestemming van de winst. 

De bevoegdheid tot vaststelling van de jaarrekening komt in beginsel toe aan 
de algemene vergadering.321 Dit is slechts anders indien de bam een structuurven
nootschap is waarop het volledige structuurregime van toepassing is.322 In dat geval 
vindt de vaststelling van de jaarrekening plaats door de raad van commissarissen 
van de bam, terwijl de algemene vergadering slechts een goedkeuringsrecht heeft. 
Dit goedkeuringsrecht houdt in dat de algemene vergadering slechts de keuze heeft 

318 In het geval op de coöperatie het structuurregime van toepassing is, zouden de statuten van de 
coöperatie daartoe kunnen bepalen dat 2/3 van de leden van de raad van commissarissen van 
de coöperatie leden van de coöperatie zijn. Vlg. art. 2:63h lid 2 BW. 

319 Zie hierover Schreurs-Engelaar, a.w. blz. 158 en 159. 
320 Gebruik maken van de vrijstelling van het structuurregime op de voet van art. 2:63d BW heeft 

bovendien als nadelige consequentie dat de coöperatie die zich uitsluitend dan wel nagenoeg 
uitsluitend bezig houdt met het beheer en de financiering van de afhankelijke maatschappijen, 
niet meer in staat is het beleid van de betrokken vennootschap te bepalen, nu de bevoegdheid 
tot benoeming en ontslag van de bestuurders toekomt aan de raad van commissarissen van de 
afhankelijke maatschappij. In § 6.4. van hoofdstuk 4 bleek dat in een dergelijk geval de afhankelij
ke maatschappij verplicht is het volledige structuurregime toe te passen, indien de meerderheid 
van de werknemers in Nederland werkzaam zijn. Zie hierover Engelaar. Juridische fusie van 
coöperaties. S&V 1998 blz. 148 en 149. 

321 Vgl. art. 2:105 lid 1 en 2:101 lid 3 BW. 
322 Vlg. art. 2:163 BW. Zie voor de criteria voor het zijn van structuurvennootschap art. 3:153 lid 

2 BW. In het geval het verzwakte regime in de zin van art. 2:155 lid 1 BW van toepassing is, 
blijft de bevoegdheid tot vaststelling van de jaarrekening bij de algemene vergadering. Het 
verzwakte regime is van toepassing indien de werknemers van de structuurvennootschap of van 
haar afhankelijke maatschappijen in meerderheid buiten Nederland werkzaam zijn. 
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de goedkeuring te verlenen of te weigeren. Een mogelijkheid tot amendering van 
het voorstel tot winstvaststelling zoals dit uit de door de rvc vastgestelde 
jaarrekening blijkt, hebben de aandeelhouders niet. Het goedkeuringsrecht is 
evenwel geen afdoende middel voor de aandeelhouders om invloed uit te oefenen 
op de hoogte van de voor uitkering vatbare winst, omdat een weigering tot 
goedkeuring van de jaarrekening tot gevolg heeft dat de winst niet kan worden 
uitgekeerd. Dit in verband met art. 2:105 lid 3 BW.323 De invloed van de leden 
op de vaststelling van de winst van de bam is derhalve het grootst, indien het 
structuurregime op het niveau van de coöperatie wordt toegepast. In dit verband 
is de conclusie van belang dat art. 2:63d BW de coöperatie niet verplicht gebruik 
te maken van de vrijstelling van het structuurregime op het niveau van de 
coöperatie, indien de coöperatie zich uitsluitend dan wel nagenoeg uitsluitend bezig 
houdt met het beheer en de financiering van haar afhankelijke maatschappijen.324 

Vrijwillige toepassing van het structuurregime door een coöperatie die zich 
nagenoeg of uitsluitend bezig houdt met het beheer of de financiering van haar 
afhankelijke maatschappijen, leidt tot vrijstelling van het structuurregime op het 
niveau van de bain.323 

Voor de toepassing van de inbrengconstructie is het uit het oogpunt van de leden 
van essentieel belang dat de coöperatie ook na de emissie van aandelen het beleid 
in de bam kan blijven bepalen. In dit verband rijst de vraag op welke wijze de 
zeggenschap van beleggers in de bam kan worden beperkt, zodat indirect het behoud 
van de ledendominantie kan worden gewaarborgd. 

Vooraf merk ik op dat het feit dat de bevoegdheid tot emissie toekomt aan 
de algemene vergadering van de bam, aan (het bestuur van) de coöperatie de 
mogelijkheid biedt de uitgifte van aandelen aan beleggers te beperken tot een 
minderheidsdeelneming. Zijn aan de uit te geven aandelen geen bijzondere zeggen-
schapsrechten verbonden dan zou, zoals gezegd, maximaal 49% van het geplaatste 
kapitaal bij beleggers kunnen worden geplaatst.326 Daardoor wordt echter de 
mogelijkheid om op deze wijze risicodragend vermogen aan te trekken feitelijk 
beperkt. Volgende emissies zouden er immers toe leiden dat het meerderheidsbelang 
van de coöperatie verwatert tot een minderheidsbelang.327 Bezien wij thans op welke 
wijze een maximum aan aandelen bij beleggers geplaatst kan worden zonder dat 
de zeggenschap van de coöperatie op het beleid van de bam wordt verstoord. 

323 Zie Van der Heijden/Van der Grinten, nr. 318 blz. 546. 
324 Zie § 6.4. van hoofdstuk 4. 
325 Zie art. 2:153 lid 3 aanhef en sub a BW. 
326 Aldus NCR-rapport 1990, blz. 55 en Dortmond, inaugurele rede KUN 1991, blz. 1{ 
327 Evenzo Verburg, Coöperatieve beursmodellen, S&V 1993 blz. 92. 
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1. Stemrechtbeperking 
In de eerste plaats kan het stemrecht van de individuele aandeelhouder in de 
algemene vergadering van de bam, in afwijking van de hoofdregel van een evenredig 
stemrecht,328 worden beperkt door middel van een statutaire regeling overeenkomstig 
art. 2:118 lid 5 BW.329 In geval van een volstrekt beperkt stemrecht bestaat de 
mogelijkheid om aan verschillende aandelen met eenzelfde nominale waarde 
verschillend stemrecht toe te kennen, mits de individuele aandeelhouder niet meer 
dan zes stemmen kan uitbrengen.330 De regeling van het volstrekt beperkte stemrecht 
biedt derhalve de mogelijkheid een meervoudig stemrecht toe te kennen boven 
het aantal stemmen waarop men volgens het stelsel van een evenredigheid recht 
zou hebben, nu aan aandelen met een gelijke nominale waarde binnen de grenzen 
van lid 5 een ongelijk stemrecht kan worden toegekend.331 Een voorwaarde is wel 
dat voor alle aandeelhouders ongeacht het soort aandeel dezelfde stemrechtbeper
king binnen de grenzen van art. 2:118 lid 5 BW geldt. Zo is ongeoorloofd dat voor 
aandelen-B een volstrekt beperkt stemrecht geldt, terwijl voor de aandelen-A een 
evenredig stemrecht geldt.332 

De statuten van de bam kunnen daartoe twee soorten aandelen in het leven 
roepen met een gelijke nominale waarde: aandelen-A die slechts toekomen aan 
de coöperatie en waaraan geen bijzondere zeggenschaps- of financiële rechten zijn 
verbonden, en aandelen-B die slechts toekomen aan beleggers en cumulatief 
preferent zijn zonder dat zij in de overwinst delen. Het stemrecht van de houders 
van aandelen-B wordt overeenkomstig art. 2:118 lid 5 BW bijv. beperkt tot één 
stem. Een dergelijke volstrekte beperking van het stemrecht van de individuele 
aandeelhouders wordt gecompenseerd met een preferentie ten aanzien van het uit 
te keren dividend. De statuten kunnen derhalve bepalen dat door houders van aande
len-A maximaal zes stemmen kunnen worden uitgebracht, terwijl aan houders van 
aandelen-B slechts één stem toekomt.333 

328 Zie art. 2:118 lid 2 en lid 3 BW. 
329 Zie over stemrechtbeperking Dortmond, Stemrechtbeperking en de wijze van stemmen, in: 

Problemen rondom de algemene vergadering, Publikatie vanwege het Van der Heijden-instituut 
nr. 45, Kluwer, Deventer 1994, p. 51-62, alsmede Asser-Maeijer 2-III, nr. 282 blz. 350-352 
en Van der Heijden/van der Grinten, nr. 215-217. 

330 Ik ga er van uit dat het aandelenkapitaal verdeeld is in honderd of meer aandelen. Vgl. art. 2:118 
lid 5 BW. 

331 Zie Van der Heijden/Van der Grinten, nr. 217 blz. 373 en Dortmond, t.a.p. blz. 52 en 53. 
332 Aldus Dortmond, t.a.p. blz. 53. In soortgelijke zin Van der Heijden/Van der Grinten, nr. 217 

blz. 373 en Asser-Maeijer 2-III, nr. 282, blz. 351. 
333 Gezien de voorwaarden verbonden aan de toepassing van art. 2:118 lid 4 BW zal een degressief 

stemrecht de zeggenschap van de outside-aandeelhouders in de bam ten faveure van de coöperatie 
als meerderheidsaandeelhouder niet kunnen beperken. Dit houdt verband met de voorwaarde 
dat de statuten ten aanzien van een degressief stemrecht voor de houders van een groter bedrag 
aan aandelen niet een gunstiger regeling mogen bevatten dan voor aandeelhouders van een kleiner 
bedrag aan aandelen. Bovendien geldt dat, ongeacht het soort aandeel, aandeelhouders met een 
gelijk bedrag aan aandelen, een gelijk stemrecht moet toekomen, hetgeen betekent dat er op dit 
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2. Plaatsing van (preferente) aandelen bij een 'bevriende' stichting 
Een mogelijkheid tot beperking van de na toepassing van de inbrengconstructie 
aan de belegger toekomende zeggenschap in de bam zou ook de mogelijkheid tot 
plaatsing van al dan niet preferente aandelen bij de gewone leden, de coöperatie 
zelf dan wel een daartoe opgerichte stichting kunnen bieden. De mogelijkheid van 
uitgifte van dergelijke aandelen wordt in dit geval niet als beschermingsconstructie 
gebruikt, maar om een olichargische regeling tot stand te brengen. Het beoogde 
effect van plaatsing van preferente aandelen is ook dan dat de bestaande stemver
houdingen in de algemene vergadering in stand blijven. Tegenover de uitgifte van 
aandelen met een bepaalde nominale waarde aan de belegger worden dan zo veel 
(preferente) aandelen met eenzelfde nominale waarde geplaatst bij de gewone leden, 
de coöperatie of een 'bevriende' stichting, dat het belang van de coöperatie samen 
met het belang van de houders van preferente aandelen na emissie steeds minimaal 
de helft plus één bedraagt, zodat een verlies van het meerderheidsbelang van de 
coöperatie wordt voorkomen.334 

Bij de toepassing van de inbrengconstructie ging ik er van uit dat de bam een 
naamloze vennootschap was waarvoor een beursnotering wordt aangevraagd. Een 
en ander betekent onder andere dat, gezien de voorwaarden van het Fondsenregle
ment in Bijlage X, een beperking van de zeggenschap van de belegger op deze 
wijze slechts mogelijk is door de plaatsing van preferente aandelen bij een daartoe 
opgerichte min of meer onafhankelijke stichting.335 Indien er sprake is van een 
minder vergaand onafhankelijkheidsregime is de mogelijkheid tot plaatsing van 
preferente aandelen zonder medewerking van de algemene vergadering beperkt 
tot maximaal 50% van het bedrag van de uitstaande aandelen.336 Het minder 
vergaande onafhankelijkheidsregime komt erop neer dat wordt toegestaan dat 
minder dan de helft van de stemmen in het bestuur waarin over de op de preferente 
aandelen uit te brengen stemmen wordt beslist, kan toekomen aan personen die 
verbonden zijn aan de uitgevende instelling.337 In het geval van een onafhankelijke 

punt geen onderscheid kan worden gemaakt tussen aandelen-A en aandelen-B. Vgl. Dortmond, 
t.a.p. blz. 53 en 54, alsmede Van der Heijden/Van der Grinten, nr. 216 blz. 371 en Asser-Maeijer 
2-HI, nr. 282 blz. 351. In het algemeen strekt een stemrechtbeperking op de voet van art. 2:118 
lid 4 BW er toe dat de minderheidsaandeelhouders worden beschermd tegen machtsuitoefening 
van een grootaandeelhouder. 

334 Vgl. in Nillesen, t.a.p. blz. 126 en Verburg, t.a.p. blz. 92, die in dit verband spreekt van een 
AGO/ENNIA=AEGON-variant. 

335 Zie over preferente aandelen als beschermingsconstructie en de daarvoor in Bijlage X van het 
Fondsenreglement gestelde eisen Asser-Maeijer 2-III, nr. 414 en de daar genoemde literatuur, 
alsmede C.M. Grundmann-van de Krol, Koersen door het effectenrecht, Schoordijk Instituut, 
Center for Company Law, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer 1997, blz. 43-53. Zie ook Dortmond, 
De nieuwe Bijlage X bij het Fondsenreglement, De NV 70/10 oktober 1992, blz. 215-219. In 
afwachting van wetgeving op het punt van 'betwiste overnames' is Bijlage X, Fondsenreglement 
d.d. 1 oktober 1992 vooralsnog van kracht. Zie hierover Grundmann-van de Krol, a.w. blz. 46. 

336 Art. 4 sub a Bijlage X, Fondsenreglement. 
337 Art. 2b I sub i Bijlage X, Fondsenreglement. 
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stichting bestaat de mogelijk tot maximaal 100% van het bedrag van de uitstaande 
aandelen aan preferente aandelen te plaatsen.338 Van een dergelijke onafhankelijke 
stichting is sprake indien tot het bestuur van de stichting ten hoogste één aan de 
uitgevende instelling verbonden persoon, die in elk geval geen bestuurder is van 
de uitgevende instelling, wordt toegelaten/'"''9 Bij een onderhandse plaatsing van 
aandelen bij een of meer beleggers bestaat wel de mogelijkheid om de 
'beschermingsaandelen' bij de gewone leden dan wel de coöperatie zelf te plaatsen. 
Ik beperk mij in het vervolg tot een plaatsing van preferente aandelen bij een daartoe 
opgerichte stichting mede in verband met de gewenste beursnotering. 

In de regel zullen dergelijke beschermingsaandelen steeds een preferent 
karakter dragen. In de eerste plaats voorkomt de preferentie van het aandeel dat 
reeds bestaande 'outside'-aandeelhouders ten aanzien van de uitgifte van de 
beschermingsaandelen een voorkeursrecht kunnen uitoefenen. Op grond van art. 
2:96a lid 3 BW komt aan de bestaande houders van gewone aandelen namelijk 
in beginsel geen voorkeursrecht toe bij de uitgifte van preferente aandelen. In de 
tweede plaats plegen dergelijke beschermingsaandelen een preferent karakter te 
hebben ten einde de financiering van de constructie te faciliteren, daar de bam 
aan de stichting voor de storting op de bij haar te plaatsen aandelen geen lening 
mag verstrekken, noch zich op enige andere wijze sterk mag maken voor de terugbe
taling van de voor de storting geleende gelden. Strikt genomen is de in art. 2:98c 
BW neergelegde regel van kapitaalbescherming, het 'steunverbod', niet van toepas
sing op de coöperatie, zodat de mogelijkheid bestaat dat in plaats van een 
bankinstelling de coöperatie zelfde financiering ter hand zou kunnen nemen, door 
aan de stichting een lening te verstrekken ter financiering van de door de stichting 
te verrichten stortingen op de beschermings-'prefs'. De uitgifte van preferente 
aandelen aan de stichting kan dan plaats vinden tegen het bij het nemen van de 
aandelen minimum te storten bedrag van 25% van de nominale waarde. Art. 2:80 
lid 1 BW opent daartoe de mogelijkheid. De hoogte van de preferentie wordt 
vastgesteld op de door de stichting aan de bank cq. de coöperatie te betalen rente. 
In de regel zullen dergelijke beschermings-prefs tevens cumulatief preferent zijn, 
zodat de betaling van de rente ook zo veel mogelijk verzekerd is over de jaren dat 
er van winst geen sprake is. Aflossing van de lening vindt uiteindelijk plaats met 
het geldbedrag dat vrijkomt doordat de gestorte bedragen na intrekking van de 
aandelen op de voet van art. 2:99 lid 2 BW worden terugbetaald. 

Hoewel door een volstrekte beperking van het stemrecht dan wel door de mogelijk
heid van uitgifte van preferente aandelen een beperking van de zeggenschap van 

338 Art. 4 sub b Bijlage X. Fondsenreglement. 
339 Art. 2b I sub ii Bijlage X. Fondsenreglement. Ten aanzien van een commissaris van de uitgevende 

instelling geldt, dat ten hoogste één tot het bestuur van de stichting kan worden toegelaten mits 
het bestuur minimaal uit vijf stemgerechtigde leden bestaat. 
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de belegger in de bam bereikt zou kunnen worden, hebben beide oplossingen echter 
als nadeel dat de besluitvorming in de algemene vergadering mede wordt bepaald 
door de inbreng van verschillende minderheidsaandeelhouders. Het bestuur van 
de bam zal immers niet meer kunnen volstaan met een informele vergadering.341 

Zij zal volgens de in de wet geregelde procedure ten minste eenmaal per jaar een 
algemene aandeelhoudersvergadering bijeen moeten roepen en alle 'outside'-
aandeelhouders in de gelegenheid moeten stellen onderwerpen ter agendering aan 
te bieden, ter vergadering het woord te voeren en stemrecht uit te brengen ter zake 
van de te nemen besluiten.341 Een dergelijke directe invloed van de individuele 
belegger op de besluitvorming in de algemene vergadering van de bam, kan onge
wenst zijn. Certificering van de aan de beleggers uit te geven aandelen in de bam 
kan dan op dit punt uitkomst bieden. 

3. Certificering 
De certificering van aan beleggers uit te geven aandelen biedt al dan niet in 
combinatie met de onder 1. en 2. reeds genoemde opties een mogelijkheid de 
zeggenschap van de belegger in de bam te beperken. Door de bam worden aan 
een stichting/administratiekantoor aandelen op naam uitgegeven, waarvoor het 
administratiekantoor certificaten aan toonder uitgeeft. Vervolgens kunnen voor 
de certificaten aan toonder een beursnotering worden aangevraagd. De inbreng-
constructie met certificering kan zowel toepassing vinden bij de inbreng van het 
kernbedrijf als ook bij de inbreng van specifieke tweede lijns-activiteiten in een 
bam maatschappij.342 

Beide toepassingen van de inbrengconstructie met certificering gaan ervan uit dat 
aan de coöperatie preferente aandelen worden uitgegeven. Zoals hierboven reeds 
werd aangegeven is het ook mogelijk dat de preferente aandelen worden geplaatst 
bij een daartoe opgerichte 'bevriende' stichting. De gewone leden kunnen overigens 
door het nemen van certificaten op dezelfde voet als de belegger (extra) delen in 
de winst en de vermogensgroei van de betrokken beleidsafhankelijke maatschappij. 

Aan de mogelijkheid van certificering van aandelen in een beursgenoteerde 
vennootschap worden in Bijlage X van het Fondsenreglement nadere eisen gesteld 

340 Vgl. in dit verband art. 2:128 BW. 
341 Vgl. Bartman/Van der Meijden, t.a.p. blz. 28. die naast de onmogelijkheid tot het houden van 

informele vergaderingen als nadeel van de inbrengconstructie noemen de verplichting tot het 
voeren van een redelijk dividend4Deleid. de mogelijkheid dat toepassing van art. 2:403 BW in 
gevaar komt door het ontbreken van de toestemming van alle aandeelhouders, en het feit dat 
een fiscale eenheid wordt doorbroken. 

342 Zie voor een schematische weergave schema 12, bijlage 14, alsmede schema 13, bijlage 15. 
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die mede van belang zijn voor de onderhavige constructie.343 In de eerste plaats 
noem ik de eis dat met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten 
steeds (beperkt) royeerbaar moeten zijn. Niet-royeerbare certificaten in een 
beursgenoteerde vennootschap of certificaten waarvan de royeerbaarheid onredelijk 
bezwarend is, worden tot notering niet toegelaten.344 Dit gegeven impliceert dat, 
ten einde zoveel mogelijk het stemrecht door het administratiekantoor te doen 
uitoefenen, de certificaten beperkt royeerbaar zullen moeten zijn, bijvoorbeeld 
beperkt tot 1% van het geplaatste kapitaal.345 Ten aanzien van dergelijke beperkt 
royeerbare certificaten zal in de regel sprake zijn van 'met medewerking van de 
vennootschap uitgegeven certificaten'.346 In het algemeen wordt aangenomen dat 
een dergelijke beperking van de royeerbaarheid van de certificaten in de statuten 
van de uitgevende instelling niet als onredelijk bezwarend zijn aan te merken.347 

In de tweede plaats wordt in Bijlage X van het Fondsenreglement eisen gesteld 
aan de onafhankelijkheid van het administratiekantoor. De meerderheid van de 
stemmen in het bestuur van het administratiekantoor moeten toekomen aan personen 
die niet verbonden zijn aan de uitgevende instelling.348 De kring van personen die 
geacht worden met de uitgevende instelling verbonden te zijn, is dezelfde die bij 
de plaatsing van preferente aandelen wordt gehanteerd.349 Tot deze kring behoren: 
a) bestuurders en commissarissen van de uitgevende vennootschap en/of van haar 
dochtermaatschappijen, b) echtgenoten en bloedverwanten tot en met de vierde 
graad van de onder a. genoemde personen, c) werknemers van de uitgevende 
vennootschap en/of van haar dochtermaatschappijen, d) vaste adviseurs van de 
uitgevende instelling, e) voormalige bestuurders en commissarissen, alsmede f) 
voormalige vaste adviseurs gedurende 3 jaar na beëindiging van het adviseurschap. 
Opvallend is overigens dat volgens de tekst bestuurders en commissarissen van 
de moederrechtspersoon, de coöperatie, hier niet onder vallen. 

343 Zie voor de verschillende eisen die in Bijlage X van het Fondsenreglement aan de certificering 
van aandelen worden gesteld Asser-Maeijer 2-III, nr. 414 blz. 562 en 563, alsmede Grundmann-
van de Krol, a.w. blz. 48/49. 

344 Art. 5 Bijlage X, Fondsenreglement. 
345 Aldus Verburg, t.a.p. blz. 92. Zie over een dergelijke X%-regeling W. Bosse, 1%-regelingen, 

TVVS 1991, nr. 91/6 blz. 141/142 en toegepast op de coöperatie Van der Sangen, Texels Eigen 
Stoomboot Onderneming. Omzetting van een naamloze vennootschap in een coöperatie, S&V 
1995, blz. 138. Zie ook Asser-Maeijer 2-III, nr. 217 blz. 260/261 en de daar vermelde literatuur. 

346 Vgl. Asser-Maeijer 2-III, nr. 409 blz. 553. Indien certificaten met medewerking van de 
vennootschap worden uitgegeven heeft dit tot gevolg dat aan de houders van dergelijke certificaten 
een aantal belangrijke bevoegdheden toekomen, zoals bijv. de bevoegdheid tot bijeenroepen 
van een algemene aandeelhoudersvergadering met rechtelijke machtiging, het recht om terzake 
van een algemene vergadering opgeroepen te worden, het recht tot kennisname van de agenda, 
de algemene vergadering bij te wonen, daar het woord te voeren, alsmede het recht op inzage 
in en op een afschrift van de jaarstukken. 

347 Zie Asser-Maeijer 2-HI, nr. 414 blz. 562. 
348 Art. 7 Bijlage X, Fondsenreglement. 
349 Zie art. 2b II Bijlage X, Fondsenreglement. 
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Gezien de beperkingen die Bijlage X van het Fondsenreglement stelt aan een 
cumulatie van beschermingsconstructies, bestaat de mogelijkheid tot certificering 
van aandelen in de bam, waarvan voor de certificaten beursnotering wordt 
aangevraagd, alleen indien deze gecombineerd wordt ofwel met preferente 
beschermingsaandelen ten aanzien waarvan de 50%-grens in acht wordt genomen, 
ofwel met een stemrechtbeperking, ofwel met een gemeenschappelijk bezit-
constructie dan wel met prioriteitsaandelen.350 Toepassing van certificering in 
combinatie met de uitgifte van preferente beschermingsaandelen ten aanzien 
waarvan de 100%-grens geldt, is niet toegestaan.351 Een en ander betekent echter 
niet dat reeds vóór de certificering bestaande preferente aandelen die door de 
coöperatie worden gehouden, de mogelijkheid tot uitgifte van preferente 
beschermingsaandelen aan een 'bevriende' stichting onmogelijk zouden maken. 

3.5 Fiscale aspecten van de inbrengconstructie 

De toepassing van de inbrengconstructie heeft een aantal nadelige fiscale conse
quenties die leiden tot een dubbele belastingheffing. In de eerste plaats leidt de 
uitoefening van (een gedeelte van) het secundaire bedrijf door een of meer be-
leidsafhankelijke maatschappijen tot verlies van de mogelijkheid om de door hen 
gemaakte winsten als verlengstukwinst op de voet van art. 9 lid 1 sub h Wet Vpb 
1969 in mindering te brengen op het resultaat van de coöperatie. De in art. 9 lid 
1 sub h Wet Vpb 1969 geboden aftrekfaciliteit geldt immers alleen voor de 
coöperatie. De bam wordt zelfstandig in de heffing van vennootschapsbelasting 
betrokken.332 Daarvoor maakt het geen verschil of de leden al dan niet rechtstreeks 
met de bam een zakelijk verkeer onderhouden dat in overeenstemming is met de 
wettelijke doelstelling van de coöperatie.353 

In de tweede plaats leidt de toepassing van de inbrengconstructie gevolgd 
door een emissie van aandelen tot doorbreking van een eventueel tussen de 
coöperatie en de bam bestaande fiscale eenheid.354 Door de emissie van aandelen 

350 Zie art. 13a Bijlage X, Fondsenreglement. 
351 Zie art. 13b Bijlage X, Fondsenreglement. Uitgifte van 100%-beschermings-'prefs' is op grond 

van het zojuist genoemde artikel slechts mogelijk in combinatie met prioriteitsaandelen. 
352 Jansen, a.w. blz. 126, Nillesen, t.a.p. blz. 127. 
353 Zie hierover Buis, t.a.p. blz. 67. 
354 Door de vorming van een fiscale eenheid vervalt de zelfstandige belastingplicht van de 100%-

deelneming. Toegestaan wordt ook dat een bezit van 99% van de aandelen voldoende is voor 
het bestaan van een fiscale eenheid, mits de ontbrekende 1 % geen recht geeft op meer vermogen 
en winst van de bam dan 1%. Zie art. 15 Wet Vpb 1969. Zie over de fiscale eenheid Schonis, 
a.w. nr. 455 en specifiek voor de coöperatie Jansen, a.w. blz. 1 15 e.V.. 
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wordt de bam wederom zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelas
ting.355 

De door de bam aan de leden als ook aan de beleggers uitgekeerde vergoeding 
op het ingebrachte kapitaal wordt als regel bij hen betrokken in de heffing van 
inkomstenbelasting als inkomsten uit vermogen.356 Anders dan bij participaties 
in het vermogen van de coöperatie kan in dit geval uiteraard wel gebruik worden 
gemaakt van de dividendvrijstelling.357 Voor de coöperatie en beleggers die tevens 
rechtspersoon zijn, is er geen sprake van een dubbele belastingheffing in het kader 
van de heffing van vennootschapsbelasting indien zij een beroep kunnen doen op 
de deelnemingsvrijstelling van art. 13 Wet Vpb 1969. De daartoe vereiste deelname 
in de bam dient minstens 5% van het nominaal gestorte aandelenkapitaal te 
bedragen.358 

Zowel voor natuurlijke personen als rechtspersonen die aandelen nemen in 
de bam geldt dat koerswinsten en -verliezen niet worden betrokken in de 
belastingheffing. 

Buis339 heeft de vraag opgeworpen of een coöperatie ondanks de toepassing van 
de inbrengconstructie nog gebruik zou kunnen maken van de verlengstukaftrek. 
Anders dan de in deze paragraaf beschreven inbrengconstructie waarbij de inbreng 
van de onderneming plaatsvond tegen uitreiking van aandelen in de bam aan de 
coöperatie, beschrijft Buis een constructie waarbij binnen een bestaande fiscale 
eenheid het secundaire bedrijf geruisloos wordt doorgeschoven naar een bam, terwijl 
na het verbreken van de fiscale eenheid de coöperatie terzake van de inbreng van 
het secundaire bedrijf een vordering op de bam verkrijgt, waarover de coöperatie 
jaarlijks en onder zakelijke condities rente ontvangt. De vraag is of de door de 
coöperatie te ontvangen vergoeding die in zijn geheel bestaat uit de door bam 
betaalde rente over de vordering terzake van de inbreng van het secundaire bedrijf, 
als verlengstukwinst bij de coöperatie aftrekbaar is. 

Zowel Jansen en Buis nemen aan dat het doen uitoefenen van het coöperatieve 
bedrijf in de bam in die zin dat het zakelijk verkeer met de leden rechtstreeks 
geschiedt met de bam, steeds leidt tot het verlies van de in art. 9 lid 1 sub h Wet 

355 Jansen, a.w. blz. 162, Nillesen, t.a.p. 126. Vgl. ook Buis, Financiering en omzetting van 
coöperaties, enige fiscale aspecten, Weekblad voor fiscaal recht, nr. 6134. 19 januari 1995, blz. 
66. 

356 Dit is wellicht anders indien op de leden krachtens de statuten een verplichting rust naar rato 
van het zakelijk verkeer verplicht deel te nemen in het aandelenkapitaal van de bam. Zie hierover 
Jansen, a.w. blz. 210 en Buis, t.a.p. blz. 67. 

357 Bij OPG is na overleg met de belastingdienst de fiscale behandeling van de certificaten van 
participaties OPG aldus dat ook gebruik kan worden gemaakt van de dividendvrijstelling. 

358 Overigens zij opgemerkt dat door de coöperatie genoten deelnemingsvoordelen niet op grond 
van art. 9 lid 1 sub h Wet Vpb 1969 aftrekbaar zijn bij de coöperatie. Zie hierover Jansen, a.w. 
blz. 95 en 131. 

359 Buis. t.a.p. blz. 67. 
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Vpb 1969 geboden faciliteit. Volgens Buis is dit niet anders indien het zakelijk 
verkeer niet rechtstreeks met de bam plaatsvindt, maar via de coöperatie zelf wordt 
geleid. In het geval de leden het zakelijk verkeer met de coöperatie afwikkelen, 
waarbij ik mij voorstel dat de coöperatie aan de leden een opdracht geeft tot levering 
aan cq. betrekken van de bam, zal dit er volgens Buis toe leiden dat aldus ontstane 
winst van de coöperatie niet kan worden afgetrokken op grond van art. 9 lid I sub h 
Wet Vpb 1969. Hij leidt uit de parlementaire geschiedenis af dat bij een dergelijke 
structurering van de coöperatieve onderneming de voor art. 9 lid 1 sub h Wet Vpb 
1969 vereiste integratie tussen de bedrijfshuishoudingen van de leden en de 
coöperatie niet meer aanwezig is.360 Ook indien een dergelijke herstructurering 
van activiteiten heeft plaatsgevonden, heeft de coöperatie zich verzelfstandigd met 
als gevolg dat het jaarresultaat van de coöperatie integraal aan de heffing van 
vennootschapsbelasting is onderworpen.361 Jansen acht echter een ander standpunt 
verdedigbaar dat meer recht doet aan het onzelfstandig karakter van de coöperatieve 
onderneming. Indien de activiteiten van de bam in dezelfde lijn liggen als die van 
de moedercoöperatie, ziet hij vanuit de economisch-analytische coöperatietheorie, 
geen reden de verlengstukwinstregeling niet toe te passen.362 Een dergelijke 
opvatting sluit aan bij mijn in § 6.3.1. van hoofdstuk 4 getrokken conclusie dat 
het irrelevant is op welk niveau binnen het coöperatieve concern de afwikkeling 
van het zakelijk verkeer met de leden plaatsvindt. Wel is vereist dat er sprake is 
van een 'doen uitoefenen' in de zin van art. 2:53 lid 1 BW, hetgeen veronderstelt 
dat er sprake is van beslissende zeggenschap van de coöperatie in de werkmaat
schappij die feitelijk belast is met de afwikkeling van het zakelijk verkeer.363 

Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat toepassing van de inbrengcon-
structie uit fiscaal oogpunt voor de positie van de leden van de coöperatie het meest 
bezwarend is, nu van de aftrekmogelijkheid van art. 9 lid 1 sub h Wet Vpb 1969 
geen gebruik kan worden gemaakt. De consequentie dat het door de bam aan de 
coöperatie uitgekeerde dividend niet zal worden behandeld als verlengstukwinst, 
maar als een zelfstandig winstbestanddeel, is slechts dan aanvaardbaar indien aan 
de leden marktconforme prijzen in rekening worden gebracht. De leden kunnen 
vervolgens in de vermogensgroei van de coöperatieve onderneming delen door 
te participeren in het kapitaal van de bam. Aan de dubbele belastingheffing valt 
evenwel voor leden die geen rechtspersoon zijn, en voor beleggers die rechtstreeks 
deelnemen in het aandelenkapitaal van de bam, niet te ontkomen. 

360 Zie het mondeling overleg EK 1968-1969, 6 000, nr. 179, blz. 3 en 4 en EK 1986/87. 19 526. 
nr. 5. blz. 4-5 en nr. 7, blz. 3. 

361 Buis, t.a.p. blz. 67. 
362 Jansen, a.w. blz. 114. 
363 Zie § 6.3.2. van hoofdstuk 4. 
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4 Specifieke financieringsconstructies 

4.1 Converteerbare achtergestelde lening364 

Voor de volledigheid zij hier vermeld dat het verstrekken van vreemd vermogen 
door beleggers en/of leden in de vorm van een achtergestelde geldlening het 
garantievermogen van de coöperatieve onderneming - van eigen vermogen is hier 
geen sprake - gunstig kan beïnvloeden. Indien en voor zover beleggers of leden 
aan de rechtspersoon/coöperatie resp. aan een van haar beleidsafhankelijke 
maatschappijen vreemd vermogen hebben verstrekt in de vorm van een achterge
stelde lening, kan dit vreemd vermogen in eigen vermogen worden omgezet door 
middel van conversie van de achtergestelde lening in participaties in de coöperatie 
dan wel in aandelen in een, van de coöperatie beleidsafhankelijke maatschappij. 
De achtergestelde lening fungeert in een dergelijke opzet als het ware als een 
voorbode om daadwerkelijk te participeren in het eigen vermogen van de coöperatie. 
Afhankelijk van het vertrouwen kunnen de crediteuren beslissen om deel te nemen 
in het eigen vermogen. Als middel om eigen vermogen aan te trekken is deze con
structie echter vrij onzeker omdat men niet weet op welk moment conversie zal 
plaatsvinden. Dit probleem zou men kunnen ondervangen door in de overeenkomst 
terzake van de achtergestelde geldlening te bepalen dat conversie slechts mogelijk 
is na een nader door de uitgevende instelling te bepalen periode. Evenwel is ook 
dan onzeker of men daadwerkelijk tot conversie zal overgaan. 

Sinds 1996 wordt door de leden van Campina Melkunie garantievermogen 
verstrekt in de vorm van vrij verhandelbare achtergestelde obligatieleningen. 
Conversie in eigen vermogenstitels is hierbij echter niet mogelijk. 

Fiscale aspecten 
Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt of de achtergestelde lening wordt 
verstrekt aan de coöperatie dan wel aan een door de coöperatie gecontroleerde 
beleidsafhankelijke maatschappij. 

In eerste geval zal nâ conversie de deelneming van een natuurlijk persoon 
leiden tot een dubbele belastingheffing. Voor rechtspersonen bestaat echter de 

364 Zie over de converteerbare obligatielening Van den Ingh (red.), Converteerbare obligaties en 
aandelen. Serie Monografieën vanwege het Van der Heijden-instituut, nr. 43, Kluwer, Deventer 
1993, Perrick, De (converteerbare) obligatielening onder het (nieuw) Burgerlijk Wetboek', in: 
Erudita Ignorantia, Arnhem 1992, en Perrick, Converteerbare obligaties, NIBE-Bankjuridische 
Reeks nr. 27, NIBE, Den Haag 1995, Van der Heijden/Van der Grinten, nr. 196.1, Hofman, 
De converteerbare obligatie en de emittent, WFR 5821 (1988), blz. 567 en Van Leeuwe, De 
in aandelen converteerbare obligatie, De NV 1981, blz. 101. Zie over de achtergestelde geldlening 
in het algemeen, Van Hees, De achtergestelde vordering, in het bijzonder de achtergestelde 
geldlening, serie Recht en praktijk, nr. 51, Kluwer, Deventer 1989. blz. 48 e.v en Wessels, De 
achtergestelde geldlening, NIBE-Bankjuridische Reeks nr. 24, NIBE, Den Haag 1995. 
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mogelijkheid om gebruik te maken van de deelnemingsvrijstelling, mits er sprake 
is van een lidmaatschapsverhouding. 

In het tweede geval zal na conversie de participatie door een natuurlijk persoon 
leiden tot een dubbele belastingheffing maar hier kan wel gebruik worden gemaakt 
van de dividendvrijstelling. Voor rechtspersonen geldt de deelnemingsvrijstelling 
indien er sprake is van een kapitaaldeelname van minimaal 5% van het nominaal 
gestorte aandelenkapitaal. 

4.2 Coöperatieve participatiemaatschappij (cpm) 

In de vorige paragrafen zijn een aantal financieringsconstructies de revue gepasseerd 
die voor afzonderlijke coöperaties een oplossing zouden kunnen bieden voor het 
aantrekken van risicodragend vermogen buiten de kring van de leden. Binnen de 
agrarische coöperatieve sector is ook getracht een meer structurele oplossing te 
vinden voor het financieringsvraagstuk in de vorm van de oprichting van een 
coöperatieve participatiemaatschappij, hierna te noemen cpm, waarvan blijkens 
het NCR-rapport uit 1990 veel werd verwacht.365 Een zelfstandige cpm heeft als 
doel het gebruik van door derden te verstrekken eigen vermogen te vereenvoudigen 
en derden te stimuleren om eigen vermogen ter beschikking te stellen aan het 
agrarische bedrijfsleven. Deelnemers zouden zijn de aan de agrarische sector 
gelieerde banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Zij hebben 
immers uit hoofde van bedrijfsactiviteiten belang bij een sterke agrarische 
coöperatieve sector. Daarnaast kan voor deze instellingen een beleggingsmotief 
meespelen. Ook denkbaar is dat land- en tuinbouworganisaties of individuele leden 
en derden participeren in de cpm. Ook een beursnotering voor de cpm, al dan niet 
gekoppeld aan certificering, werd denkbaar geacht.366 

De participerende instellingen richten gezamenlijk een pm op tegen uitgifte 
van aandelen. De pm verstrekt op haar beurt aan verschillende coöperaties uit 
verschillende sectoren risicodragend kapitaal. Voordeel hiervan is dat er spreiding 
van risico's ten aanzien van de belegging wordt bereikt. Bovendien wordt door 
de oprichting van een zelfstandige pm een mogelijke belangentegenstelling tussen 
participerende instelling en belegger vermeden. Voorts is er het voordeel dat er 
sprake kan zijn van opbouw van specialisme bij het verstrekken van eigen vermogen 
aan coöperaties.3 7 

365 Zie NCR-rapport 1990, blz. 48-50. Zie over de constructie ook het verslag van de NCR-
studiemiddag d.d. 15 mei 1991, De coöperatieve participatiemaatschappij als verstrekker van 
tijdelijk risicodragend vermogen, en Van Dijk/Poppe, Participatie in coöperatie, interne nota 
405, 1992, Landbouw Economisch Instituut, alsmede C.P. Veerman, Het wordt tijd voor de 
oprichting van een participatiemaatschappij, Coöperatie Magazine, oktober 1991, nr. 528, blz. 
4. 

366 NCR-rapport 1990, blz. 49. 
367 NCR-rapport 1990, blz. 48. 
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Voorwaarden voor participatie door de cpm in coöperatieve ondernemingen^ 
Doel van de participatie is gezien het tijdelijke karakter van de kapitaaldeelname 
het financieren van specifieke projecten, zoals de overname of sanering van 
bestaande ondernemingen. 

Bij de wijze van vergoeding wordt gedacht aan een vergoeding over het ge
middelde rendement op staatsobligaties of over het gemiddelde dividend van beurs-
nv's, al dan niet in de vorm van een cumulatief preferent dividend, of een 
vergoeding gekoppeld aan het gemiddelde rendement in een bepaalde bedrijfssector 
gecombineerd met een vast percentage. 

Ten aanzien van de zeggenschap werd in het NCR-rapport opgemerkt dat 
de mate van invloed van de cpm in de coöperatie afhankelijk wordt geacht van 
1) de duur van de verstrekking, 2) de mate van de vergoeding, en 3) de solvabiliteit. 

In het NCR-rapport werd aan de cpm een rol toebedacht bij het toezicht op 
de coöperatieve onderneming voor het veilig stellen van de positie van deelnemers 
in de participatiemaatschappij. Het rapport ging er mijns inziens echter aan voorbij 
dat ook in dit geval de zeggenschapsproblematiek tot een oplossing moet worden 
gebracht. Immers, afhankelijk van de wijze van participatie kan de cpm reeds uit 
hoofde van het lidmaatschap of aandeelhouderschap zeggenschap toekomen. Wordt 
er rechtstreeks in de coöperatie geparticipeerd, dan doet zich de vraag voor op welke 
wijze de cpm zeggenschap kan verwerven met behoud van de ledendominantie. 
We zien hier dus een soortgelijk probleem als bij de in § 2 besproken financierings
constructies waarbij beleggers rechtstreeks deelnemen in het eigen vermogen van 
de coöperatie. De cpm verschilt echter in zoverre van de daar bedoelde belegger 
dat zij een 'gemengd belang' heeft. Overigens dient het aangaan van een 
lidmaatschapsverhouding de voorkeur, omdat dan gebruik gemaakt kan worden 
van de deelnemingsvrijstelling.369 

Wordt er daarentegen geparticipeerd in een beleidsafhankelijke maatschappij 
van de coöperatie, dan kan het toekennen van zeggenschap geregeld worden door 
de toedeling van aandelen. Enige modificatie kan dan vervolgens plaatsvinden 
door toekenning van prioriteitsrechten, zoals bijv. rechten ten aanzien van de 
benoeming van een lid van de raad van commissarissen. De deelname door de cpm 
in het eigen vermogen van een door de coöperatie gecontroleerde beleidsafhankelij
ke maatschappij is in feite een variant op de in § 3 besproken inbrengconstructie. 
Op haar beurt zou de cpm voor de haar gehouden aandelen in de beleidsafhankelijke 
maatschappij certificaten aan toonder kunnen uitgegeven. Denkbaar is echter ook 
dat de aandelen van de cpm als zodanig ter beurze worden verhandeld. 

368 NCR-rapport 1990, blz. 49. 
369 Vgl. in dit verband de deelname in het eigen vermogen van Cebeco-Handelsraad door de Nationale 

Investeringsbank, waarbij de NIB als bijzonder K-lid stemrecht heeft in de algemene vergadering 
van Cebeco-Handelsraad. 
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Fiscale aspecten 
Een pm in de rechtsvorm van nv of bv kan gebruik maken van de deelnemings
vrijstelling indien, als er geparticipeerd wordt in een nv of bv, deze 5% van het 
nominaal gestorte aandelenkapitaal bezit. Wordt er daarentegen geparticipeerd 
in een coöperatie, dan is voor de toepasselijkheid van de deelnemingsvrijstelling 
vereist dat de pm lid is van de coöperatie. 

Beleggers die rechtspersoon zijn, kunnen ook gebruik maken van de 
deelnemingsvrijstelling, indien zij 5% van het nominaal gestorte aandelenkapitaal 
bezitten. Beleggers/natuurlijke personen worden wel getroffen door dubbele 
belastingheffing, maar kunnen gebruik maken van de dividendvrijstelling. 

Uit fiscaal en risicomijdend oogpunt zou het voordelig kunnen zijn om een 
pm op te richten conform de wettelijke regeling Particuliere Participatiemaatschappij 
(ppm).370 Het is echter zeer de vraag of de oprichting van een cpm kan voldoen 
aan de voor een ppm gestelde stringente voorwaarden.371 Inmiddels behoort de 
mogelijke oprichting van een particuliere participatiemaatschappij niet meer tot 
de mogelijkheden nu met ingang van 1 januari 1996 de bestaande faciliteit is 
afgeschaft. Bestaande faciliteiten in het kader van de Garantieregeling particuliere 
participatiemaatschappijen kunnen slechts tot 2006 tot betalingen leiden op grond 
van het Besluit particuliere participatiemaatschappijen.372 

Al met al zou de oprichting van een cpm kunnen bijdragen tot de oplossing van 
het financieringsvraagstuk. Met name, indien er tijdelijk risicodragend vermogen 
wordt verstrekt met een vaste vergoeding, kan een cpm geschikt zijn voor de 
financiering van specifieke projecten, zoals overnames of saneringen. De animo 
binnen de coöperatieve agrarische sector om een dergelijke cpm op te richten, is 
echter gering gebleken. Dit houdt mede verband met het uitgangspunt dat aan de 
coöperatieve participatiemaatschappij geen zeggenschap in de coöperatie wordt 
toegekend. Bij de bedenkers van de cpm bestond de indruk dat de leden van de 
coöperatie afwijzend stonden tegenover een cpm die wel zeggenschap zou bezitten 
in de coöperatie. De prijs voor het aantrekken van risicodragend vermogen, in de 
vorm van een fors rendement en verlies van zeggenschap, werd door de leden van 
de coöperatie blijkbaar te hoog geacht.37"5 

370 NCR-rapport 1990, blz. 50. 
371 Zie hiervoor het Besluit particuliere participatiemaatschappijen van 18 maart 1994, Stb. 318 

(voorheen Garantieregeling particuliere participatiemaatschappijen 1981. Ster. 23 april 1981, 
nr. 77 en 27 november 1986, nr. 230). 

372 Aldus de Nota van Toelichting, Stb. 1994, 318. blz. 15. 
373 Aldus Nillesen, t.a.p. blz. 126. 
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4.3 Deelname in een besloten commanditaire vennootschap 

4.3.1 Toepassing van de commanditaire vennootschapsconstructie 

In de literatuur is de mogelijkheid onderzocht of via een commanditaire ven
nootschap risicodragend vermogen van niet-leden kan worden aangetrokken."4 

Bij de toepassing van de commanditaire vennootschapconstructie treedt de 
coöperatie op als enig beherend vennoot. Ook een van de coöperatie beleidsaf-
hankelijke besloten vennootschap zou als enig beherend vennoot kunnen optreden. 
Als commanditaire vennoot fungeert een beleggingsmaatschappij in de rechtsvorm 
van een naamloze vennootschap. Door het nemen van aandelen in de beleg
gingsmaatschappij nemen de beleggers middellijk deel in het risicodragend 
vermogen van de commanditaire vennootschap. Denkbaar is echter ook dat, indien 
de groep van beleggers beperkt en bekend is, zij optreden als evenzovele comman
ditaire vennoten.375 

Bij de in de literatuur beschreven constructie gaat men er van uit dat de 
coöperatie haar gehele onderneming onderbrengt in een commanditaire vennoot
schap waarvan de coöperatie enig beherend vennoot is.376 Denkbaar is echter ook 
dat slechts een gedeelte van de onderneming wordt ondergebracht in de com
manditaire vennootschap. De coöperatie zal als beherend vennoot aan haar 
inbrengplicht voldoen door middel van juridische inbreng van de tot de onderneming 
behorende activa.377 Aan deze wijze van inbreng is evenwel het nadeel verbonden 

374 Zie het NCR-rapport 1990, blz. 53 en 54. Nillesen. Financiering van grote coöperaties; Nieuwe 
vormen van risicodragend vermogen voor coöperaties geplaatst in civiel- en fiscaalrechtelijk 
perspectief, Fiscaal Ondernemingsrecht 1994, blz. 127-130, alsmede Jansen, Belastingheffing 
van coöperaties en haar leden, diss. EUR 1996, Kluwer Deventer, blz. 162-164. 

375 Zie over de commanditaire vennootschap Mohr, De commanditaire vennootschap en haar vreemde 
kostgangers, Studiekring 'Prof.Mr.J. Offerhaus, reeks Handelsrecht no. 20, Kluwer Deventer, 
1987 en Van Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap, vierde 
druk. Gouda Quint Arnhem, 1992, alsmede Heyman c.s., De commanditaire vennootschap in 
de actuele praktijk, serie Recht en Praktijk, nr. 48, Kluwer Deventer, 1988, en Meijers, 
Civielrechtelijke beschouwingen over de rechtspositie van de commanditaire vennoot, diss. KUN 
1996, Kluwer Deventer en verder Van Mourik, De personenvennootschap, vierde druk, 
Studiepockets Privaatrecht nr. 22, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1993, alsmede Personen-
associaties (WJ. Slagter en J.W. Zwemmer), losbl. editie, Kluwer en Asser-Maeijer 5-V (1995). 
nr. 347-428. 

376 Zie voor een schematische weergave van de constructie schema 14. bijlage 16. 
377 Hoewel in de arresten van 4 januari 1937, NJ 1937, 586 (Erik Schaaper) en 3 februari 1956, 

NJ 1960, 120 (Hardy) de Hoge Raad van oordeel was dat de commanditaire vennootschap met 
één beherend vennoot in tegenstelling tot de vennootschap onder firma geen afgescheiden 
vermogen kent, wordt thans in de literatuur algemeen aangenomen dat bij juridische inbreng 
een gebonden medeëigendom ontstaat tussen de enig beherend vennoot en de commanditaire 
vennoten. Steun voor dit standpunt wordt gevonden in het latere arrest HR 26 maart 1965, NJ 
1966. 328 (De Rooy/De Rooy). Aldus T.J. van der Ploeg, WPNR 4699 blz. 485, WPNR 4700 
blz. 493, WPNR 4702 blz. 593 en WPNR 4703 blz. 605, Asser-Maeijer 5-V (1995), nr. 390, 
blz. 430, Mohr. a.w. blz. 177, Van Mourik, a.w. blz. 74 en Meijers, a.w. blz. 159 e.V. 
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dat de afzonderlijke vermogensbestanddelen op de volgens de wet voorgeschreven 
wijzen moeten worden geleverd. De overname van de passiva door de comman
ditaire vennootschap veronderstelt contracts- cq. schuldovername, hetgeen de 
medewerking vereist van de wederpartij cq. schuldeiser.378 In overeenstemming 
met haar hoedanigheid van commanditaire vennoot zal de beleggingsinstelling 
aan haar inbrengplicht voldoen door de storting van een afgesproken hoeveelheid 
geld.379 

Voorzover (een gedeelte van) de bedrijfsactiviteiten reeds zijn ondergebracht 
in een beleidsafhankelijke maatschappij, bijvoorbeeld in de rechtsvorm van een 
besloten vennootschap, kan ook deze bv als enig beherend vennoot fungeren.380 

Aan juridische inbreng van de activa in de commanditaire vennootschap in 
combinatie met contracts- cq. schuldovername zijn echter de hierboven reeds 
aangeduide bezwaren verbonden. Een belangrijk voordeel kan echter zijn dat een 
bestaande fiscale eenheid tussen de coöperatie en de beleidsafhankelijke maat
schappij intact blijft. 

Gaat het om inbreng van een gedeelte van de coöperatieve onderneming, bijv. 
een bestaande tweede lijns-activiteit ondergebracht in de rechtsvorm van een bv, 
dan is de wijze van inbreng betrekkelijk eenvoudig te realiseren doordat niet de 
activa worden ingebracht, maar doordat de coöperatie de aandelen in de betreffende 
vennootschap juridisch inbrengt door overdracht van de aandelen aan de comman
ditaire vennootschap.381 De commanditaire vennootschap wordt dan enig aandeel
houder.382 Voorzover bestaande activiteiten nog niet zijn ingebracht in een afzon
derlijke bv, kan deze wijze van inbreng worden gefaciliteerd door een voorafgaande 
afsplitsing.38' Betreft het een nieuw te starten activiteit, dan zou teneinde deze wijze 
van inbreng te faciliteren, daartoe een nieuwe kapitaalvennootschap kunnen worden 
opgericht. Voordeel hiervan is dat de commanditaire vennootschap als enig 
aandeelhouder op een eenvoudige wijze door overdracht van de aandelen de in 
de vennootschap ondergebrachte activiteiten kan afstoten. Wensen twee of meer 
coöperaties een nieuwe activiteit op te starten, dan kunnen zij optreden als 

378 Zie over de bezwaren tegen inbreng van de onderneming door middel van een aparte inbreng 
van activa en passiva Heyman c.s., a.w. blz. 38-41. 

379 In feite bestaat de mogelijkheid elk goed dat een bepaalde vermogenswaarde heeft in te brengen. 
Niet toegestaan is echter dat de commanditaire vennoot alleen zijn arbeid inbrengt. Zie Heyman 
c.s., a.w. blz. 17, Asser-Maeijer 5-V (1995), nr. 389 blz. 430 en Mohr, a.w. blz. 160. 

380 Zie voor een schematische weergave schema 15, bijlage 17. 
381 Zie voor een schematische weergave schema 16, bijlage 18. 
382 Vgl. noot 377. 
383 De afsplitsing zou dan plaats vinden conform art. 2:334a lid 3 BW jo. 2:334e lid 3 aanhef en 

sub a BW. De mogelijkheid dat een afsplitsing van een gedeelte van de onderneming van de 
coöperatie plaats vindt naar een nv of bv, wordt geopend in art. 2:334b lid 4 BW. Voorwaarde 
is dat er sprake is van een nieuw opgerichte vennootschap én dat de splitsende vennootschap 
alle aandelen verkrijgt. Zie hierover G. van Solinge, Splitsing van verenigingen en stichting, 
S&V 1997 blz. 31 en 33. 
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beherende vennoten in de daartoe in het leven geroepen commanditaire vennoot
schap die tussen hen beiden geldt als een joint venture in de vorm van een 
vennootschap onder firma. Ook in een dergelijke geval wordt de commanditaire 
vennootschap enig aandeelhouder van de besloten vennootschap waarin de tweede 
lijns-activiteiten zijn ondergebracht. 

Zoals gezegd, kunnen op deze wijze de civielrechtelijke en fiscale bezwaren 
verbonden aan inbreng van activa en passiva voor een belangrijk deel worden 
ondervangen. Het belangrijkste civielrechtelijke voordeel is dat de activa en passiva 
niet afzonderlijke overgedragen cq. overgenomen behoeven te worden. Evenwel 
kleven aan de toepassing van de commanditaire vennootschap-constructie waarbij 
een beleidsafhankelijke bv is betrokken, zoals hierna zal blijken, dusdanige 
bezwaren dat toepassing ervan in de praktijk niet realistisch is te achten. 

4.3.2 Doel van de constructie 

Doel van de constructie is de coöperatieve onderneming in staat te stellen 
risicodragend kapitaal van derden/niet leden - beleggers dus - aan te trekken zonder 
dat dit leidt tot een dubbele belastingheffing. Bij deelname van derden in het 
vermogen van de coöperatie bestaat immers het reële gevaar dat een uitgekeerde 
vergoeding op verstrekt kapitaal zowel bij de coöperatie wordt betrokken in de 
heffing van vennootschapsbelasting als ook bij de belegger na uitkering. Is de 
belegger een natuurlijk persoon, dan zal de vergoeding in de heffing van 
inkomstenbelasting worden betrokken. Indien de belegger een rechtspersoon is, 
zal over de uitkering vennootschapsbelasting verschuldigd zijn. Door gebruik te 
maken van zowel een 'niet-open' commanditaire vennootschap als ook van een 
fiscale beleggingsmaatschappij als commanditaire vennoot zou kunnen worden 
bereikt dat er slechts sprake is van een enkelvoudige belastingheffing over een 
uitgekeerde vergoeding op ingebracht kapitaal, namelijk bij de belegger zelf na 
uitkering van de vergoeding op het ingebrachte kapitaal. Een en ander is het gevolg 
van de omstandigheid dat een 'niet-open' commanditaire vennootschap niet 
zelfstandig belastingplichtig is en dat ten aanzien van een fiscale beleggingsmaat
schappij onder voorwaarden een 0%-tarief van toepassing is. 

De hier weergegeven constructie is reeds ter sprake gekomen in het NCR-
rapport De financiering van de coöperatieve onderneming (1990).384 Ook in dat 
rapport wordt erop gewezen dat het nuttig kan zijn een fiscale beleggingsinstelling 
in de zin van art. 28 lid 2 Wet Vpb 1969 tussen de 'niet-open' commanditaire 
vennootschap en de beleggers te schuiven. Nillesen heeft deze constructie verder 
uitgewerkt en gepresenteerd als een mogelijkheid voor derden/niet-leden risico
dragend kapitaal te verstrekken aan de coöperatieve onderneming, zonder dat er 

384 NCR-rapport 1990. blz. 53. 
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sprake is van een nadelige dubbele belastingheffing.385 Voorafgaand bespreekt 
hij de optie dat een gewone naamloze of besloten vennootschap als commanditaire 
vennoot optreedt. Het gaat hierbij om een normale belastingplichtige vennootschap. 
Een dergelijke vennootschap als commanditaire vennoot leidt echter tot de te 
vermijden dubbele belastingheffing, indien de belegger in deze vennootschap een 
natuurlijk persoon is. Deze zal immers geen gebruik kunnen maken van de deelne
mingsvrijstelling hetgeen bij een belegger/rechtspersoon wel het geval is, mits aan 
de voorwaarden van art. 13 Wet Vpb 1969 is voldaan. 

In de gekozen opzet is het essentieel dat de commanditaire vennootschap kan 
worden aangeduid als een 'niet-open' commanditaire vennootschap. In tegenstelling 
tot de 'open' commanditaire vennootschap wordt een 'niet-open' commanditaire 
vennootschap in de Wet Vpb 1969 niet aangemerkt als een zelfstandig belasting
plichtig lichaam.386 Een 'niet-open' commanditaire vennootschap geldt voor de 
heffing van de vennootschapsbelasting als fiscaal transparant, d.w.z. het inkomen 
en het vermogen van een dergelijke commanditaire vennootschap worden 
toegerekend aan de vennoten.387 

Van een open commanditaire vennootschap is sprake indien buiten het geval 
van vererving of legaat, toetreding of vervanging van commanditaire vennoten 
kan plaats hebben zonder toestemming van alle vennoten, beherende zowel als 
commanditaire.388 Dienovereenkomstig is er sprake van een niet-open commanditai
re vennootschap indien voor de toetreding of vervanging van de commanditaire 
vennoten wél de toestemming van alle vennoten is vereist. Niet geheel duidelijk 
is hoe het toestemmingsvereiste moet worden uitgelegd. Is er slechts sprake van 
een 'open' commanditaire vennootschap indien er sprake is van een volledig 
ongehinderde overdracht, of is er reeds sprake van een 'open' commanditaire 
vennootschap indien de overdraagbaarheid niet totaal aan banden is gelegd?389 

Of anders gesteld, is er pas sprake van een 'niet-open' commanditaire vennootschap 
indien de overdraagbaarheid volledig is beperkt, d.w.z. volledig afhankelijk is van 
de instemming van alle andere vennoten? Dat zou dan betekenen dat aan elk van 

385 Zie Nillesen, t.a.p. blz. 129 en 130. 
386 De subjectieve belastingplicht van de 'open' commanditaire vennootschap berust op art. 2 lid 

1 sub a Wet Vpb 1969. 
387 Heyman c.s., a.w. blz. 77. 
388 Zie art. 2 lid 3 sub c Algemene wet inzake rijksbelastingen. Ingevolge HR 9 december 1992, 

BNB 1993/94 is voor de kwalificatie 'open' commanditaire vennootschap uitsluitend beslissend 
of blijkens de vennootschapsakte voldaan is aan de definitie in art. 2 lid 3 sub c AWR. Vgl. 
Personenassociaties (Slagter), losbl. editie, Kluwer, III.9.1., cv 1-346. 

389 Aldus Mohr. De commanditaire vennootschap en haar vreemde kostgangers, blz. 24 en a.w. 
blz. 191. Zie ook Nillesen, t.a.p. blz. 128 en aant. 14, art. 2 Vakstudie Vpb en Essers, Het 
ondernemerschap van de commanditaire vennoot, Weekblad voor fiscaal recht 1993/6053, 22 
april 1993, blz. 689. Vgl. ook Heyman c.s., a.w. blz. 100 en Hoogendoorn in zijn noot onder 
HR 9 december 1992, BNB 1993/94. 
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de vennoten een vetorecht toekomt. Overigens laat de praktijk zien dat teneinde 
een verlies van de kwalificatie 'niet-open' commanditaire vennootschap te 
voorkomen, inderdaad de toestemming van alle vennoten wordt geëist. Wil men 
niet zover gaan, dan verdient het aanbeveling vooroverleg te plegen met de 
inspecteur van belasting.390 

Door gebruik te maken van een beleggingsmaatschappij bijvoorbeeld in de 
rechtsvorm van een naamloze vennootschap, waarin de beleggers op hun beurt 
participeren, treedt de beleggingsmaatschappij op als enig commanditaire vennoot 
waarmee het 'niet-open' karakter van de commanditaire vennootschap als het ware 
reeds bij voorbaat wordt vastgelegd. Immers, de beleggingsinstelling blijft 
commanditaire vennoot zolang zij zelf niet instemt met vervanging van haar 
positie.391 Een ander voordeel van het gebruik van een beleggingsmaatschappij 
als enig commanditaire vennoot kan hierin bestaan dat zij een middel vormt tot 
bundeling van de belangen van beleggers.392 

Het resultaat van het 'niet-open' karakter van de commanditaire vennootschap 
is dat ten gevolge van de daaruit voortvloeiende fiscale transparantie het inkomen 
en het vermogen van de commanditaire vennootschap worden toegerekend aan 
de coöperatie in haar hoedanigheid van beherend vennoot en aan de beleggings
maatschappij in haar hoedanigheid van commandiet. Belastingheffing bij de 
commanditaire vennootschap vindt dan niet plaats. Onder omstandigheden kan 
de coöperatie in de gekozen opzet gebruik blijven maken van de verlengstukaftrek 
van art. 9 lid 1 sub h jo. lid 2 Wet Vpb 1969.393 Toepassing van de verlengstukaftrek 
zou betekenen dat in de gekozen opzet uitkeringen uit het exploitatie-overschot 
aan de leden-natuurlijke personen naar rato van de in het betreffende jaar met de 
coöperatie gegenereerde omzet, aftrekbaar zijn van de winst. De verlengstukaftrek 
wordt echter niet genoten indien de coöperatie haar bedrijfsactiviteiten heeft 
ondergebracht in een beleidsafhankelijke kapitaalvennootschap. Hetzelfde geldt 
voor topcoöperaties. Daarmee lijkt de constructie op dit punt alleen voordelen te 
bieden voor primaire coöperaties die hun bedrijfsactiviteiten niet hebben 
ondergebracht in een of meer kapitaalvennootschappen.394 Een en ander betekent 
dat toepassing van de commanditaire vennootschapsconstructie in de tweede en 
derde beschreven variant leidt tot verlies van de faciliteit van art. 9 lid 1 sub h jo. 
lid 2 Wet Vpb 1969. 

39Ü Aldus Heyman c.s., a.w. blz. 103. 
391 Vgl. Nillesen, t.a.p. blz. 128. 
392 Jansen, a.w. blz. 163. 
393 Jansen, a.w. blz. 163. 
394 Zie Jansen, a.w. blz. 162 en 163, alsmede Nillesen, t.a.p. blz. 128 en Buis, t.a.p. blz. 67. Zie 

over de fiscale aspecten van de inbrengconstructie § 3.5. 
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Belangrijker voor de te verwachten deelname van derden/niet-leden in de 
vermogensvorming van de coöperatieve onderneming is de fiscale behandeling 
van hetgeen aan de commanditaire vennoot jaarlijks aan 'winst' wordt uitgekeerd. 
Afhankelijk van de wijze van participatie zal er nu eens wel, dan weer geen sprake 
zijn van een dubbele belastingheffing: belastingheffing bij de commanditaire 
vennootschap/beleggingsmaatschappij en belastingheffing bij de belegger. Treedt 
de beleggingsmaatschappij op als gewone beleggingsmaatschappij in de rechtsvorm 
van een naamloze vennootschap, dan zal er in de regel sprake zijn van een dubbele 
belastingheffing: vennootschapsbelasting bij de beleggingsmaatschappij - deze 
is immers op grond van art. 2 lid 5 Wet Vpb 1969 zelfstandig belastingplichtig 
- en inkomstenbelasting cq. vennootschapsbelasting bij de belegger, indien deze 
natuurlijk persoon dan wel rechtspersoon is. Slechts in het geval de ontvanger 
rechtspersoon is, kan een dubbele belastingheffing worden voorkomen indien aan 
de vereisten van de deelnemingsvrijstelling is voldaan.395 

In de gekozen opzet zou echter een dubbele belastingheffing kunnen worden 
voorkomen indien de commanditaire vennoot kan worden aangemerkt als een 
'fiscale beleggingsinstelling',396 Indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, 
wordt de winst van een fiscale beleggingsinstelling tegen een 0%-tarief belast, zodat 
gegeven de fiscale beslotenheid van de commanditaire vennootschap, slechts 
eenmaal belastingheffing plaatsvindt en wel bij de belegger.397 Voorwaarden voor 
toepassing van het 0%-tarief bij een fiscale beleggingsinstelling zijn onder andere 
dat de in enig boekjaar behaalde winst binnen acht maanden na afloop van dat 
boekjaar moet worden uitgekeerd in dividend en dat het doel en de werkzaamheid 
van de vennootschap moet bestaan uit het beleggen van vermogen.398 Voor dat 
laatste zijn zowel de statutaire doelomschrijving als de feitelijke activiteiten van 
de vennootschap bepalend. Onder een belegging kan mede worden begrepen een 
deelname in een commanditaire vennootschap.399 Daarbij maakt het geen verschil 
of de commanditaire vennoot gerechtigd is tot de stille reserves van de com
manditaire vennootschap.400 Resultaat van deze constructie is dan ook dat er slechts 

395 Jansen, a.w. blz. 164. 
396 Nillesen. t.a.p. blz. 129 en 130. 
397 Zie art. 9 aant. 1 Besluit Beleggingsinstellingen. 
398 Zie art. 28 lid 2 Wet Vpb 1969. 
399 Tijdens parlementaire behandeling van wet tot wijziging van art. 28 Wet Vpb 1969 in 1990 werd 

erop gewezen dat het begrip beleggen in de vennootschapsbelasting en in de inkomstenbelasting 
gelijk zijn. Zie TK 1988-1989, 20 701, nr. 6, p. 10. Blijkens de parlementaire geschiedenis bij 
art. 29a Wet IB 1964 wordt onder 'beleggen' mede begrepen deelname in een commanditaire 
vennootschap. In soortgelijke zin Nillesen, t.a.p. blz. 129. 

400 Is de commanditaire vennoot echter een natuurlijk persoon en is deze niet gerechtigd tot een 
aandeel in de stille reserves van de commanditaire vennootschap, dan wordt daarmee een 
belangrijk fiscaal voordeel van de besloten commanditaire vennootschap teniet gedaan, nu de 
commanditaire vennoot niet meer wordt aangemerkt als ondernemer in de zin van art. 6 lid 1 
Wet IB 1964. hetgeen tot gevolg heeft dat de daaraan verbonden ondernemersfaciliteiten niet 
meer kunnen worden gebruikt. Aldus HR 1 juli 1964, BNB 1964/259 en HR 9 december 1992, 
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eenmaal belastingheffing plaats vindt over de uitgekeerde vergoeding op ingebracht 
kapitaal en wel bij de belegger. 

Voordeel van een dergelijke commanditaire vennootschap waarbij de 
coöperatie optreedt als enig beherend vennoot is bovendien gelegen in de moge
lijkheid van verliescompensatie. Risicovolle projecten kunnen op deze manier 
worden ondergebracht in een 'niet-open' commanditaire vennootschap. Aanloop
verliezen bij de commanditaire vennootschap kunnen worden gecompenseerd met 
winsten bij de beherend vennoot.401 Hierin schuilde ook de aantrekkelijkheid van 
de 'Barbizon-Palace'-constructie.402 De commanditairen kregen slechts te nauwer-
nood winst uitgekeerd, terwijl de winst primair zit in de persoonlijk verworven 
ondernemingsfaciliteiten. Echter, nu deze tevens aandeelhouder in de beherend 
vennoot zijn, zullen zij de waardevermeerdering van de aandelen ten gevolge van 
de jaarlijkse reservering kunnen realiseren door verkoop van de aandelen. Hierover 
is dan geen of slechts aanmerkelijk belang belasting verschuldigd.403 

Een belangrijke bedreiging van de praktische toepasbaarheid vormde 
aanvankelijk de voorgestelde wijziging van art. 28 Wet Vpb 1969 met betrekking 
tot de status van de fiscale beleggingsinstelling in het kader van de herziening van 
de aanmerkelijk belang-regeling.404 Het wetsvoorstel voorzag aanvankelijk in een 
wijziging van de voor de toepassing van de hier beschreven constructie relevant 
zijnde regeling van de fiscale beleggingsinstelling. De wijziging zou er kort gezegd 
op neer zijn gekomen dat alleen ter beurze genoteerde fondsen als fiscale beleg
gingsinstelling kunnen worden aangemerkt. Voor de onderhavige constructie zou 
dit hebben betekend dat alleen gebruik kan worden gemaakt van een ter beurze 
genoteerde beleggingsinstelling, indien men een dubbele belastingheffing wenst 
te vermijden.4* Dit impliceert dat een coöperatie die opteert voor de commanditaire 
vennootschaps-constructie, een aan de beurs genoteerde beleggingsinstelling zal 
moeten oprichten, dan wel dat een reeds bestaande, aan de beurs genoteerde 
beleggingsinstelling zal moeten participeren in de hierboven beschreven 'coöperatie
ve' commanditaire vennootschap. 

In de uiteindelijk wet is echter de voorgestelde wijziging van art. 28 Wet Vpb 
1969 met betrekking tot de status van de fiscale beleggingsinstelling achterwege 
gebleven. Wel heeft de wijziging van de aanmerkelijk belang-regeling geleid tot 

BNB 1993/94. Zie ook Essers, t.a.p. blz. 689. 
401 Mohr, a.w. blz. 194. 
402 Zie over deze constructie Essers, t.a.p. blz. 687-692, Mohr, a.w. blz. 191 e.v. en Heyman c.s., 

a.w. blz. 83-85. 
403 Mohr, De commanditaire vennootschap en haar vreemde kostgangers, blz. 29. 
404 Wetsvoorstel 24 761, Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime terzake van winst 

uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting). Het wetsvoorstel is inmiddels 
wet geworden en voor een belangrijk deel op 1 januari 1997 in werking getreden. Zie Stb. 1996. 
652. 

405 Zie Jansen, a.w. blz. 164. 
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een verslechtering van de positie van houders van een aanmerkelijk belang in een 
fiscale beleggingsinstelling. In tegenstelling tot het aanmerkelijk belang-tarief van 
25%, wordt de winst uit aanmerkelijk belang in een fiscale beleggingsinstelling 
belast tegen het progressieve tarief uit de inkomstenbelasting.406 

4.3.3 Civielrechtelijke beperkingen 

In de gekozen opzet is er slechts één commanditaire vennoot, ni. de beleggings
maatschappij. Zoals eerder vermeld, zou er in principe ook voor kunnen worden 
gekozen natuurlijke personen rechtstreeks als commanditaire vennoten toe te laten. 
Een dergelijke constructie is evenwel niet geschikt voor het aantrekken van 
risicodragend vermogen bij het beleggend publiek, omdat de vrije overdraagbaarheid 
van de participaties zal ontbreken. Gezien de fiscale wenselijkheid dat de comman
ditaire vennootschap kan worden aangeduid als een 'niet-open' commanditaire 
vennootschap, zal immers de positie van commanditaire vennoot slechts kunnen 
worden overgedragen aan een ander met toestemming van alle vennoten. Het 
toestemmingsvereiste zal daarmee een vlotte verhandelbaarheid van de participatie 
in de weg staan. 

Bovendien, ware aan dit bezwaar voorbij te gaan, dreigt een dergelijke 
commanditaire vennootschap met natuurlijke personen als commandiet waarvan 
de commanditaire deelname vrij overdraagbaar is, in strijd te komen met het verbod 
van art. 19 lid 3 WvK, dat de commanditaire vennootschap verbiedt een in aandelen 
verdeeld kapitaal te hebben. In 1975 werd de commanditaire vennootschap op 
aandelen verboden. Ingevolge art. 19 lid 3 WvK wordt daarmee echter slechts 
verhinderd dat een commanditaire vennootschap voor participaties in haar vermogen 
verhandelbare aandeelbewijzen verstrekt. Wel toelaatbaar wordt geacht, zoals 
destijds bij de 'Barbizon Palace'-constructie, dat het totaalbedrag van de commandi
taire deelname wordt verdeeld in beperkt overdraagbare participaties van een 
bepaald nominaal bedrag op naam. Vereist is dan dat er sprake is van een bepaalde 
mate van individualisering door inschrijving van de participaties in het handelsre
gister.407 Wel staat vast dat een commanditaire vennootschap op grond van art. 
19 lid 3 WvK geen aan order of toonder luidende aandeelbewijzen in omloop mag 
brengen.408 Mohr heeft zich afgevraagd of het wellicht mogelijk is dat, mocht men 
de beperkte overdraagbaarheid een probleem achten, dit te omzeilen is door het 
aandeel te certificeren in vrij overdraagbare certificaten aan toonder, zodat in elk 
geval de economische eigendom van de commanditaire deelname overdraagbaar 

406 Zie hierover Van Horzen e.a., De nieuwe aanmerkelijk-belangregeling. Fiscale actualiteiten nr. 
30, FED, Deventer 1997. blz. 14, 35 en 103. 

407 Vgl. art. 13 sub e en f Handelsregisterbesluit 1996. 
408 Zie over de afschaffing van de commanditaire vennootschap op aandelen Mohr, De commanditaire 

vennootschap en haar vreemde kostgangers, blz. 3 en 4. 
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wordt gemaakt.409 Ook in het geval van certificering is er immers sprake van een 
middellijke participatie van de belegger in de commanditaire vennootschap. Door 
gebruik te maken zoals hierboven beschreven van een al dan niet fiscale beleg
gingsmaatschappij zou evenwel op eenvoudiger wijze kunnen worden bereikt dat 
de participaties vrij overdraagbaar zijn. 

Een derde theoretisch bezwaar tegen een commanditaire vennootschap met 
één beherend vennoot-coöperatie en meerdere commanditaire vennoten/natuurlijke 
personen kan gelegen zijn in de omstandigheid dat de persoonlijke lotgevallen van 
de commanditaire vennoot het voortbestaan van de vennootschap zal raken. Zo 
zal het overlijden van een van de vennoten in beginsel leiden tot ontbinding van 
de vennootschap op grond van art. 7A:1683 aanhef en sub 4 BW. Dit laatste kan 
echter ondervangen worden door een voortzettingsbeding in de vennootschapsakte 
op te nemen.410 Nu een voortzettingsregeling slechts ziet op de continuïteit van 
de samenwerking als zodanig, zal er tevens behoefte bestaan aan een of meer 
vermogensbedingen ten einde de ontbinding van het gebonden vennootschaps
vermogen te voorkomen.4" 

Als vierde bezwaar tegen een rechtstreekse deelname van individuele beleggers 
als commanditaire vennoot kan worden gewezen op de zware sanctie die overtreding 
van het hierna te bespreken beheerverbod van art. 20 lid 2 WvK met zich brengt 
mede gezien de aan de uitoefening van de coöperatieve onderneming mogelijk 
verbonden bedrijfsrisico's. Om deze redenen verdient het aanbeveling dat 
individuele beleggers niet rechtstreeks als commanditaire vennoot in een hier 
beschreven besloten commanditaire vennootschap deelnemen. In het belang van 
de belegger moet worden voorkomen dat deze rechtstreeks door crediteuren van 
de commanditaire vennootschap kunnen worden aangesproken. 

4.3.4 Positie van de belegger 

In de voorgestelde opzet is door het tussenschuiven van een beleggingsinstelling 
deze laatste de enig commanditaire vennoot. De belegger participeert daardoor 
slechts middellijk in het vermogen van de commanditaire vennootschap.412 De 
beleggingsinstelling zal in het belang van haar deelnemers de gang van zaken binnen 
het samenwerkingsverband van de commanditaire vennootschap controleren. 

409 Mohr, De commanditaire vennootschap en haar vreemde kostgangers, blz. 25 en Mohr, a.w. 
blz. 158 en 192. Twijfels omtrent deze wijze van certificering zijn geuit door Heyman c.s., blz. 
38. 

410 Zie hierover Mohr. a.w. blz. 218. 
411 Zie Mohr. a.w. blz. 228. 
412 In het handelsregister wordt dan ook slechts vermeld dat er één commanditaire vennoot is en 

het totaalbedrag van de commanditaire deelname. Zie art. 13 sub e en f Handelsregisterbesluit 
1996. 
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Daartoe staan de commanditaire vennoot echter slechts een beperkt aantal middelen 
ter beschikking. 

In de eerste plaats kan gewezen worden op het recht van de commanditaire 
vennoot deel te nemen aan de besluitvorming ten aanzien van het te voeren beleid. 
De commanditaire vennoot is immers volwaardig vennoot en uit dien hoofde komt 
hem in beginsel het recht toe deel te nemen aan de interne besluitvorming van de 
vennootschap. De bepaling van het beleid is een verantwoordelijkheid van alle 
vennoten gezamenlijk, zowel van de beherende als de commanditaire.413 Daarbij 
kan zich echter de situatie voordoen dat het verschil in belang dat de beherende 
vennoot enerzijds en de commanditaire vennoot anderzijds in de commanditaire 
vennootschap hebben, zich openbaart. Zo heeft de commanditaire vennoot alleen 
een financieel belang. Hij zal slechts streven naar een zo hoog mogelijk rendement. 
In de vennootschapsakte zal ten aanzien van de besluitvorming met dit verschil 
in belang rekening kunnen worden gehouden. Zo zou de zeggenschap van de 
beleggingsmaatschappij als commanditaire vennoot aldus kunnen worden beperkt 
dat zij slechts in de besluitvorming wordt betrokken ten aanzien van de vaststelling 
of wijziging van de regels met betrekking tot de winstvaststelling- en bestemming.414 

In de tweede plaats komt de commanditaire vennoot het recht toe de beherende 
vennoot ter verantwoording te roepen voor de uitvoering van het beleid. De uitvoe
ring van het beleid is immers een taak waarvoor alleen de beherende vennoot 
verantwoordelijk is. Hij is dan ook vertegenwoordigingsbevoegd (art. 17 WvK) 
en hoofdelijk verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap (art. 18 WvK). 
De commanditaire vennoot daarentegen is niet bevoegd tot vertegenwoordigingshan
delingen maar is dan ook niet hoofdelijk aansprakelijk en slechts draagplichtig 
voor het bedrag van zijn inbreng. Krachtens het beheerverbod van art. 20 lid 2 
WvK mag hij zich naar buiten toe niet als handelend voor de commanditaire 
vennootschap presenteren, op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle 
bestaande en toekomstige schulden van vennootschap, zelfs ten aanzien van 
crediteuren te kwader trouw.4" Een en ander brengt mee dat de commanditaire 
vennoot weliswaar ten aanzien van de besluitvorming krachtens de 
vennootschapsovereenkomst de bevoegdheid kan worden toegekend aan de 
beherende vennoot instructies te geven, een dergelijke instructiebevoegdheid kan 
echter niet zover gaan dat de commanditaire vennoot de uitvoering daarvan naar 

413 Mohr, a.w. blz. 163. In gelijke zin Meijers, a.w. blz. 203. 
414 In soortgelijke zin Meijers, a.w. blz. 202. 
415 Zie art. 21 WvK en de arresten HR 15 januari 1943, NJ 1943. 201 (Walvius Stamp- en trekwerk) 

en HR 24 april 1970, NJ 1970, 406 (Romano), waaruit kort samengevat blijkt dat bij overtreding 
van art. 20 lid 2 WvK de commanditaire vennoot niet alleen kan worden aangesproken door 
de crediteur waarmee hij handelde, maar ook door alle andere crediteuren, zowel de reeds 
bestaande als ook de toekomstige crediteuren van de commanditaire vennootschap. Ook de 
crediteur te kwader trouw wordt beschermd. 
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buiten toe kan afdwingen op het gevaar af het beheerverbod te overtreden.416 De 
beherende vennoot zal slechts intern ter verantwoording kunnen worden geroepen. 
Daartoe heeft de commanditaire vennoot dan ook, zoals alle vennoten, het recht 
op inzage in de boeken van de commanditaire vennootschap ten einde zich een 
verantwoord beeld te kunnen vormen omtrent haar financiële positie.417 

Kortom, is de commanditaire vennoot het niet eens met het gevoerde beleid 
en de wijze waarop dit door de beherende vennoot ten uitvoer is gelegd, dan staat 
hem geen ander middel ten dienste dan de beherende vennoot ter verantwoording 
te roepen. In het meest gunstige geval zal het leiden tot bijstelling van het gevoerde 
beleid. Volhardt de beherende vennoot echter in een gebrekkige uitvoering van 
de vennootschapsovereenkomst cq. het door de vennoten bepaalde beleid, dan rest 
de commanditaire vennoot als ultimum remedium slechts een actie op grond van 
art. 6:74 BW. Hij zal dan moeten aantonen dat de beherende vennoot in strijd 
handelt met de bepalingen van het vennootschapscontract of met genomen 
besluiten.418 Een mogelijkheid om de beherende vennoot uit zijn functie te 
verwijderen, hebben de commanditaire vennoten niet. Wensen zij van de beherende 
vennoot af te komen, dan zullen zij op grond van art. 7A:1684 lid 1 BW de 
ontbinding van de vennootschap moeten bewerkstelligen.419 Voordeel van deze 
mogelijkheid, in tegenstelling tot de opzegging op de voet van art. 7A:1683 sub 
3 BW, is dat door de commanditaire vennoten tevens schadevergoeding kan worden 
gevorderd. Vervolgens rijst dan de vraag, of en zo ja, door welke vennoten de 
commanditaire vennootschap kan worden voortgezet. Al met al biedt het in stelling 
brengen van art. 7A: 1684 lid 1 BW de commanditaire vennoot geen reële oplossing. 
De ontbinding van de overeenkomst komt immers neer op ontmanteling van de 
deelname van de belegger. 

Met betrekking tot de zeggenschap die men zou moeten of willen toekennen aan 
de beleggers, kan het volgende worden gezegd. De behoefte aan zeggenschap van 
beleggers in de commanditaire vennootschap zal groter zijn naar mate de vergoeding 

416 Mohr, De commanditaire vennootschap en haar vreemde kostgangers, blz. 9 en Mohr, a.w. blz. 
164. In gelijke zin Van Mourik, a.w. blz. 54 en Meijers, a.w. blz. 204. Anders Maeijer, die daarbij 
de ruime opvatting ten aanzien van het beheerverbod huldigt. Deze ruime opvatting houdt in 
dat de commanditair niet alleen naar buiten toe geen vertegenwoordigingshandelingen mag 
verrichten, maar ook dat de commanditair geen beslissende zeggenschap mag uitoefenen op 
de vertegenwoordigingshandelingen van de beherende vennoten. Zie Asser-Maeijer 5-V (1995). 
ar. 371, blz. 413. 

417 Zie art. II WvK. 
418 Vgl. Mohr, a.w. blz. 165. 
419 Hierin ligt vanuit het gezichtspunt van de beherende vennoot dan ook de aantrekkelijkheid van 

de commanditaire vennootschap. Gezien het dwingendrechtelijke karakter van het nv en bv-recht 
leidt een deelname in het kapitaal van de vennootschap als regel tot zeggenschapsrechten in de 
algemene vergadering ten aanzien van het ontslag van bestuurders. Zie art. 2:134 jo. 132 BW 
voor de nv. 
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op het ingebrachte kapitaal meer afhankelijk is van het bedrijfsresultaat. Dit zal 
in toenemende mate het geval zijn indien aan de leden geen marktconforme prijzen 
in rekening worden gebracht maar het zakelijk verkeer met de leden wordt 
afgerekend op basis van voorschotprijzen en een slot-, of nabetaling. Van de andere 
kant zal met een minimum aan zeggenschap kunnen worden volstaan indien aan 
de commanditaire vennoot een vast rendement in het vooruitzicht wordt gesteld.4 

Eventueel kan men in de vennootschapsakte aan het winstdeel van de commanditaire 
vennoot een bepaalde al dan niet cumulatieve preferentie toekennen. De 
zeggenschap van de commanditaire vennoten zou dan kunnen worden beperkt tot 
het recht op inzage in de boeken van de vennootschap.421 Aldus bestaat er ook hier 
een directe relatie tussen de zeggenschapsproblematiek en de vergoedingsproblema-
tiek. 

Denkbaar is dan ook - en dit is het ene uiterste - dat de interne controle die 
de beleggingsmaatschappij als commanditaire vennoot kan uitoefenen door de 
beherend vennoot ter verantwoording te roepen samen met de bevoegdheid tot 
inzage in de boeken van de vennootschap, een voldoende waarborg biedt voor 
beleggers voor een redelijk beleid ten aanzien van de winstvaststelling en de 
winstbestemming. De samenwerking tussen de coöperatie en de beleggingsmaat
schappij berust immers op de unanimiteit van de contractspartijen. Het eenzijdig 
wijzigen van het vennootschapscontract ten nadele van een der vennoten is als 
regel niet mogelijk.422 De positie van de beleggers is daarmee in wezen afhankelijk 
van de rechten die de beleggingsmaatschappij als commanditaire vennoot in de 
vennootschapsakte zijn toegekend. 

Aan de andere kant - en dit is dan het andere uiterste - kan er behoefte bestaan 
om de beleggingsmaatschappij zeggenschap te verlenen in de bedrijfsvoering van 
de coöperatie. Het bestuur of een deel van het bestuur van de beleggingsmaat
schappij kan in de statuten van de coöperatie een plaats krijgen als orgaan van de 
coöperatie, waarbij tevens in de statuten kan worden bepaald dat aan een dergelijke 
orgaan op de voet van art. 2:38 lid 3 BW stemrecht toekomt in de algemene 

420 Zie voor de vraag op welke wijze de winstaanspraken in een personenvennootschap kunnen 
worden gedifferentieerd G. van Solinge, Leeuwe- en andere delen. Enkele gedachten over 
winstverdeling bij personen- en kapitaalvennootschappen, inaugurele rede KUN 1995, serie 
Onderneming en Recht, deel 3, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1995 en Meijers, a.w. blz. 117-124. 
Ten aanzien van personenvennootschappen zijn in dit verband met name artt. 7A:1670-1672 
BW van belang. 

421 Vgl. Mohr, De commanditaire vennootschap en haar vreemde kostgangers, blz. 5 en Mohr, a.w. 
blz. 162. Het recht op inzage komt overigens elke vennoot reeds toe op grond van de 
dwingendrechtelijke bepaling van art. 11 WvK. De boekhoudplicht vindt zijn grondslag in art. 
3:15a BW jo. 7A:1655 BWjo. 15 WvK. 

422 Dit laat natuurlijk de mogelijkheid onverlet dat in het vennootschapscontract aan een van de 
vennoten de bevoegdheid wordt gegeven in specifieke en nader in de akte aangeduide gevallen 
de overeenkomst aan te passen. 
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vergadering van de coöperatie.421 Langs de weg van art. 2:37 lid 3 BW kan aan 
de beleggingsmaatschappij tevens de bevoegdheid worden verleend een gedeelte, 
mits minder dan de helft, van het bestuur van de coöperatie te benoemen.424 

De vraag is echter of een dergelijke toekenning van stemrecht en bevoegdheid 
tot benoeming van een aantal bestuurders noodzakelijk is indien de rechten van 
de beleggingsmaatschappij ten aanzien van de winstvaststelling en winstbestemming 
in de vennootschapsakte reeds zijn vastgelegd. Art. 7A:1671 lid 1 BW bepaalt zelfs 
uitdrukkelijk dat de omvang van het aandeel van elk der vennoten in de winst niet 
door een der vennoten of een derde mag worden bepaald425, zodat men zich kan 
afvragen wat de toekenning van stemrecht aan het bestuur van de beleggingsmaat
schappij in de algemene vergadering van de coöperatie toevoegt. Op het niveau 
van de contractuele samenwerking tussen beleggingsmaatschappij en de coöperatie 
kan door toepassing van het vennootschapsrecht reeds een voldoende invloed van 
de beleggingsmaatschappij worden bereikt. Verder bepaalt art. 7A:1672 lid 1 BW 
dat elk der vennoten een aandeel in de winst moet toekomen. In de te kiezen 
maatstaf voor de verdeling zijn zij vrij. Gezien de toepassingsvoorwaarden van 
de fiscale beleggingsinstelling zal ten aanzien van de winstbestemming in de 
vennootschapsakte in elk geval moeten worden opgenomen dat (een gedeelte van) 
de in een bepaald boekjaar behaalde winst in het daarop volgende boekjaar moet 
worden uitgekeerd aan de beleggingsmaatschappij. 

4.3.5 Positie van de commanditaire vennoot 

Nillesen426 stelt dat de bedenkingen die in de literatuur zijn gerezen tegen de 
commanditaire vennootschap met één beherend vennoot en een of meer com
manditaire vennoten, die op hun beurt weer aandeelhouder zijn van de beherende 
vennoot en tevens het bestuur vormen van de beherende vennoot, bij de hier 
voorgestelde opzet niet aan de orde zijn. Gezien de gekozen constructie - de 
beherende vennoot is een coöperatie - is er inderdaad geen sprake van een 
zogenaamde 'BV-CV'. Het is echter interessant om na te gaan of de posities van 

423 In soortgelijke zin Nillesen, t.a.p. blz. 128 en Jansen, a.w. blz. 163. 
424 Zie over de toekenning van stemrecht aan niet-leden in de coöperatie op de voet van art. 3:38 

lid 3 § 4.2.2. van hoofdstuk 4 en hetgeen is opgemerkt in § 2.4. onder b van dit hoofdstuk. 
425 Deze regel kan met name tot onbillijke resultaten leiden in geval van een groot aantal vennoten. 

Vasthouden aan het vereiste van unanimiteit zou dan tot een de facto vetorecht kunnen leiden. 
In de literatuur wordt art. 7A:1671 BW voor dit soort gevallen aldus beperkt uitgelegd dat het 
verbod slechts dan is overtreden indien een van de vennoten van de winst wordt uitgesloten door 
een besluit genomen door de meerderheid van de vennoten cq. een derde, indien hij niet aan 
de besluitvorming hieromtrent heeft kunnen deelnemen. Daarnaast vindt er een inhoudelijke 
toets plaats: de regeling mag niet zover gaan dat de betreffende vennoot structureel een aandeel 
in de winst wordt onthouden. Zie hierover G. van Solinge, a.w. blz. 14 e.v. en Meijers, a.w. 
blz. 122-124. 

426 Nillesen, t.a.p. blz. 128. 
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betrokkenen binnen de hier beschreven 'Coöperatie-CV' niet vergelijkbaar zijn 
met de posities die betrokkenen binnen een 'BV-CV' innemen, zodat de problemen 
die zich daar voordoen relevant zouden kunnen zijn bij de hier voorgestelde 
constructie van een 'Coöperatie-CV'. Soortgelijke vragen als bij de 'BV-CV' 
zouden zich ten aanzien van een 'Coöperatie-CV' kunnen voordoen indien de leden 
van de coöperatie rechtstreeks toegelaten worden als commanditaire vennoot dan 
wel middellijk door te participeren in het aandelenkapitaal van een beleggingsmaat
schappij die als enig commanditaire vennoot optreedt. Zo stelt Mohr427 dat de ratio 
van art. 20 lid 2 WvK meebrengt, dat een zelfstandige bestuurlijke positie in de 
rechtspersoon die commanditair is, zich niet verdraagt met eenzelfde positie in 
een vennootschap die optreedt als beherend vennoot. 

Ook Slagter gaat uit van een dergelijk standpunt.428 Uitgaande van de feitelijke 
constellatie dat een en dezelfde persoon zowel commanditaire vennoot is als ook 
enig aandeelhouder én bestuurder van de besloten vennootschap die als enig 
beherend vennoot van de commanditaire vennootschap optreedt, acht hij deze 
constructie door het tussenschuiven van een besloten vennootschap een schijn
constructie waarmee wordt verhuld dat materieel gezien dezelfde persoon die als 
commanditaire vennoot optreedt, beherend vennoot is van deze commanditaire 
vennootschap.429 Aansprakelijkheid op grond van het overtreden van het beheer-
verbod430 kan volgens Slagter alleen worden ontlopen indien er sprake is van een 
ontkoppeling van de dubbelrol van bestuurder en enig aandeelhouder van de bv-
beherend vennoot. Daartoe zou de commanditair ofwel de positie van bestuurder 
ofwel de positie van enig aandeelhouder in de beherende vennootschap moeten 
prijsgeven. Van een overtreding van het beheerverbod is in de visie van Slagter 
ook geen sprake indien de positie van aandeelhouder of bestuurder substantieel 
met een ander wordt gedeeld.431 Toegepast op de voorgestelde constructie van een 
'Coöperatie-CV' zal het beheerverbod zeker niet zijn overtreden indien het bestuur 
van de coöperatie en het bestuur van de beleggingsmaatschappij wordt bemand 
door verschillende personen, zelfs indien zou blijken dat de leden van de coöperatie 

427 Mohr, a.w. blz. 186. In diens De commanditaire vennootschap en haar vreemde kostgangers, 
blz. 15, werd nog een andere mening gehuldigd. 

428 Personenassociaties (Slagter), losbl. editie, Kluwer, aant. 111.8.1., cv 1-290-300. 
429 Formeel-juridisch is de bv beherend vennoot en dus op grond van art. 18 WvK aansprakelijk 

voor de verbintenissen van de commanditaire vennootschap. Krachtens de omweg van art. 2:248 
BW kan echter ook de bestuurder van de bv-beherend vennoot aansprakelijk worden gesteld 
voor een tekort in geval van faillissement van de bv, mits er sprake is van kennelijk onbehoorlijk 
bestuur. Ook de aandeelhouder van de bv kan indien hij het beleid heeft bepaald als ware hij 
bestuurder, op grond van art 2:248 lid 7 BW aansprakelijk worden gesteld. Echter in tegenstelling 
tot art. 18 WvK betreft het geen rechtstreekse aansprakelijkheid jegens individuele crediteuren 
maar slechts een aansprakelijkheid jegens de boedel. 

430 Art. 20 lid 2 jo. 21 WvK. 
431 Slagter, Vragenrubriek in TVVS 1983 nr. 4, blz. 108, De toekomst van de bv, TVVS 1983, 

nr. 6, blz. 150 en zijn bespreking van 'A.L. Mohr, De commanditaire vennootschap en haar 
vreemde kostgangers', TVVS 1987 nr. 8, blz. 207. Zie ook Heyman c.s.. a.w. blz. 11 en 74. 
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een beslissende zeggenschap hebben in de benoeming van de bestuursleden van 
de coöperatie als ook van de beleggingsmaatschappij. 

Voorzichtigheid zal men ook moeten betrachten ten aanzien van de te kiezen 
naam van de commanditaire vennootschap. Hierin mag niet de naam van de 
commanditaire vennoot tot uitdrukking komen op straffe van hoofdelijke 
aansprakelijkheid voor de verbintenissen van de commanditaire vennootschap.4'" 
Het verdient aanbeveling ten einde risico's te vermijden de naam van de comman
ditaire vennootschap zodanig te kiezen dat verwarring met de commanditaire 
vennoot niet mogelijk is.433 

Hoewel met de constructie van deelname in een 'niet-open' commanditaire vennoot
schap een dubbele belastingheffing kan worden voorkomen, zal de aantrekkelijkheid 
van deze mogelijkheid voor beleggers afhangen van de te verwachten vergoeding. 
Ook in dit geval zal de reeds meermaals aangeduide vergoedingsproblematiek tot 
een oplossing moeten worden gebracht. Nillesen434 stelt dat het aandeel van de 
commanditaire vennoot in de 'winst' van de commanditaire vennootschap kan 
zijn gebaseerd op een basisrendement, daarmee waarschijnlijk doelend op een vast 
rendement, gekoppeld aan bijvoorbeeld het rendement op staatsleningen. Het 
basisrendement kan worden verhoogd met een percentage van de 
bedrijfsresultaten.435 Mogelijk is het ook dat de winst van de commanditaire 
vennootschap aldus wordt verdeeld dat de beherende vennoot slechts in de winst 
zullen delen nadat een x% van de winst of een maximumbedrag aan de comman
ditaire vennoten is uitgekeerd. Op grond van art. 7A:1671 lid 2 moet het ook 
mogelijk worden geacht te bepalen dat in de onderlinge verhouding eventuele 
verliezen slechts ten laste van de beherende vennoten worden gebracht.436 Overigens 
kan mijns inziens natuurlijk ook worden gekozen voor een aandeel in de winst 
dat geheel afhankelijk is van de bedrijfsresultaten, met name in het geval dat de 
commanditaire vennootschap aan de leden van de coöperatie marktconforme prijzen 
in rekening brengt. 

Een ander probleem bij deze constructie is, hoe zij zich verhoudt tot de 
wettelijke omschrijving van de coöperatie in art. 2:53 lid 1 BW, met name ten 
aanzien van het materiële kenmerk van het 'doen uitoefenen'. De vraag is immers 
of onder het 'doen uitoefenen' in de zin van art. 2:53 lid 1 BW mede kan worden 
begrepen de bedrijfsuitoefening door een commanditaire vennootschap waarvan 
de coöperatie enig beherend vennoot is. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt 

432 Zie art. 20 lid 1 jo. 21 WvK. 
433 Zie hierover Mohr. De commanditaire vennootschap en haar vreemde kostgangers, blz. 13 en 

Mohr. a.vv. blz. 187. Meijers. a.w. blz. 192. 
434 Nillesen, t.a.p. blz. 127. 
435 Zie in soortgelijke zin G. van Solinge, a.w. blz. 10. 
436 Zie G. van Solinge, a.w. blz. 4 en 6. 
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slechts dat de wetgever de configuratie waarbij de bedrijfsuitoefening plaats vindt 
door een dochter-nv of -bv, door middel van de toevoeging 'doen uitoefenen' aan 
de wettelijke omschrijving heeft willen sanctioneren.437 Niet valt echter in te zien 
waarom het 'doen uitoefenen' van het coöperatieve bedrijf voorbehouden zou zijn 
aan de rechtsvorm van de naamloze en de besloten vennootschap. Beslissend voor 
het 'doen uitoefenen' in de zin van art. 2:53 lid 1 BW is, zoals uit § 6.3. van 
hoofdstuk 4 bleek, niet de kapitaaldeelname maar het feit of de coöperatie in 
overwegende mate zeggenschap heeft over de vennootschap die het bedrijf van 
de coöperatie uitoefent. Het criterium voor het aannemen van een 'doen uitoefenen' 
bestaat dan ook in de mate waarin de coöperatie 'power of control' bezit over de 
vennootschap. Men zou zelfs kunnen aannemen dat hier sprake is van een uitoefenen 
van het bedrijf door de coöperatie zelf, nu de bedrijfsresultaten ten gevolge van 
het 'niet-open' karakter van de commanditaire vennootschap in fiscaal opzicht 
worden toegerekend aan de coöperatie zelf. Om dezelfde redenen kan worden 
aangenomen dat een vennootschap onder firma waarin een coöperatie als beherend 
vennoot optreedt, zo niet het bedrijf zelf uitoefent dan toch in elk geval het bedrijf 
doet uitoefenen in de zin van art. 2:53 lid 1 BW. 

Geconcludeerd kan worden dat in het 'niet open' karakter van de commanditaire 
vennootschap, waarvan de coöperatie enig beherend vennoot is en de beleggers 
commanditaire vennoten zijn, een evident nadeel van de constructie is indien men 
daarmee beoogt vermogen aan te trekken van min of meer anonieme beleggers, 
waarvoor de overdraagbaarheid van hun positie in de commanditaire vennootschap 
immers van essentieel belang is. Dit nadeel is slechts op te lossen door gebruik 
te maken van een beleggingsmaatschappij als commanditaire vennoot. Indien deze 
beleggingsmaatschappij tevens aangemerkt kan worden als een fiscale beleggingsin
stelling in de zin van art. 28 Wet Vpb 1969, is aannemelijk dat een dubbele 
belastingheffing wordt voorkomen. Een belangrijke beperking voor de feitelijke 
toepasbaarheid kan echter gelegen zijn in het feit dat de winst uit aanmerkelijk 
belang in een fiscale beleggingsinstelling ten gevolge van de wijzigingen van het 
aanmerkelijk-belangregime bij natuurlijke personen tegen het progressieve tarief 
van de inkomstenbelasting wordt belast. Civielrechtelijk gezien zijn aan de in de 
paragraaf beschreven 'Coöperatie-CV' weinig bezwaren verbonden. De commandi
taire vennootschap als contractueel samenwerkingsverband biedt voldoende ruimte 

437 Zie hierover § 6.3. van hoofdstuk 4. 
438 In de hier beschreven constructie is de commanditaire vennootschap zowel dochtervennootschap 

als ook afhankelijke maatschappij van de coöperatie. Zie art. 2:24a resp. 63a sub b BW. Als 
regel zal de commanditaire vennootschap noch dochtervennootschap noch afhankelijke 
maatschappij zijn van de commanditaire vennoot, ook niet in het geval het beheerverbod van 
art. 20 lid 2 K is overtreden. Aldus Meijers. a.w. blz. 207. Mogelijk in andere zin t.a.v. de 
dochtervennootschap Bartman/Dorresteijn, Van het concern, derde druk, Gouda Quint, Deventer 
1997, blz. 59 en 60 en voor de afhankelijke maatschappij blz. 108. 
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de zeggenschap van de beleggers in de coöperatieve onderneming dusdanig te 
moduleren dat de coöperatie ten behoeve van de leden overwegende zeggenschap 
heeft op het beleid van de in de commanditaire vennootschap gevoerde 'coöpera
tieve' onderneming. 
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