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HOOFDSTUK 7 

Samenvatting en conclusies 

Het onderhavige onderzoek heeft als onderwerp het rechtskarakter en de 
financiering van de coöperatie. In het bijzonder werd de vraag onder ogen gezien 
welke beperkingen uit het rechtskarakter van de coöperatie voortvloeien ten aanzien 
van de financiering van haar bedrijfsactiviteiten. Na een korte introductie van de 
bestaande financieringspraktijk werd in het inleidende hoofdstuk 1 de centrale 
vraag aldus geformuleerd: kan een coöperatie risicodragend vermogen van 
beleggers aantrekken door de uitgifte van vermogenstitels op een soortgelijke wijze 
als de nv en de bv door emissie van aandelen, zonder dat het wezen van de 
coöperatie wordt aangetast? Uit de centrale vraag vloeiden de volgende 
onderzoeksvragen voort: 

Volgens welke beginselen is een coöperatie werkzaam? 
Op welke wijze heeft de wetgever de coöperatie juridisch vormgegeven? 
Waaruit bestaat het rechtskarakter van de coöperatie ? 
Op welke wijze vindt de financiering van de coöperatie plaats en wat zijn 
de beperkingen die uit haar rechtskarakter voortvloeien? 
Welke ruimte biedt de wettelijke regeling aan een coöperatieve onderneming 
tot het aantrekken van risicodragend vermogen van beleggers door de uitgifte 
van vermogenstitels, al dan niet ter beurze? 

De coöperatie is geen eenduidig begrip. Om die reden is in hoofdstuk 2 tegen de 
achtergrond van haar historische ontwikkeling uiteengezet volgens welke beginselen 
een coöperatie werkzaam is. Met name de beginperiode bleek een grote mate van 
diversiteit aan coöperatieve beginselen te vertonen die terug te voeren is op verschil
len in economische achtergrond en de aan de toepassing ten grondslag liggende 
maatschappij-opvatting. Hoewel de drie in § II.2 beschreven gangbare coöperatie-
scholen alle ervan uitgingen dat aan de samenwerking in coöperatief verband maat
schappij-hervormende motieven ten grondslag dienden te liggen, kende elke 
stroming zijn eigen voorkeur voor een bepaalde coöperatievorm en daarbij 
behorende beginselen. Zo trachtte men binnen de Socialistische Coöperatie School, 
die navolging vond in Groot-Brittannië en Frankrijk, de maatschappelijke verhou
dingen te beïnvloeden door de oprichting van consumentencoöperaties en 
werknemerproductiecoöperaties. De door de consumentencoöperatie gehanteerde 
beginselen, ook wel de Rochdale-beginselen genoemd, bleken een meer universele 
gelding te hebben (§ IL3.1.). De geest van de Socialistische Coöperatie School 
is nog te ontwaren binnen het Directoraat-Generaal XXIII van de EG, dat verant-
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Hoofdstuk 7 

woordelijk is voor de ontwikkeling van Europese rechtsvormen voor een 'Economie 
Sociale', zoals de Europese Coöperatieve Vennootschap. Het belang van de 
Solidaristische Coöperatie School is met name gelegen in de verspreiding van het 
coöperatieve landbouwkrediet volgens het Raiffeisen-systeem (§ II.3.2.), waaraan 
de huidige regeling van de ledenaansprakelijkheid is ontleend. De Duitse Coöperatie 
School heeft daarentegen geen eigen coöperatieve beginselen voortgebracht. Haar 
verdienste bestaat hierin dat zij de coöperatie als wetenschapsobject heeft getracht 
te verklaren. Na een aanvankelijke historisch-juridische bestudering van de 
coöperatie ligt de nadruk binnen de Duitse Coöperatie School op een sociologische 
en economische benadering van de coöperatie. De Duitse Coöperatie School heeft 
de theorie van de 'Doppelnatur' voortgebracht, waarbij de coöperatie werd 
voorgesteld als enerzijds een vereniging van personen, anderzijds als een organisatie 
die een bedrijf uitoefent. Aan het dualistische karakter werd de consequentie 
verbonden dat een goed functioneren van het bedrijf een bepaalde mate van 
zelfstandigheid van het bestuur ten opzichte van de leden veronderstelt. Dit 
dualistische karakter van de coöperatie komt thans tot uitdrukking in de wettelijke 
omschrijving van art. 2:53 lid 1 BW en de bestuursautonomie. In § II.3.3. werd 
geconcludeerd dat de theorievorming van de genoemde coöperatiescholen niet 
heeft geleid tot voor alle soorten coöperaties geldende gelijke beginselen. Met name 
de werkwijze van de bedrijfscoöperatie wordt niet verklaard. Een verklaring van 
de beginselen die ten grondslag liggen aan de bedrijfscoöperatie, waarbij het 
financieringsvraagstuk in het bijzonder een rol speelt, werd wel gevonden in de 
economisch-analytische coöperatietheorie (§ II.4.2). Een economische analyse 
van de coöperatieve onderneming is van praktisch belang voor de beantwoording 
van de vraag op welke wijze de coöperatie in het algemeen wordt gefinancierd 
en op welke wijze de coöperatie in het bijzonder voorziet in haar behoefte aan 
risicodragend vermogen. Reden voor een economische benadering van de coöperatie 
is verder gelegen in de omstandigheid dat, zoals in § II.4.4. bleek, ook de wetgever 
bij recentere wetgeving, zoals de Wet Vpb 1969 en de in 1989 van kracht geworden 
structuurregeling voor grote coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, 
uitgaat van een economische analyse van de coöperatie. 

In de economisch-analytische coöperatietheorie wordt de coöperatie ge
kenmerkt door haar onzelfstandige karakter, hetgeen verklaard wordt uit de 
omstandigheid dat tussen de leden en de coöperatie geen marktrelatie bestaat. Zij 
oefent ten behoeve van de leden-bedrijfshuishoudingen op basis van het 
kostendekkingsbeginsel een of meer bedrijfsfuncties uit die de leden ieder voor 
zich op minder gunstige condities zouden kunnen uitoefenen. Daarbij kent de 
coöperatie een afhankelijkheid ten opzichte van de leden/bedrijfshuishoudingen 
ten aanzien van de doelstelling en de aard van de uit te oefenen bedrijfsactiviteiten, 
de wijze van winstbestemming, de voorziening in de leiding van de onderneming, 
de financiering en haar continuïteit (§ H.4.2.). Binnen de economisch-analytische 
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coöperatietheorie wordt de coöperatie beschouwd als een onzelfstandige onderne-
mingsvorm zonder eigen winststreven. Zij dient volgens deze theorie slechts als 
verlengstuk van de bedrijfshuishoudingen van de leden bij de uitoefening van haar 
activiteiten, en heeft een inkomensvormende functie voor haar leden. 

In hoofdstuk 3 stond de vraag centraal op welke wijze de wetgever de coöperatie 
juridisch heeft vormgegeven. Als algemeen gezichtspunt geldt dat noch de wetgever 
van 1876 noch die van 1925 en 1976 aan de regeling van de coöperatie een 
principiële analyse van het economisch verschijnsel coöperatie ten grondslag heeft 
gelegd. Veelal was de wetgevende arbeid een reactie op bestaande historische 
ontwikkelingen. De wetsgeschiedenis kent dan ook een wispelturig verloop, hetgeen 
niet heeft bijgedragen tot een beter begrip van de rechtsvorm. Een eerste reactie 
van de wetgever was nodig toen aan het aanvankelijk door het departement 
gesanctioneerde gebruik van de rechtsvorm van de vereniging conform de Wet 
1855 in 1874 een einde kwam door een wijziging van haar goedkeuringsbeleid 
(§ III.2.2). Teneinde rechtspersoonlijkheid te verkrijgen was men voor een korte 
periode uitsluitend aangewezen op de nv, hetgeen gezien de daarmee gepaard 
gaande stortingsplicht en de geringe liquiditeit van de toenmalige coöperanten geen 
reële optie was. Teneinde de verdere ontwikkeling van de coöperatie niet te 
belemmeren heeft de wetgever de totstandkoming van een eigen wettelijke regeling 
ter hand genomen, die - hoewel het ontwerp aanvankelijk repte van een 'vennoot
schap met veranderlijk kapitaal' - aansloot bij het verenigingskarakter van de reeds 
bestaande coöperaties en in navolging van hetgeen in Duitsland gebruikelijk was, 
de wettelijke aansprakelijkheid introduceerde als waarborg voor de kredietwaardig
heid. De wet van 1876 bleek echter in de praktijk niet te voldoen door het grote 
aantal vormvoorschriften bij oprichting met als sanctie nietigheid, alsmede door 
de uitsluitende en dwingende bewijskracht van de ledenlijst (§ III.3.3.). Een en 
ander vormde de aanleiding tot de totstandkoming van de wet van 1925, die tot 
tevredenheid van de praktijk heeft gegolden tot 1976. Zowel de Wet 1876 als de 
Wet 1925 kenden een formeel coöperatiebegrip waaraan werd toegevoegd dat de 
vereniging haar coöperatieve karakter niet verloor indien de statuten het toelieten 
dat haar werkkring zich uitstrekte tot derden (§ III.4.1.1.). Inmiddels was het 
departement op haar goedkeuringsbeleid van 1874 teruggekomen, zodat naast de 
coöperatieve vereniging en de naamloze vennootschap ook de vereniging conform 
de wet van 1855 als rechtsvorm voor de coöperatie kon worden gekozen 
(§111.4.2.1.). 

De invoering van Boek 2 BW heeft geleid tot een stelselwijziging die terug 
te voeren is op het Ontwerp Meijers. Rechtspersonen werden voortaan onderschei
den aan de hand van materiële kenmerken, waarbij de coöperatie werd beschouwd 
als een bijzondere vereniging en de onderlinge waarborgmaatschappij als een bijzon
dere coöperatie (§ III.4.2.2.). Gezien de grote mate van diversiteit aan coöperaties 
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maakte Meijers bij de omschrijving van de coöperatie gebruik van een normaal 
type (§ III.4.2.3.), waarbij het zakelijk verkeer tussen coöperatie en haar leden plaats 
diende te vinden door het sluiten van overeenkomsten. Verder ging hij uit van de 
gedachte dat de lidmaatschapsverhouding niet in de contractuele verhouding kon 
interfereren. De materiële afbakening had tot gevolg dat coöperaties die het zakelijk 
verkeer via het lidmaatschap regelden, geen coöperaties waren maar verenigingen, 
terwijl op verenigingen die overeenkomsten sloten met hun leden, de voor de 
coöperatie geldende regels van toepassing waren met alle gevolgen voor de leden 
vandien (§ III.5.1.). In §§ III.4.3.2 en III.4.4. werd de conclusie getrokken dat door 
een onjuiste uitleg van de ter afbakening met de vereniging in de wettelijke om
schrijving opgenomen woorden "anders dan bijkomstig' een verbod tot het 
onderhouden van een soortgelijk zakelijk verkeer met derden in de wet werd 
opgenomen, terwijl een dergelijke 'zuivering' uitdrukkelijk niet door Meijers was 
bedoeld. De bestaande praktijk dat sommige coöperaties de bedrijfsuitoefening 
hadden ondergebracht in door hen gecontroleerde werkmaatschappijen, vormde 
de reden de wettelijke omschrijving bij de Invoeringswet Boek 2 BW in die zin 
te verruimen dat de coöperatie het bedrijf feitelijk kon 'doen uitoefenen' via een 
werkmaatschappij, maar de coöperatie zelfde overeenkomsten terzake van het 
zakelijk verkeer met haar leden diende te sluiten teneinde niet te treden buiten de 
wettelijke omschrijving (§ III.4.4.). 

Gelijktijdig met de invoering van de structuurregeling in 1989 is de wetgever 
teruggekeerd naar een stelsel van formele kenmerken (§ III.5.2.). Voor de vraag 
of een bepaalde rechtspersoon een coöperatie is, is in beginsel de wijze van 
oprichting beslissend. Uit de statuten moet blijken 'dat zij zich ten doel stelt te 
voorzien in de stoffelijke behoeften van haar leden krachtens overeenkomsten, 
anders dan van verzekering, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde 
te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen'. In verband met de omzettingsrege
ling van art. 2:18 BW geldt de coöperatie ten opzichte van de vereniging als een 
zelfstandige rechtspersoon. Tevens is de wettelijke omschrijving wederom verruimd 
in die zin dat de leden rechtstreeks met de werkmaatschappij die belast is met de 
feitelijk afwikkeling van het zakelijk verkeer, overeenkomsten kan afsluiten. De 
tussenkomst van de coöperatie is daarvoor niet meer vereist. Met de stelselwijziging 
zijn de nadelige consequenties van de door Meijers ingeïntroduceerde leer van 
de materiële kenmerken, zoals rechtsonzekerheid, in belangrijke mate gemitigeerd. 
Wel zijn de materiële kenmerken nog steeds van belang in het kader van de oprich
ting en de omzettings- en ontbindingsregeling. Verder zijn, gezien het feit dat de 
wetgever hiermee een juridische omschrijving heeft willen geven van de 
economische activiteit van de coöperatie, de materiële kenmerken van belang voor 
de vraag hoever de grenzen van de wettelijke regeling reiken. In § III.5.3. werd 
het stelsel dan ook aangeduid als een 'gemengd stelsel' van formele en materiële 
kenmerken. 
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In hoofdstuk 4 zijn de opbouwende elementen van de wettelijke omschrijving van 
de coöperatie aan een analyse onderworpen in het licht van de vraag in hoeverre 
het daaruit voortvloeiende rechtskarakter zich verzet tegen een adequate financiering 
van haar ondernemingsactiviteiten. Het rechtskarakter van de coöperatie blijkt te 
worden bepaald door haar bijzondere, dwingendrechtelijk voorgeschreven 
doelstelling (§ IV.3), de toepasselijkheid van een verenigingsrechtelijke organisatie
structuur (§ IV.4) en de dwingendrechtelijk voorgeschreven wijze waarop de 
coöperatie haar doelstelling dient te verwezenlijken (§ IV.5). Verder wordt de 
coöperatie gekenmerkt door een exclusief en besloten karakter: gebruik van het 
door de coöperatie uitgeoefende bedrijf staat in beginsel alleen open voor leden. 

Het doel van de coöperatie bestaat hierin dat de coöperatie een of meer 
bedrijfsfuncties van de leden-bedrijfshuishoudingen uitoefent die de leden, zoals 
gezegd, ieder voor zich op minder gunstige condities kunnen uitoefenen. Daartoe 
houdt de coöperatie een onderneming in stand waarvan de activiteiten in het 
verlengde liggen van de economische activiteiten van de leden. De coöperatie heeft 
ten behoeve van haar leden een inkomensvormende cq. kostenbesparende functie. 
Verder is essentieel dat er sprake is van een zakelijk verkeer tussen de coöperatie 
en haar leden, dat in overeenstemming is met de in de statuten neergelegde 
wettelijke doelstelling van de coöperatie. Belangrijkste conclusie van § IV.3 is 
dat van het wettelijk doel - art. 2:53 lid 1 BW spreekt van de behartiging van de 
stoffelijke behoeften van de leden - niet kan worden afgeweken. Een en ander 
betekent dat zowel de uitoefening van branchevreemde activiteiten alsmede het 
behalen van rendement op door beleggers geïnvesteerd vermogen op gespannen 
voet staat met de inkomensvormende functie van de coöperatie, indien een 
coöperatie vasthoudt aan haar verlengstukfunctie en het daaruit voortvloeiende 
kostendekkingsbeginsel. 

De coöperatie kent een verenigingsrechtelijke organisatiestructuur. Dit gegeven 
in combinatie met het vereiste van een zakelijk verkeer vormt het kenmerkende 
verschil met de nv en de bv. Door toe te treden komt het lid in een organisatie-
rechtelijke rechtsbetrekking tot de coöperatie te staan (§ IV.4.2.2.). Op grond van 
het lidmaatschap kan het lid gebruik maken van de coöperatie en deelt het in de 
bedrij fsrevenuen naar rato van de omvang van het zakelijk verkeer. Dit impliceert 
dat de coöperatie geen vereniging van kapitaalinvesteerders is, maar een vereniging 
van bedrijfshuishoudingen met gelijksoortige economische belangen. Voorzover 
de leden vermogen verstrekken aan de coöperatie is dat gerelateerd aan de omvang 
van het zakelijk verkeer en staat deze verstrekking in dienst van de verwezenlijking 
van haar doelstelling. 

Zoals in § IV.2 bleek kent de coöperatie een dualistisch karakter, hetgeen 
bijzondere eisen stelt aan het bestuur. De taak van het bestuur omvat niet alleen 
de leiding over de verenigingsrechtelijke kant van de coöperatie, maar tevens de 
leiding over de aan de coöperatie verbonden onderneming. Daarbij dient het bestuur 
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de in de statuten omschreven wettelijke doelstelling als leidraad te nemen. Het 
bestuur verricht zijn taak volledig autonoom. De algemene vergadering kan derhalve 
niet in het bestuur interfereren door het geven van concrete instructies aan het 
bestuur. In § IV.4.1.2. werd geconcludeerd dat de Forumbank-doctrine onverkort 
van toepassing is op de coöperatie. Wel kan de algemene vergadering algemene 
aanwijzingen aan het bestuur verstrekken terzake van het te voeren beleid. Nu de 
doelstelling van de coöperatie geldt als leidraad voor het handelen van het bestuur, 
kunnen deze algemene aanwijzingen een meer concreet karakter krijgen afhankelijk 
van de wijze waarop de doelstelling in de statuten is omschreven. De bevoegdheids
verdeling tussen algemene vergadering en bestuur, waarin mede de verlengstukge-
dachte tot uitdrukking komt, is verder dusdanig dat behoudens afwijkende statutaire 
regelingen, op grond van art. 2:40 jo. 42 en 34a BW de algemene vergadering het 
bevoegde orgaan is terzake van besluiten tot omslag van exploitatietekorten, tot 
vaststelling en bestemming van een exploitatie-overschot, wijziging van de 
ledenaansprakelijkheid, de invoering van een of meer financieringsrekeningen, 
de emissie van vermogenstitels en het opleggen van een leverings- cq. afnameplicht. 
Gezien de zelfstandige positie van het bestuur zou mijns inziens, in afwijking van 
art. 2:45 lid 2 BW, als hoofdregel dienen te gelden dat iedere bestuurder afzonderlijk 
vertegenwoordigingsbevoegd is. 

De verenigingsstructuur brengt met zich dat de leden de mogelijkheid hebben 
om uit te treden. Gezien de in praktijk bestaande directe koppeling van de financiële 
rechten en verplichtingen aan de omvang van het zakelijk verkeer, leidt uittreding 
van het lid per definitie tot aantasting van het garantievermogen van de coöperatie. 
In § IV.4.4. bleek dat de coöperatie in geval uittreding slechts in beperkte mate 
in staat is via de statuten de instandhouding van het vermogen te waarborgen. 
Hieraan is de dwingendrechtelijke regeling van opzegging van het lidmaatschap 
debet. Ten eerste kan het lidmaatschap steeds door het lid worden opgezegd tegen 
het einde van het boekjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. 
Deze bevoegdheid kan niet worden uitgesloten. Weliswaar kunnen de statuten een 
langere opzegtermijn dan een maand bevatten, het lidmaatschap neemt op grond 
van art. 2:36 lid 1 BW steeds een einde tegen het eind van het boekjaar volgend 
op het jaar waarin is opgezegd. De duur van het lidmaatschap kan derhalve niet 
worden vastgelegd op een bepaalde vaste periode. Zoals in § IV.4.2.1. bleek, is 
het lidmaatschap immers geen overeenkomst die de regels van dwingend vereni
gingsrecht opzij kan zetten. In de tweede plaats kan het lid zich aan zijn 
lidmaatschapsverplichtingen onttrekken door opzegging op grond van art. 2:36 
lid 3 BW, indien zijn verplichtingen worden verzwaard cq. zijn rechten worden 
beperkt. Geconcludeerd werd dat slechts dan sprake dient te zijn van een verzwaring 
van verplichtingen indien een reeds bestaande lidmaatschapsverplichting of de 
voorwaarden waarop de lidmaatschapsverplichting worden vastgesteld, bij de 
statuten worden gewijzigd. Een andere opvatting zou afbreuk doen aan de 
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coöperatieve samenwerking als zodanig. Het verdient aanbeveling de opzeg-
gingsbevoegdheid van art. 2:36 lid 3 BW als regel uit te sluiten. In de derde plaats 
kan het dwingendrechtelijke karakter van art. 2:36 lid 4 BW afbreuk doen aan de 
mogelijkheid van een herstructurering van de coöperatie, nu in geval van omzetting, 
fusie dan wel splitsing het lidmaatschap kan worden beëindigd. Daarvoor is echter 
slechts reden indien het lid door de omzetting, fusie dan wel splitsing in een 
nadeliger positie zou komen te verkeren. In de vierde plaats kan art. 2:60 BW, dat 
de mogelijkheid biedt aan de uittreding voorwaarden te verbinden, de uittreding 
als zodanig niet verhinderen (§ IV.4.4.3.). Hoewel art. 2:60 BW ertoe strekt de 
coöperatie financieel te compenseren voor de gevolgen van een vermindering van 
het zakelijk verkeer, zoals een onderbezetting van het productieapparaat of een 
vermindering van het door de leden gevormde garantievermogen, kan een 
uittreevoorwaarde echter niet zover gaan dat de uittreding feitelijk onmogelijk is. 
Verder dient de voorwaarde in overeenstemming te zijn met 'doel en strekking 
van de coöperatie', hetgeen inhoudt dat een uittreevoorwaarde van economisch 
belang moet kunnen zijn voor het functioneren van de coöperatie. Gezien de 
strekking van art. 2:60 BW is een bestaande uittreevoorwaarde, behoudens 
afwijkende statutaire bepaling, verschuldigd in alle gevallen van opzegging. Het 
stellen van uittreevoorwaarden, zoals het betalen van een uittreegeld of de 
verbeurdverklaring van tegoeden op een financieringsrekening, kan echter onder 
omstandigheden in strijd zijn met het in art. 85 lid 1 EG-verdrag cq. art. 6 NMW 
neergelegde kartelverbod, hetgeen aan de effectiviteit van de uittreevoorwaarden 
ernstig afbreuk doet. 

Als wettelijk vereiste stelt art. 2:53 lid 1 BW dat het zakelijk verkeer tussen 
de leden en de coöperatie plaats vindt door het sluiten van afzonderlijke overeen
komsten. In § IV.5.2. werd geconcludeerd dat het niet juist is het contractelement 
als dwingend voorgeschreven middel voor de vormgeving van het zakelijk verkeer 
voor te stellen. Als hoofdregel geldt dat het zakelijk verkeer haar grondslag vindt 
in de lidmaatschapsverhouding als zodanig. De inhoud van de rechten en 
verplichtingen terzake van het zakelijk verkeer worden bepaald door statuten, regle
menten en besluiten. Gezien art. 2:27 lid 4 jo. 34a BW dient voor het opleggen 
van financiële verplichtingen evenwel een uitdrukkelijke statutaire grondslag te 
bestaan (§ IV.4.5.). Een beperking van de rechten cq. een verzwaring van de 
verplichtingen door middel van een meerderheidsbesluit dienen de leden te dulden 
behoudens een toetsing aan de redelijkheid en billijkheid van art. 2:15 lid 1 sub 
b BW cq. art. 2:8 BW, en de toepassing van art. 2:36 lid 3 BW. Voorzover het 
zakelijk verkeer plaats vindt door middel van afzonderlijke overeenkomsten 
ontlenen de leden aan het lidmaatschap het recht om met de coöperatie te 
contracteren. Wijziging van deze overeenkomsten door middel van een vereni-
gingsrechtelijk besluit is slechts mogelijk indien en voorzover deze bevoegdheid 
uitdrukkelijk in de overeenkomst is voorbehouden. Noch in de lidmaatschaps-
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rechtelijke vormgeving van het zakelijk verkeer, noch in de contractuele bestaat 
er behoefte aan een bescherming als die welke art. 2:59 BW biedt. In het eerste 
geval levert het verenigingsrecht voldoende bescherming, in het tweede geval volgt 
de bescherming uit de toepassing van het overeenkomstenrecht. Aangezien art. 
2:59 BW met het oog op de bescherming van de leden/verzekeringnemer van de 
onderlinge waarborgmaatschappij in de wet is opgenomen, is plaatsing ervan in 
de tweede Afdeling van Titel 3 Boek 2 BW gewenst (§ IV.5.5.). 

Uit de wettelijke doelstelling van de coöperatie volgt dat de coöperatie een 
exclusief en besloten karakter heeft. In beginsel mag zij slechts met haar leden 
een zakelijk verkeer onderhouden. Ingevolge art. 2:53 lid 3 BW kunnen de statuten, 
ter voorkoming van onderbezetting van het productieapparaat, bepalen dat ook 
met derden een soortgelijk zakelijk verkeer wordt onderhouden als met de leden. 
Art. 2:53 lid 4 BW voegt eraan toe dat een dergelijk zakelijk verkeer niet zover 
mag gaan dat het zakelijk verkeer met de leden van ondergeschikte betekenis is. 
Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat het vierde lid geen kwantitatief criterium 
behelst. Of er sprake is van een te omvangrijk derdenverkeer, is uitsluitend afhanke
lijk van het kwalitatieve criterium of het derdenverkeer dienstig kan zijn aan de 
verwezenlijking van de doelstelling van de coöperatie. Nu het in art. 2:53 lid 4 
BW neergelegde verbod berust op een verkeerde interpretatie van de woorden 
'anders dan bijkomstig', terwijl zij niet in de wet zijn opgenomen met het oog op 
een mogelijke beperking van het derdenverkeer, kan art. 2:53 lid 4 BW mijns inziens 
worden geschrapt (§ IV.5.4.). 

Afgezien van het feit dat zowel art. 2:53 lid 3 en 4 als art. 2:59 BW geen 
betekenis kunnen hebben voor coöperaties die het zakelijk verkeer vormgeven 
door middel van het lidmaatschap, richten zij zich tot de rechtspersoon van de 
coöperatie en zijn derhalve strikt genomen niet van toepassing op de dochter
maatschappij, waarmee de coöperatie het bedrijf doet uitoefenen. Ten aanzien van 
art. 2:53 lid 3 BW werd deze strikte opvatting in § IV.5.4. verworpen: behoudens 
een afwijkende statutaire bepaling dient het exclusieve en besloten karakter van 
de coöperatie tevens betrekking te hebben op de dochtermaatschappij die belast 
is met de afwikkeling van het zakelijk verkeer. Voor de bescherming van art. 2:59 
BW bestaat in het geval de coöperatie het bedrijf doet uitoefenen, mutatis mutandis 
geen behoefte (§ IV.5.5.). 

In het vereiste dat de coöperatie ten behoeve van haar leden een bedrijf 
uitoefent cq. doet uitoefenen, komt de verlengstukgedachte het meest pregnant 
tot uitdrukking. In dit verband werd in § IV.6.1. een onderscheid gemaakt tussen 
het primaire bedrijf van de coöperatie en het secundaire bedrijf. Het primaire bedrijf 
bestaat uit het onderhouden van een zakelijk verkeer met de leden teneinde de 
stoffelijke behoeften van de leden te behartigen. Het daartoe door de coöperatie 
uitgeoefende bedrijf duid ik aan als het secundaire bedrijf. De aard van de werk
zaamheden van het secundaire bedrijf is afhankelijk van de bedrijfsfuncties die 
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de leden/bedrijfshuishoudingen wensen af te splitsen. Gezien de inkomensvormende 
functie van de coöperatie is essentieel dat de bedrijfsrevenuen, voorzover zij 
ontstaan zijn in het kader van het zakelijk verkeer, ten goede komen aan de leden 
(§ IV.6.2.). Het secundaire bedrijf kan door de coöperatie zelf plaats vinden, maar 
ook worden uitgeoefend door een van haar werkmaatschappijen. In het laatste geval 
omvat het primaire bedrijf slechts de instandhouding van een dusdanige organisatie 
dat de bedrijfsrevenuen van de werkmaatschappij door tussenkomst van de 
coöperatie ten goede komen aan de leden. Uit de bevoegdheid van de coöperatie 
tot het doen van uitdelingen in combinatie met de bevoegdheid tot vaststelling van 
de jaarrekening kan worden afgeleid dat behoudens anders luidende statutaire 
bepalingen een exploitatie-overschot ter beschikking staat van de algemene 
vergadering. In de praktijk vertonen de statuten van coöperaties op dit punt 
uitputtende statutaire voorzieningen. 

Tot slot werd in § IV.6.3.1. aandacht besteed aan de vraag of de coöperatie 
kan fungeren als zuivere holding. Hiervan is sprake indien alle bedrijfsactiviteiten 
plaats vinden in een of meer werkmaatschappijen, terwijl de coöperatie zich beperkt 
tot activiteiten van beheer en financiering. Het optreden van de coöperatie als 
zuivere holding impliceert dat, op straffe van het treden buiten de wettelijke 
omschrijving, het zakelijk verkeer met de leden plaats moet vinden door een van 
haar werkmaatschappijen. Argumenten vóór de aanvaarding van de holdingfunctie 
van de coöperatie zijn te vinden in de door de wetgever geopende mogelijkheid 
dat de leden de overeenkomsten terzake van het zakelijk verkeer rechtstreeks 
afsluiten met de werkmaatschappij, en in art. 2:63d BW, dat de coöperatie onder 
voorwaarden vrijstelt van de toepassing van het structuurregime indien zij zich 
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend beperkt tot het beheer en de financiering van 
haar afhankelijke maatschappijen. Door de aanvaarding van de holdingfunctie is 
kenmerkend voor de coöperatie geworden dat de bedrijfsuitoefening ten behoeve 
van de leden plaats vindt door het onderhouden van een zakelijk verkeer. Op welk 
niveau binnen het coöperatieve concern en op welke wijze de afwikkeling van het 
zakelijk verkeer plaats vindt, is minder relevant geworden. 

Wel rees de vraag op welke wijze de leden blijvende invloed via de coöperatie 
kunnen uitoefenen op het beleid van de werkmaatschappij die feitelijk belast is 
met de afwikkeling van het zakelijk verkeer. Het 'doen uitoefenen' impliceert dat 
de coöperatie de inhoud van het door de werkmaatschappij met de leden te 
onderhouden zakelijk verkeer moet kunnen vaststellen. In § IV.6.3.2. werd 
geconcludeerd dat de coöperatie als aandeelhoudster slechts indirect het beleid 
in de werkmaatschappij kan bepalen via de verantwoording van het bestuur aan 
de algemene vergadering. Van een 'doen uitoefenen' kan derhalve slechts sprake 
zijn indien de coöperatie de meerderheid van de stemrechten kan uitoefenen ten 
aanzien van de benoeming en het ontslag van de bestuurders in de werkmaat
schappij, hetgeen betekent dat er een juridische concernverhouding in de zin van 
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art. 2:24a BW dient te bestaan. Van een 'doen uitoefenen' kan ook dan nog sprake 
zijn indien de coöperatie gebruik maakt van de vrijstelling van het structuurregime 
ondanks de daaraan verbonden consequentie dat op de werkmaatschappij alsdan 
in de regel het volledige structuurregime van toepassing is. De ratio hiervan is dat 
de beslissingsmacht omtrent het prijsgeven van 'power of control' over de 
werkmaatschappij bij de leden ligt, nu toepassing van art. 2:63d BW een 
statutenwijziging bij de coöperatie impliceert. Van een 'doen uitoefenen' is echter 
geen sprake, indien de werkmaatschappij afhankelijke maatschappij is zonder tevens 
dochtermaatschappij te zijn. De reden hiervoor is dat de coöperatie in een dergelijk 
geval vóór de toepassing van art. 2:63d geen overwegende zeggenschap had op 
het beleid van de afhankelijk maatschappij anders dan door een contractuele 
personele unie. Wel ontstaat de eigenaardige situatie dat de coöperatie ook in een 
dergelijk geval de vrijstelling van het structuurregime in de wacht sleept. Tot slot 
werd in § IV.6.4. de inhoud van het structuurregime kort besproken. 

In hoofdstuk 5 werd verslag gedaan van het onderzoek naar de bestaande wijze 
van financiering van de coöperatie. In § V.2 bleek dat deze traditionele financie
ringswijze gekenmerkt wordt door zelffinanciering, hetgeen inhoudt dat de leden 
hun coöperatie moeten voorzien van voldoende kredietwaardigheid. Als regel wordt 
de coöperatie niet gefinancierd door risicodragend kapitaal van derden, nu uit haar 
economische doelstelling voortvloeit dat zij geen eigen winststreven kent. Een 
en ander houdt verband met de inkomensvormende functie van de coöperatie en 
het daaruit voortvloeiende kostendekkingsbeginsel. Verder blijkt de deelname van 
de leden in het vermogen van de coöperatie in de praktijk een verplichtend karakter 
te hebben en gerelateerd te zijn aan de omvang van het zakelijk verkeer. 

Uitgangspunt van de wetgever is dat de leden de coöperatie van een voldoende 
kredietwaardigheid voorzien door zich jegens de rechtspersoon aansprakelijk te 
stellen voor een tekort na ontbinding. Als hoofdregel geldt dat de leden voor het 
gehele tekort naar gelijke delen aansprakelijk zijn. In § V.3.2. werd geconcludeerd 
dat de artt. 2:55 en 2:56 BW voldoende ruimte bieden voor een modulering van 
de ledenaansprakelijkheid in die zin dat verschillende categorieën leden niet cq. 
in verschillende mate beperkt aansprakelijk zijn, mits per categorie een en dezelfde 
maatstaf geldt. Verder werd toelaatbaar geacht het 'B.A.'-regime aldus te definiëren 
dat op een in de statuten aangegeven maximumbedrag het reeds door de leden op 
een eigen vermogensrekening gestorte bedrag in mindering komt. Zoals in § V.3.3. 
bleek, is een dergelijk 'B.A.'-regime niet in strijd is met het in art. 2:55 lid 5 BW 
neergelegde compensatieverbod, daar de ratio hiervan is dat in geval van uitwinning 
per saldo een bate ten behoeve van de boedel wordt verkregen. Verder werden 
vraagtekens gezet bij het dwingendrechtelijk karakter van het compensatieverbod, 
met name ten aanzien van een facultatieve ledenschuldrekening. Gesignaleerd werd 
dat om bedrijfseconomische redenen de ledenaansprakelijkheid in de praktijk 
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vergaand wordt beperkt cq. wordt uitgesloten. Bestaande crediteuren kunnen 
hiertegen niet in verzet komen maar zijn aangewezen op art. 3:45 BW cq. 42 Fw. 
Art. 2:56 BW dient mijns inziens te worden uitgebreid met een verzetprocedure 
naar analogie van art. 2:100/209 BW. In situaties van samenloop van ledenaanspra-
kelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid kan het rauwelijks toepassen van de 
voorschotregeling van art. 2:55 lid 4 BW ten opzichte van de leden in strijd zijn 
met de redelijkheid en billijkheid. 

Gezien het feit dat een 'B.A.'-regime in de praktijk gerelateerd is aan de 
omvang van het zakelijk verkeer, blijkt het als waarborg voor de kredietwaardigheid 
van de coöperatie slechts dan effectief, indien er tevens sprake is van een leverings-
cq. afnameplicht in combinatie met een beperking van de mogelijkheid tot 
uittreding. Daarmee tracht men te voorkomen dat de omvang van het zakelijk 
verkeer vermindert. De effectiviteit kan worden vergroot door de invoering van 
een verplichte ledenschuldrekening gezien de werking van het compensatieverbod 
(§ V.4.2.), hetgeen het garantievermogen gunstig beïnvloedt. De ledenschuldreke
ning kent in de praktijk een ruime toepassing die verband houdt met het feit dat 
een tegoedschrijving ten laste van een exploitatie-overschot op grond van art. 9 
lid 1 sub h Wet Vpb 1969 als verlengstukwinst aftrekbaar is, zodat er geen dubbele 
belastingheffing optreedt. De effectiviteit van een 'B.A.'-regime kan verder worden 
vergroot door de invoering van een tussentijdse aansprakelijkheid voor balans
en/of exploitatietekorten. In dit verband is de in § V.5 getrokken conclusie van 
belang dat een bijdrage van een lid tot aanzuivering van een balans- of exploitatiete
kort tijdens het bestaan van de coöperatie niet in mindering komt op zijn aandeel 
in een tekort na ontbinding uit hoofde van de ledenaansprakelijkheid. De ratio van 
de ledenaansprakelijkheid brengt met zich dat van crediteuren niet kan worden 
geëist dat zij een onderzoek instellen naar hetgeen uit hoofde van een tussentijdse 
aansprakelijkheid door de leden reeds is bijgedragen. In § V.6.2. werd geconclu
deerd dat een adequate financiering van de coöperatie op basis van zelffinanciering 
een strakke ledenbinding vooronderstelt. Afgezien van de dwingendrechtelijke 
bevoegdheid tot uittreding kunnen, zoals in § V.6.3. bleek, ledenbindende bepalin
gen in de statuten van de coöperatie op gespannen voet staan met het (Europese) 
mededingingsrecht, art. 85 lid 1 EG-Verdrag resp. art. 6 NMW in het bijzonder. 
Weliswaar kent het communautaire recht in Verordening 26/62 een voor 
landbouwcoöperaties geldende uitzondering op art. 85 lid 1 EG-Verdrag, maar 
dit uitzonderingsregime bleek een uiterst beperkte toepassing te hebben. Verder 
geeft de rechtspraak van zowel het Hof van Justitie EG als de nationale rechter 
bij de beoordeling van de vraag of een complex van ledenbindende bepalingen 
de leden feitelijk aan de coöperatie kan binden zodat de mededinging wordt beperkt, 
er blijk van slechts in beperkte mate rekening te houden met de bijzondere 
economische doelstelling van de coöperatie. Met name de bij bedrijfscoöperaties 
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voorkomende cumulatie van ledenbindende statutaire bepalingen is vanuit mede
dingingsrechtelijk perspectief verdacht. 

Een en ander heeft tot gevolg dat ook bedrijfscoöperaties in toenemende mate 
behoefte hebben aan de vorming van eigen vermogen. Binnen het kader van de 
zelffinanciering vindt de eigen vermogensvorming plaats door de vorming van 
algemene reserves (§ V.4.1.1.) en de vorming van tegoeden op eigen vermo
gensrekeningen (§ V.4.I.7.). In dit verband werd tevens aandacht besteed aan de 
vaststelling en bestemming van het exploitatie-overschot (§ V.4.1.2-3). Opgemerkt 
werd dat terzake van het door de coöperatie te voeren reserveringsbeleid sprake 
kan zijn van een spanning tussen het ledenbelang op korte termijn (uitdeling van 
het exploitatie-overschot) en het ledenbelang op lange termijn (toevoeging van 
het exploitatie-overschot aan de algemene reserves cq. aan een eigen vermogensre
kening, zodat de continuïteit van de coöperatie en haar inkomensvormende functie 
wordt gewaarborgd). Reservering van het exploitatie-overschot cq. tegoedschrijving 
op een eigen vermogensrekening heeft directe gevolgen voor het voor uitdeling 
aan de leden beschikbare bedrag. Dit is slechts anders indien de coöperatie in het 
kader van het zakelijk verkeer marktconforme prijzen hanteert. In § V.4.1.4. werd 
gewezen op de fiscale gevolgen: een reservering cq. creditering op een eigen 
vermogensrekening heeft tot gevolg dat het exploitatie-overschot niet als 
verlengstukwinst aftrekbaar is voor de vennootschapsbelasting, zodat er een dubbele 
belastingheffing optreedt. Met name ten aanzien van de in § V.4.1.4. beschreven 
certificatenregeling bestaat onzekerheid of hierop de verlengstukaftrek van 
toepassing is. Daarenboven bleken er voor de leden geen cq. slechts beperkte 
mogelijkheden te zijn tijdens het bestaan van de coöperatie aanspraken op het 
vermogen en de gerealiseerde vermogensgroei te verzilveren, omdat dergelijke 
financiële aanspraken in beginsel niet belichaamd zijn in verhandelbare vermo-
genstitels. Voorzover dit wel het geval is, zoals bij de § V.4.1.7. beschreven eigen 
vermogensrekeningen, is de verhandelbaarheid echter beperkt tot de kring van de 
leden gezien de aan de eigen vermogensrekening verbonden verplichting tot 
deelname in de financiering naar rato van het zakelijk verkeer. Hoewel ook 
coöperatieve aandelen een aanspraak op het vermogen van de coöperatie kunnen 
vertegenwoordigen, is de verhandelbaarheid ervan in de praktijk beperkt gezien 
de daaraan verbonden leverings- cq. afnameplicht (§ 4.1.6.). Doorgaans vervullen 
coöperatieve aandelen een rol bij de vaststelling van de omvang vari de rechten 
van de leden in het kader van de afwikkeling van het zakelijk verkeer. 

In hoofdstuk 6 stond de vraag centraal op welke wijze door een coöperatie risi
codragend vermogen van beleggers kan worden aangetrokken. Tevens werd daarbij 
onder ogen gezien of de in dit hoofdstuk besproken financieringsconstructies al 
dan niet in strijd zijn met het rechtskarakter van de coöperatie zoals dit tot 
uitdrukking komt in de in hoofdstuk 4 beschreven kenmerken. In § VI. 1.1. bleek 
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dat bij een financiering mede door beleggingskapitaal vragen rezen naar aanleiding 
van de vaststelling en de toekenning van het rendement aan beleggers. Oplossing 
van deze vergoedingsproblematiek door de toekenning van een vaste, cumulatief 
preferente vergoeding vooronderstelt dat aan de beleggers een goedkeuringsrecht 
toekomt ten aanzien van besluiten tot wijziging van de vergoeding. Niet denkbeeldig 
is dat de belegger tevens invloed wenst te kunnen uitoefenen op de vaststelling 
van het voor uitdeling vatbare gedeelte van het exploitatie-overschot, hetgeen 
stemrecht van de belegger ten aanzien van de vaststelling van de jaarrekening 
veronderstelt. 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 onderne
ming. De kwesties rond het toekennen van zeggenschap aan de belegger met behoud 
van een overwegende zeggenschap van de leden ten aanzien van de bedrijfsvoering 
van de coöperatie, werd aangeduid als de zeggenschapsproblematiek. 

§ VI.2. gaat in op mogelijke financieringsconstructies voor het aantrekken 
van beleggingskapitaal op het niveau van de coöperatie, waarbij beleggers al dan 
niet rechtstreeks deelnemen in het eigen vermogen. In § VI.2.1. werd eerst 
onderzocht of het binnen de huidige wettelijke regeling toelaatbaar is dat een 
coöperatie aan beleggers participaties uitgeeft, d.w.z. verhandelbare vermogenstitels 
die aanspraak geven op een aandeel in het exploitatie- en/of liquidatieoverschot. 
Toelaatbaar werd geacht dat los van het lidmaatschap financiële rechten worden 
toegekend aan niet-leden, nu een exploitatie- of liquidatieoverschot niet dwingend
rechtelijk toekomt aan de leden van de coöperatie. Of de uitgifte van participa-
tiebewijzen toelaatbaar- is, is wel afhankelijk van de wijze waarop de coöperatie 
aan haar inkomensvormende functie inhoud geeft. Vindt het zakelijk verkeer met 
de leden plaats volgens het kostendekkingsbeginsel, dan is een voor uitdeling aan 
niet-leden vatbaar resultaat slechts beschikbaar nadat er een nabetaling als correctie 
op de gehanteerde voorschotprijzen heeft plaatsgevonden. In het geval de 
afwikkeling van het zakelijk verkeer plaats vindt op basis van marktconforme 
prijzen, bestaat er geen bezwaar tegen het toekennen van aanspraken op de winst 
aan beleggers. Een en ander impliceert dat de leden slechts in het vermogen van 
de coöperatie en de vermogensgroei kunnen participeren door het nemen van 
participaties. In § VI.2.2. werd gesignaleerd dat soortgelijke bedenkingen tegen 
de uitgifte van participaties aan niet-leden ook relevant zijn, indien de op basis 
van een 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 proportionaliteitsbeginsel niet meer kan worden gesproken. 
In een dergelijk geval kan er een belangentegenstelling ontstaan tussen leden 
onderling, die verscherpt wordt indien de mogelijkheid bestaat dat de aanspraken 
uit de vrijwillige eigen vermogensrekening worden overgedragen aan personen 
die geen enkel zakelijk verkeer met de coöperatie onderhouden. In § VI.2.1. werd 
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tevens de vraag opgeworpen of uitgifte van participaties door een coöperatie een 
ongeoorloofde overschrijding van de in Boek 2 BW neergelegde grenzen ter 
afbakening van de verschillende rechtspersonen inhield. Deze vraag werd ontken
nend beantwoord aangezien het huidige stelsel van formele en materiële kenmerken 
geen rechtsvormdwang impliceert: de uitgifte van vermogenstitels is niet 
dwingendrechtelijk voorbehouden aan de rechtsvorm van de nv en de bv. Wel 
veronderstelt de wettelijke regeling van de coöperatie dat er leden zijn waarmee 
een zakelijk verkeer wordt onderhouden dat in overeenstemming is met de in de 
statuten omschreven wettelijke doelstelling, en dat aan deze leden overwegende 
zeggenschap toekomt ten aanzien van het bedrijf van waaruit het zakelijk verkeer 
plaats vindt. Daarnaast kan een coöperatie participaties uitgeven aan leden cq. niet-
leden, aangezien aan dergelijke participaties als zodanig geen stemrecht is 
verbonden. Van een ongeoorloofde overschrijding is slechts dan sprake, indien 
een coöperatie in overwegende mate leden heeft die geen zakelijk verkeer met de 
coöperatie onderhouden, en waarbij de toekenning van het stemrecht geschiedt 
op basis van het kapitaal dat de participaties vertegenwoordigen. 

In § VI.2.3. werden de in 1973 gedane voorstellen van de Commissie 
'Struktuur grote (centrale) landbouwkoöperaties' uitvoering behandeld, gezien 
het feit dat haar voorstellen met betrekking tot het aantrekken van risicodragend 
vermogen van zowel leden als derden, de basis is waarop latere voorstellen 
voortbouwen. De commissie heeft eertijds onderzocht of de leden bereid zouden 
zijn een bijzondere bijdrage te leveren aan de financiering, indien bij uittreding 
een uitkering van hun financiële deelname plaats zou vinden. Daartoe heeft de 
commissie voorgesteld een onderscheid te maken tussen lidmaatschapsbewijzen, 
waaraan de rechten en verplichtingen zijn verbonden terzake van het zakelijk 
verkeer, en participatiebewijzen, waaraan slechts aanspraken op het vermogen 
en de vermogensgroei verbonden zijn. Dergelijke participatiebewijzen worden 
verkregen tegen volstorting, kennen geen stemrecht en zijn vrij verhandelbaar. 
De onderliggende problematiek van het vermogen in de dode hand zou aldus worden 
opgelost dat de leden de mogelijkheid hebben de lidmaatschapsbewijzen in geval 
van uittreding om te zetten in vrij overdraagbare participatiebewijzen, zodat zij 
door verkoop van de participatiebewijzen hun aanspraken op het eigen vermogen 
kunnen verzilveren. Tevens zouden door een rechtstreekse plaatsing beleggers 
kunnen participeren in het eigen vermogen van de coöperatie. Met de in § VI.2.4. 
besproken financieringsconstructies hebben de voorstellen van de commissie uit 
1973 gemeen dat er sprake is van een scheiding tussen lidmaatschapsbewijzen 
die verband houden met het zakelijk verkeer, en participatiebewijzen die een 
belichaming zijn van de kapitaaldeelname van het lid cq. de belegger. In de 
voorstellen van de commissie kwam aan de houders van participatiebewijzen geen 
stemrecht toe. De oplossing van de vergoedingsproblematiek werd destijds gezocht 
in een in de statuten bij voorbaat vastgelegde verdeling van de winst tussen 
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lidmaatschapsbewijzen en participatiebewijzen, aangevuld met een statutair 
goedkeuringsrecht van de (vergadering van) houders van participatiebewijzen 
terzake van besluiten tot wijziging van de desbetreffende statutaire bepaling. De 
omstandigheid dat aan participatiebewijzen als zodanig geen stemrecht is verbonden, 
maakt dergelijke vermogenstitels minder geschikt als beleggingsobject. Dat is de 
reden dat toekenning van stemrecht aan beleggers wel wordt overwogen bij de 
in § VI.2.4. behandelde financieringsconstructies. 

Bij de toekenning van stemrecht aan beleggers geldt als uitgangspunt dat behoudens 
de mogelijkheid van art. 2:38 lid 3 BW stemrecht onlosmakelijk verbonden is aan 
het lidmaatschap. Aan participatiebewijzen als zodanig kan derhalve geen stemrecht 
zijn verbonden. Wel biedt art. 2:38 lid 1 BW, zoals in § IV.4.2.2. bleek, voldoende 
ruimte voor een gedifferentieerd en/of beperkt stemrecht. Toekenning van stemrecht 
aan de belegger zou plaats kunnen vinden door de belegger al dan niet rechtstreeks 
toe te laten tot een bijzonder lidmaatschap, en door de toepassing van art. 2:38 
lid 3 BW. 

De toekenning van stemrecht op grond van een bijzonder lidmaatschap, 
waaronder werd verstaan een lidmaatschap zonder dat er sprake is van een zakelijk 
verkeer, werd problematisch geacht gezien het feit dat een zakelijk verkeer tussen 
de coöperatie en de leden wordt veronderstelt. Bovendien werden vraagtekens gezet 
bij de beargumentering van de toelaatbaarheid van een bijzonder lidmaatschap: 
het beroep daartoe op de parlementaire geschiedenis bij de owm waarbij een niet 
nader gemotiveerde verwijzing staat naar de coöperatie, werd te summier geacht. 
Gezien de noodzaak dat de beslissende zeggenschap berust bij de gewone leden 
werd geconcludeerd dat het toelaten van beleggers tot een bijzonder lidmaatschap 
een uitzonderingssituatie moet betreffen. 

Uitgaande van de toelaatbaarheid van een bijzonder lidmaatschap, werden 
een drietal financieringsvarianten belicht. De variant BARTMAN/VAN DER MEIJDEN 

introduceert naast een gewoon lidmaatschap een beleggerslidmaatschap, waarin 
de financiële en zeggenschapsrechten van de belegger zijn geïntegreerd. Door het 
aan toonder te stellen wordt de verhandelbaarheid verzekerd. Het beleggerslidmaat
schap wordt verkregen door volstorting van het nominale bedrag en een eventueel 
agio. Lidmaatschapsbewijzen worden slechts verstrekt na volstorting. In dit verband 
is de in § IV.4.3.2. getrokken conclusie van belang dat het lidmaatschap niet wordt 
verkregen als er niet voldaan wordt aan de in de statuten gestelde kwaliteitseisen, 
zoals het voldoen aan een stortingsplicht. Verder werd geconcludeerd dat er geen 
vermogensrechtelijke belemmeringen bestaan om een lidmaatschap aan toonder 
te stellen. Ten aanzien van de vraag of de aard van de rechtsverhouding zich verzet 
tegen het aan toonder stellen van een lidmaatschap, werd het standpunt ingenomen 
dat hiervan slechts sprake is indien de coöperatie een wettelijke aansprakelijkheid 
kent. In geval van een 'B.A'-regime werd het aan toonder stellen van een 
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lidmaatschap toelaatbaar geacht in relatie tot die leden die krachtens de statuten 
niet aansprakelijk kunnen zijn voor een tekort bij ontbinding. In dit verband is van 
belang dat, zoals in § V.3.2. werd uiteengezet, de statuten kunnen toestaan dat 
verschillende categorieën leden niet, resp. in verschillende mate beperkt 
aansprakelijk zijn. 

In de variant NILLESEN vindt de toekenning van stemrecht aan de belegger plaats 
doordat de statuten een bijzonder lidmaatschap introduceren met een kwalitatief 
karakter: door het bezit van coöperatie-aandelen B, waaraan slechts financiële 
aanspraken op een exploitatie- en een liquidatieoverschot zijn verbonden, 
kwalificeert de belegger tevens als bijzonder lid. De aan de belegger uit te geven 
coöperatie-aandelen B luiden op naam en worden verkregen tegen volstorting. In 
beginsel zijn ze vrij overdraagbaar. Hoewel juridisch gescheiden zijn de financiële 
en zeggenschapsrechten door het kwalitatieve karakter van het bijzondere 
lidmaatschap aan elkaar gekoppeld. Uitgifte van coöperatie-aandelen B heeft in 
beginsel directe zeggenschap van de belegger in de coöperatie tot gevolg. 
Overdracht van de coöperatie-aandelen B leidt ertoe dat ook de verkrijger 
kwalificeert tot het lidmaatschap van de coöperatie. In verband met mijn conclusie 
van § IV.4.3.2., dat het verlies van de voor het lidmaatschap benodigde kwaliteit 
niet van rechtswege leidt tot beëindiging van het lidmaatschap, dient het lidmaat
schap van de vervreemder zijdens de coöperatie opgezegd te worden. Zowel de 
directe zeggenschap als ook de problemen rond de overdracht kunnen worden 
voorkomen, indien de statuten bepalen dat plaatsing van coöperatie-aandelen B 
slechts kan geschieden bij een daartoe opgerichte stichting/administratiekantoor, 
dat hiervoor certificaten al dan niet aan toonder verstrekt. Het feit dat deze stichting 
alle coöperatie-aandelen B houdt, kwalificeert haar als enig bijzonder lid. 

Een soortgelijk effect als in de variant NILLESEN kan ook worden bereikt binnen 
de variant DORTMOND door de plaatsing van participatiebewijzen bij een stich
ting/administratiekantoor ten aanzien waarvan de statuten bepalen dat de stichting 
wordt toegelaten tot een enkel bijzonder lidmaatschap. De stichting geeft op haar 
beurt certificaten uit die al dan niet aan toonder luiden. Het bijzondere aan de 
variant DORTMOND is dat door de mogelijkheid van een gefaseerde omwisseling van 
inleggelden in participaties gekoppeld aan de mogelijkheid van verkoop van de 
participaties aan de stichting/administratiekantoor de gewone leden hun aanspraken 
op het vermogen van de coöperatie kunnen verzilveren. In § VI.2.5. werd uitvoerig 
stil gestaan bij de wijze waarop de variant DORTMOND is toegepast bij beursgang van 
apothekersorganisatie OPG. 

Een tweede weg waarlangs zeggenschap kan worden toegekend aan beleggers, 
biedt toepassing van art. 2:38 lid 3 BW waarin de mogelijkheid wordt geopend 
dat personen die deel uitmaken van andere organen van de coöperatie en die geen 
lid zijn, stemrecht kunnen uitoefenen in de algemene vergadering. Het aan de 
belegger op grond van art. 2:38 lid 3 BW toekomende stemrecht is beperkt tot de 
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helft van aantal door de leden uitgebrachte stemmen. Of aan beleggers al dan niet 
rechtstreeks op de voet van art. 2:38 lid 3 stemrecht kan worden toegekend in de 
coöperatie, is afhankelijk van de vraag of de belegger kan worden aangemerkt als 
lid is van een 'orgaan' van de coöperatie. Niet denkbeeldig is dat toekenning van 
een bestuurszetel aan een financieringsvennootschap waaraan participatiebewijzen 
zijn uitgegeven en waarin de belegger op zijn beurt participeert door het nemen 
van aandelen, ongewenst is uit oogpunt van behoud van de ledendominantie. Op 
basis van de parlementaire geschiedenis werd geconcludeerd dat art. 2:38 lid 3 
BW uitgaat van een extensief orgaanbegrip, zodat ook aan leden van een speciaal 
met het oog op de financiering in het leven geroepen orgaan op de voet van art. 
2:38 lid 3 stemrecht kan worden toegekend. Een belangrijk voordeel van de 
toekenning van stemrecht langs deze weg is dat gezien de in art. 2:38 lid 3 BW 
neergelegde beperking behoud van de ledendominantie bij voorbaat is gewaarborgd. 

In § VI.3 werd onderzocht of de inbrengconstructie mogelijkheden kan bieden 
voor het aantrekken van risicodragend vermogen van beleggers. Bij de inbrengcon
structie wordt (een gedeelte van) het bedrijf van de coöperatie ondergebracht in 
een beleidsafhankelijke maatschap (doorgaans een nv), waarna een emissie van 
aandelen al dan niet ter beurze plaatsvindt. Afgezien van het feit dat het aantrekken 
van risicodragend vermogen op betrekkelijk eenvoudige wijze kan geschieden, 
heeft de constructie uit oogpunt van ledenbetrokkenheid als voordeel dat de zeggen
schapsverhoudingen binnen de coöperatie ongewijzigd blijven. In § VI.3.3. bleek 
dat toepassing van de inbrengconstructie er toe leidt dat het bedrijfsresultaat van 
de bam gedeeld moet worden met 'outside-aandeelhouders'. Gegeven de 
inkomensvormende functie van de coöperatie en het belang van beleggers bij 
winstmaximalisatie, kunnen met name indien het kernbedrijf is ingebracht, 
belangentegenstellingen ontstaan inzake het te voeren dividendbeleid. De vergoe-
dingsproblematiek is ook in dit geval slechts oplosbaar, indien de afwikkeling van 
het zakelijk verkeer met de leden geschiedt op basis van marktconforme prijzen. 
De leden kunnen dan op dezelfde voet als beleggers delen in het vermogen van 
de coöperatieve onderneming door het nemen van aandelen. Er ontstaat aldus een 
scheiding tussen de primaire vergoeding terzake van het zakelijk verkeer en de 
vergoeding voor verstrekt kapitaal. Toepassing van de inbrengconstructie biedt 
tevens de mogelijkheid een organisatorische scheiding aan te brengen tussen het 
kernbedrijf en zogenaamde tweede lijnsactiviteiten. 

Gezien de inkomensvormende functie van de coöperatie is essentieel dat na 
de toepassing van de inbrengconstructie de coöperatie beslissende zeggenschap 
behoudt over het door de bam te voeren beleid, de vaststelling van de jaarrekening 
en eventuele volgende emissies. De vraag werd onder ogen gezien op welke wijze 
de leden invloed kunnen uitoefenen ten aanzien van het emissiebeleid. In § VI.3.4. 
kwam ik tot de conclusie dat de invloed van de leden hierop slechts beperkt is: 
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de emissiebevoegdheid komt in beginsel toe aan de algemene vergadering van de 
bam waarin de coöperatie vertegenwoordigd wordt door het bestuur. In dit verband 
is van belang dat de algemene vergadering geen instructies kan geven aan het 
bestuur van de coöperatie. De invloed op het emissiebeleid is het grootst indien 
de emissiebevoegdheid is gedelegeerd aan de rvc van de bam in combinatie met 
een in het rechtspersonenrecht verankerde personele unie tussen de rvc van de 
bam en de rvc van de coöperatie. Een dergelijke personele unie is echter alleen 
realiseerbaar indien het structuurregime op het niveau van de coöperatie wordt 
toegepast. In dat geval is ook de invloed van de leden op de vaststelling van de 
jaarrekening het grootst. 

Aangezien opvolgende emissies leiden tot een verwatering van zeggenschap, 
werd in § VI.3.4. tevens onderzocht op welke wijze een maximum aan aandelen 
bij beleggers kan worden geplaatst zonder dat de beslissende zeggenschap van 
de coöperatie op het beleid van de bam wordt verstoord. Daarbij werd gewezen 
op de stemrechtbeperking cf. art. 2:118 lid 5 BW in die zin dat een onderscheid 
werd gemaakt tussen door de coöperatie gehouden aandelen A, waaraan een 
meervoudig stemrecht is verbonden, en door beleggers gehouden aandelen B. 
waaraan een cumulatieve preferentie is toegekend en een goedkeuringsrecht te 
dier zake. Voor deze aandelen B kan slechts één stem worden uitgebracht. Verder 
werd de mogelijkheid besproken (preferente) aandelen te plaatsen bij een 
'bevriende' stichting, alsmede de mogelijkheid van certificering. Gezien de beoogde 
beursnotering werd tevens de aandacht gevestigd op de uit Bijlage X van het 
Fondsenreglement voortvloeiende beperkingen. 

In § VI.3.5. werden de fiscale aspecten van de inbrengconstructie kort 
besproken. Toepassing van de inbrengconstructie heeft vanuit het oogpunt van 
de leden als belangrijk nadeel dat ingeval het zakelijk verkeer plaats vindt via de 
bam de verlengstukaftrek van art. 9 lid 1 sub h Wet Vpb 1969 niet wordt genoten, 
hetgeen leidt tot een dubbele belastingheffing bij de leden. 

Tot slot werd in § VI.4 onderzocht of door middel van een 'niet-open' comman
ditaire vennootschap waarin (een gedeelte van) het bedrijf van de coöperatie is 
ondergebracht, risicodragend vermogen van beleggers kan worden aangetrokken. 
Daarbij treedt de coöperatie op als enig beherend vennoot. Als commanditaire 
vennoot fungeert een beleggingsmaatschappij in de rechtsvorm van een nv. Het 
aantrekkelijke van een dergelijke 'Coöperatie-CV is gelegen in de mogelijkheid 
dat, gegeven de fiscale transparantie van de commanditaire vennootschap in combi
natie met het op een fiscale beleggingsinstelling toepasselijke 0%-tarief een dubbele 
belastingheffing over de vergoeding voor het commanditaire kapitaal wordt 
vermeden. Bovendien zou de coöperatie, voorzover haar bedrijfsactiviteiten niet 
reeds zijn ondergebracht in een bam, terzake van de door de commanditaire 
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vennootschap behaalde resultaten gebruik kunnen maken van de verlengstukaftrek 
van art. 9 lid 1 sub h Wet Vpb 1969. 

In § VI.4.3.3. werd gesignaleerd dat de constructie niet geschikt is voor het 
rechtstreeks aantrekken van risicodragend vermogen bij beleggers, omdat gezien 
het beoogde 'niet-open' karakter van de commanditaire vennootschap de vrije 
overdraagbaarheid van de commanditaire participaties zal ontbreken. Bovendien 
dreigt bij een dergelijke vormgeving van de constructie overtreding van het in art. 
19 lid 3 WvK neergelegde verbod. In § VI.4.3.4. concludeerde ik dat toepassing 
van het vennootschapsrecht voldoende ruimte biedt voor een verdeling van de 
zeggenschap en het resultaat van de commanditaire vennootschap. De vennoot
schapsakte kan conform art. 7A: 1672 lid 1 BW bepalen dat aan de commanditaire 
vennoot een vast, cumulatief preferent aandeel in de winst toekomt, terwijl de 
invloed van de commanditaire vennoot is beperkt tot zeggenschap over de wijziging 
van het vennootschapscontract en tot een recht op inzage in de boeken. Problema
tisch werd wel geacht dat bij blijvende verschillen van inzicht over het vergoedings-
beleid de commanditaire vennoot geen mogelijkheden heeft de vervanging van 
de beherend vennoot te bewerkstelligen, behoudens de niet reële mogelijkheid 
van ontbinding van de vennootschap op grond van art. 7A:1684 lid 1 BW. In § 
VI.4.3.5. werd de vraag onder gezien of bij de beschreven 'Coöperatie-CV' het 
beheerverbod van art. 20 lid 2 WvK wordt overtreden, indien de leden van de 
coöperatie participeren in het aandelenkapitaal van de beleggingsmaatschappij. 
Geconcludeerd werd dat van een overtreding van het beheerverbod slechts dan 
sprake kan zijn, indien dezelfde personen een zelfstandige bestuurlijke positie 
innemen bij zowel de rechtspersoon die als beherend vennoot optreedt als bij de 
rechtspersoon die als commanditaire vennootschap fungeert. Worden de 
respectievelijke bestuurlijke posities substantieel gedeeld met andere personen, 
dan is van overtreding van beheerverbod geen sprake. 
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