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'Cooperative and mutual business has
been a very important and constructive
part of our free economy ever since
Benjamin Franklin organized the first
mutual insurance company in Philadel-
phia in 1752. It is one of the finest ex-
pressions of the American spirit. Here
groups of people, faced with common
needs, invest their capital and organize
their own cooperatives to meet these
needs. This is self-help at its best.'

JOHN F. KENNEDY

'Ergo - zoo luidde de conclusie der
cooperators - er is in onze wetgeving
behoefte aan de regeling van een nieu-
wen vorm van associatie, zooals deze
zich ook hier te lande na de invoering
van het Wetboek van Koophandel heeft
ontwikkeld. Niet de vereeniging moet
zich plooien naar de wet, maar de wet
moet zich plooien naar de vereeniging. '

MR. H. GOEMAN BORGESIUS
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Voorwoord

De cooperatie is een niet makkelijk te doorgronden hybride rechtsvorm.
Ogenschijn1ijk wordt bij een analyse houvast geboden door het wettelijke
cooperatierecht - Titel 3 van Boek 2 - alsmede door enige ideologische
cooperatiebeginselen. Evenwel, deze beginselen blijken in het huidige
tijdsgewricht soms slechts van relatieve betekenis te zijn. De wettelijke
regels bieden geen soelaas bij het oplossen van nieuwe cooperatie-
vraagstukken.

Nu het onderzoek - een analyse van de cooperatie - tegen deze achter-
grond plaatsvond was, temeer omdat ook een rechtsvergelijkende beschou-
wing werd beoogd, een instructieve begeleiding van de promotor zeer
welkom. De adviezen van mijn promotor - prof. mr M.J.G.C. Raaij-
makers - zoals met betrekking tot het systeem van onderzoek en het
plaatsen van de problematiek in een breder civielrechtelijk kader, waren
zeer waardevol. Zijn inzet was inspirerend en zijn aanpak cooperatief.
Discussie was belangrijk; het beginsel 'one man one vote' kwam zeker tot
zijn recht.
Voor zijn begeleiding ben ik mijn promotor zeer erkentelijk.

Over de cooperatie is betrekkelijk weinig geschreven. In deze studie worden
een aantal opgeworpen vragen beantwoord en enige voorstellen gedaan tot
aanpassing van de wet. De studie kan daarnaast dienen, zo hoop ik, als
aanzet tot verder onderzoek. De actuele ontwikkelingen in het cooperatieve
bedrijfsleven vragen om nader fundamenteel juridisch onderzoek. Daarbij
behoort een herorientatie op de grondslagen van de cooperatie en de plaats
van deze rechtsvorm in het rechtspersonenrecht niet te worden geschuwd.

Drunen, mei 1993

Ruud Galle
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HOOFDSTUK 1

Inleiding

1 Onderwerp van de studie - verantwoording

Het onderwerp van deze studie is de cooperatie en daarom ook de
specificiteit van de relatie tussen de cooperatie en haar leden. De wettelijke
definitie van deze rechtspersoon is gelet op de context, het Nederlandse
rechtspersonenrecht zoals geregeld in Boek 2, bijzonder; de definitie omvat
meerdere materiele bestanddelen. Sinds 1januari 1989 luidt de wettelijke
cooperatie-definitie, art. 2:53 lid 1 BW, als volgt:

'De cooperatie is een bij notariele akte a1scooperatie opgerichte vereniging.
Zij moet zich blijkens de statuten ten doel stellen in bepaalde stoffelijke
behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten, anders dan
van verzekering, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen
behoeve uitoefent of doet uitoefenen.'

Voor sommigen is een algemene definitie van het fenomeen cooperatie van
relatiefbelang omdat zij menen dat zo' n definitie niet werkelijk bestaanbaar
is.' In een gesloten systeem van rechtspersonen - op welk systeem zeker
kritiek mogelijk is - is een definitie op haar plaats. In het kader van een
juridische studie waarbij abstractie van cooperatie-ideologieen als uitgangs-
punt geldt, is gebruik van een cooperatie-begrip, als referentie - in dit
geval de Nederlandse wettelijke definitie - onontkoombaar. Dit betekent
niet dat deze definitie hier 'tot wet is verheven'. In tegendeel, juist ook
deze definitie wordt aan onderzoek onderworpen.

Er wordt bezien welke ruimte de wetgever in die definitie en in andere
bepalingen van Titel 3 van Boek 2 de betrokkenen - dat wil zeggen de
cooperatie en haar leden - gunt bij de inrichting van een cooperatieve

G. Draheim beschrijft de vele uiteenlopende ideologischeen politieke overtuigingen die bebben
geleid tot tal van verscbillende verscbijningsvormen. Het fenomeen zo luidt de conclusie
laat zich niet definieren, wei omschrijven. Van de lange reeks van mogelijke kenmerken
zijn er drie onontkombaar, te weten de omstandigheid clat de cooperatie een ondememing
is, voomamelijk functioneert ten behoeve van de leden en de (juridische) hoedanigheid heeft
van de vereniging. Die Genossenschaft als Untemehmungstyp, 2e druk 1955, Giittingen.



Hoofdstuk 1

samenwerkingsvorm. Vanuit hun ideologie en/of al dan niet prioritaire
economische overwegingen hebben die betrokkenen zo hun wensen, zoals
met betrekking tot de Iedenbinding, de financiering, het besloten karakter
van de cooperatie, de zeggenschap alsmede de bestuurlijke inrichting van
deze rechtsvorm.

Nu het systeem van rechtspersonen een gesloten systeem is, is - juist in
een tijdsgewricht waarin de 'cooperatieve verhoudingen' zoals die in de
maatschappij bestaan aan ingrijpende veranderingen onderhevig zijn -
wetenschap omtrent de spaokracht van de wettelijke cooperatie-definitie,
en van andere relevante wettelijke regels, gewenst. Bedoelde veranderingen
zouden de indruk kunnen geven dat het prefix 'co-' meer en meer los komt
te staan van '-operatie' en somtijds zelfs niet meer waarneembaar is. Echter,
hoewel niet ontkend kan worden dat in deze tijd het cooperatielid een
calculerend lid is en mitsdien geen lid werd om (uitsluitend) redenen van
cooperatief-ideologische aard, behoeft zulks nog niet te betekenen dat
daarmede de traditionele juridische inrichting van het cooperatieve samen-
werkingsmodel een wezenlijke aanpassing onderging. Een enkele maal is
dat al weI het geval, bijvoorbeeld door aanpassingen van de regels omtrent
de ledenbinding en de financiering van de cooperatie. De gewijzigde attitude
van de leden en andere ontwikkelingen, i.h.b. marktontwikkelingen,
wettigen de verwachting dat dit soort aanpassingen frequenter zullen
voorkomen en ingrijpend van aard zullen zijn. Reeds thans lijkt hierdoor
ook bij deze samenwerkingsvorm de institutionalisering het wel eens te
winnen van het oorspronkelijke associatieve karakter. 2

In welke mate laat het wettelijke cooperatierecht deze aanpassingen toe,
en is die door de wetgever vergunde spaokracht de gewenste? Het antwoord
behoort in de verkozen benadering een juridisch antwoord te zijn, hetgeen
temeer past nu ook de Nederlandse wetgever verregaand abstraheert van
ideologie.

2 Abstractie van ideologie

luridische literatuur over de cooperatie is er in vergelijking met de literatuur
over de NV, BV of vereniging relatief weinig. Economische en sociologi-

2 Over institutionaliseringin bet recbtspersonenrecht, M.J .G .C. Raaijmakers, Recbtspersonen
tussen contract en instituut, inaug. rede Tilburg, 1987.

2



Inleiding

sche geschriften over de cooperatie zijn er veel." Vaak worden in die
geschriften ideologische uitgangspunten als leidraad verkozen. Dit is niet
verwonderlijk nu die cooperatie is ontstaan vanuit initiatieven van
groeperingen welke zich bij hun respectievelijke aanpak lieten inspireren
door ideologische overtuiging. In Frankrijk en Engeland speelde het
antikapitalisme daarbij zeker een rol. De werknemersproduktie-cooperaties
en de consumenteninkoop-cooperaties die aldaar in het midden van de 19"
eeuw werden opgericht waren de eerste cooperaties in Europa. In Nederland
was het vrijheidsideaal van grote betekenis bij de ontwikkeling van de
cooperatie. In den beginne waren het vooral de agrariers die zich verenigden
in cooperatieve verbanden om aldus hun vrijheid in de markteconomie te
behouden.
Ideologie is in deze studie in zoverre relevant dat het door wetgevers
gemaakt keuzes kan verklaren. Zo kan bijvoorbeeld bij de keuze tussen
de grondvormen van enerzijds de vennootschap en anderzijds de vereniging
de ideologie een rol spelen. Mede hierdoor is rechtsvergelijking zo
interessant. Hoewel de algemene connotatie van de term 'cooperatie' nog
immer niet een juridische maar een sociologische, ideologische getinte lijkt
te zijn, verdween bij de ontwikkeling van de cooperatie de ideologie steeds
verder op de achtergrond. De cooperatie-scholen die uiteenlopende politiek
normatieve doctrines propageerden zijn verdwenen; wat lijkt te resteren
is de zogenaamde Duitse school en daarnaast een economisch-analytische
benadering van de cooperatie." Daarmede zijn niet de enumeraties van
cooperatie-principes verdwenen." De cooperatie-analytici, en de verschil-

3 Zeer belangrijke standaardwerken zijn:
P. Lambert, La doctrine cooperative, Brussel
G. Draheim, t.a.p.
Voor een recent overzicht van de bier bedoelde literatuur zie ook W.l.l. van Diepenbeek,
De coOperatieve organisatie, diss. 1990 Tilburg.

4 W.l.G. van Diepenbeek, t.a.p. hoofdstukken v en VI.
5 Veel van de enumeraties zijn gebaseerd op de principes van Rochdale zoals uitgebreid

beschreven door P. Lambert, t.a.p. p. 45 e.v. 10 I844werd door 121eden, die zich noemden
de Rochdale Equitable Pioneers, in Rocbdale inEngeland een 'Cooperative Store' opgericht,
10 1888 kende deze cooperatie 11.223Ieden. De verkozen uitgangspunten waren Dietnieuw
maar werden Diet eerder w succesvol toegepast. Als belangrijkste oorspronkelijke
uitgangspuoten, grotendeels ontleend aan de tbeorie van Owen, kunnen, aldus Lambert,
worden genoemd:
1) autorite democratique, 2) adhesion libre de nouveaux membres, ou principe de la porte
ouverte, 3) paiement au capital d'un interet limite, 4) ristoume du surplus aux membres
en proportion de leurs achats, 5) achat et vente au comptant, 6) purete et qualite des produits,
7) education des membres, 8)neutralite politiqueet religieuse. Voor doctrines voor Rochdale-
Owen, Fourier, Saint-Simon, Buchez, Proudhon - en naRochdale-Schulze Delitzsch, Raiffei-
sen, Huber, Walras, Marx, Engels, Potter Webb, Mitchell, Scbaars - zie naast Lambert

3



Hoofdstuk 1

lende cooperatieve belangenorganisaties, hanteren overigens vaak zeer
verschillende enumeraties terwijl veelal wordt gesteld dat het universele
cooperatie-principes zou betreffen. Een reden temeer om in deze studie
bij het doen van voorstellen te abstraheren van ideologie is de omstandigheid
dat ook de Nederlandse, Duitse, Belgische, Zwitserse en in beperktere mate
de Noordamerikaanse wetgevers zich weinig gelegen hebben laten liggen
aan deze principes. Door de ontwikkeling zoals die zich in het cooperatie-
recht heeft voorgedaan ontstond er een flexibiliteit welke enige ideoloog
wellicht een gruwel is, maar voor de practici een relatief grote vrijheid
betekent bij het vormgeven van een cooperatief samenwerkingsverband.
Absolute abstractie van ideologieen is een illusie. Het zou bovendien leiden
tot nihilistische kwalificaties, in wijsgerige zin, welke in het recht niet
werkelijk kunnen bestaan. Zo ook zijn wettelijke regels altijd rechtspolitieke
regels. Bovendien, zoals gesteld, is aandacht voor de ideologie bij een
analyse van bestaande regels onontkoombaar, hetgeen zich ook zal doen
gelden bij (Europese) harmonisatie en unificatie van cooperatierecht. Toch
is aandacht voor bedoelde abstractie hier beslist gewenst. Een voorbeeld;
de conclusie dat solidariteit, ledenbinding zo men wil, dikwijls een voor
de cooperatieve samenwerkingsvorm op de voorgrond tredend juridisch
kenmerk is - en als zodanig in enig geval grote betekenis kan hebben -
maar in Nederland niet als een conditio sine qua non geldt voor het bestaan
van een cooperatie, is een belangrijke conclusie. Wat enige ideologie hiervan
zegt - is dit een 'deformatie' in de richting van de NV? - is hier van
minder belang. Een ander voorbeeld; de conclusie wordt getrokken dat
de vrijheid van uittreding als beginsel niet past in het wettelijke cooperatie-
recht. De gevolgtrekking hiervan mag niet zijn dat dit beginsel niet zou
behoren te gelden in enige vorm van cooperatieve samenwerking. Het is
aan de betrokkenen - de leden - om dit uit te maken. De wetgever dient
de ruimte daartoe te bieden of, met andere woorden, het beginsel zou niet
dwingendrechtelijk moeten zijn voorgeschreven. Aan de mogelijkheid van
uiteenlopende ideologische appreciaties van deze benadering - welke 66k
een ideologische is in die zin dat als uitgangspunt geldt dat de betrokkenen
zelf, binnen uitsluitend de grenzen zoals gesteld door de wet, bepalen welke
mate van ledenbinding passend is - wordt voorbijgegaan.

ook Martin A. Abrahamsen, Cooperative business enterprise McGraw-Hill Book Company,
p. 47 e. v., alsmede 1. H. Boudewijnse, De cooperatieve vereeniging naar N ederlandsch recht,
diss. Leiden 1892, p.4 e.v.

4



Inleiding

3 Opzet van de studie - algemene terreinverkenning

De hoofdstukken van deze studie kunnen worden gegroepeerd in vier
blokken waarin aan bod komen:

de rechtsvergelijking,
de rechtsvorm van de cooperatie, de overige bestanddelen van de
wettelijke cooperatie-definitie, alsmede de financiering,
het lidmaatschap, de toe- en uittreding, alsmede het lidmaatschap in
het kader van de juridische fusie, en
de bestuurlijke inrichting.

Deze blokken overlappen elkaar en zijn ook niet bedoeld als afzonderlijke
delen.

Waar in deze studie het woord 'cooperatie' wordt gebezigd is, tenzij anders
aangegeven, bedoeld de cooperatie zoals door de Nederlandse wetgever
gedefinieerd. Getrokken conclusies gelden dit normaaitype, niet een bepaalde
soort zoals de inkoop-, afzet-, of kredietcooperatie. De onderlinge
waarborgmaatschappij - genoemd in art. 2:53 lid 2, en als afzonderlijke
rechtspersoon naast de cooperatie in art. 2:3 BW - blijft buiten beschou-
wing.

De rechtsvergelijkende hoofdstukken zijn bewust aan het begin van de studie
geplaatst. Hierdoor kan ook verderop, dat wil zeggen in de navolgende
hoofdstukken, sprake zijn van rechtsvergelijking zowel door terug te grijpen
naar de hoofdstukken 2 tIm 6, als door op het specifieke onderdeel verder
uit te weiden over buitenlands recht. De rechtsvergelijking is een specifieke
in die zin dat bijvoorbeeld de Duitse Genossenschaft of het ontwerp van
de Europese cooperatieve vennootschap niet als zodanig centraal staan. Het
oogmerk is die karakteristieken van buitenlandse cooperatieve rechtsvormen
te belichten welke van belang kunnen zijn bij een analyse - vanuit de
probleemstelling als boven omschreven in onderdeel 1.1 - van het Neder-
landse cooperatierecht. Hierbij wordt aandacht gegeven aan het recht van
de Verenigde Staten (VS), Belgie en Duitsland terwijl ook twee comrnunau-
taire rechtsvormen aan bod komen te weten het EESV alsmede het ontwerp
van de Europese cooperatieve vennootschap. Het actuele belang van de
vraag of de twee laatstgenoemde rechtsvormen dienstbaar kunnen zijn bij
het opzetten van een internationale cooperatieve samenwerking is de reden
van de behandeling in deze studie. De VS, Belgie en Duitsland werden
gekozen om uiteenlopende redenen. Over het cooperatierecht van de VS
werd in Nederland niet eerder gepubliceerd. Interessant is de flexibiliteit
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welke in de VS bestaat bij het opzetten van een cooperative business
enterprise; men kan kiezen voor zowel de cooperative corporation als de
cooperative association. Evenwel, toch is cooperatie-ideologie in de VS
(wei) duidelijk herkenbaar in de wettelijke regels. De reden om het
Belgische cooperatierecht in de studie te betrekken is het ogenschijnlijke
afwijkende model van de Belgische cooperatie. Belgie kent niet een
cooperatieve vereniging maar een cooperatieve vennootschap. Deze
vennootschap geeft aandelen uit aan de vennoten, welke leden worden
genoemd. In het kader van een vergelijking kan worden vastgesteld dat
'vennootschap' hier niet moet worden opgevat als BV ofNV, maar veeleer
als maatschap. De verschillen met het Nederlandse recht blijken, in
aanmerking nemende de spankracht van de Nederlandse wettelijke definitie,
niet werkelijk groot te hoeven zijn. De Duitse cooperatie heet 'Genossen-
schaft'. Het is een vereniging maar ook een Gesellschaft die aandelen moet
uitgeven aan de leden, genaamd Genossen of Mitglieder. Het Genossen-
schaftsrecht staat op zich, d.w.z. is geen onderdeel van het verenigingsrecht
maar vindt zijn grondslag in een afzonderlijke wet. Het Duitse verenigings-
recht heeft, anders dan in Nederland, slechts beperkte aanvullende betekenis.

In de hoofdstukken over de Verenigde Staten en Duitsland wordt ook
aandacht besteed aan het karte1recht. In het kader van de rechtsvergelijkende
orientatie als aanloop op een civielrechtelijke duiding van de Nederlandse
cooperatie past enige beperkte aandacht voor de positie van de cooperatie
in het kartelrecht. Een beschouwing vanuit andere rechtsgebieden dan het
civiele recht kan voor bedoelde duiding van belang zijn. Aandacht voor
het kartelrecht - en niet bijv. het fiscale recht - kreeg de voorkeur om
een drietal redenen. In de praktijk blijkt het mededingingsrecht, en dan
meer in het bijzonder het kartelrecht, van actueel belang voor cooperatieve
ondernemingen. Desalniettemin wordt hieraan in de Nederlandse literatuur
nauwelijks aandacht geschonken, hetgeen de tweede reden is om de
problematiek hier aan de orde te stellen. Dat het kartelrecht van groter
praktisch belang is geworden is voortgevloeid uit de groei - en de concen-
tratie - van de cooperatieve ondernemingen, de daarmee samenhangende
intensivering van hun internationale activiteiten, alsmede het in zijn
aIgemeenheid importanter worden van het kartelrecht in Europa.
Het fundament van menige cooperatieve onderneming wordt veelaI, uiteraard
is dit afhankelijk van het type cooperatie, gevormd door de gezamenIijke
wens van de leden om in meer of minder mate samen te werken. Nu in
deze studie bij de behandeling van de verschillende onderdelen telkens het
bezien van de mate van vrijheid welke de betrokkenen bij de inrichting
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van hun cooperatieve samenwerking hebben onderwerp van onderzoek is,
is het kartelrecht meer in het bijzonder relevant. Immers, inherent aan het
kartelrecht is het stellen van grenzen aan de in het beginsel aanwezige
vrijheid om samen te werken, of om juist niet samen te werken, d. w .z.
iemand van die samenwerking uit te sluiten. Zie hier de derde reden om
aandacht te besteden aan de cooperatie in het kartelrecht. Kennis omtrent
uitzonderingsregiems voor cooperaties in landen waar het kartelrecht
werkelijk tot ontwikkeling kwam is van belang juist nu het voornemen
bestaat tot aanscherping van het Nederlandse mededingingsbeleid.f Het
communautaire mededingingsrecht komt hier niet aan bod; hierover werd
recentelijk gepubliceerd - o.a. over het (cooperatie- )uitzonderingsregiem
van Verordening 26/62 en over actuele jurisprudentie - door Ottervanger."

De Nederlandse cooperatie is een vereniging. Het waarom van die keuze
- de Nederlandse wetgever heeft getwijfeld tussen de cooperatieve
vereniging en de cooperatieve vennootschap, de Belgische wetgever koos
zoals bleek voor de laatste - komt aan de orde in hoofdstuk 7. Oat de
cooperatie een vereniging is is veelbetekenend. Het verenigingsrecht -
Tite12 van Boek 2 - is van toepassing op de cooperatie, niet aanvullend,
zoals in Duitsland, maar in volle omvang en immer, behoudens afwijkingen
in het cooperatierecht - Titel3 van Boek 2, zie art. 2:53a BW. Dit brengt
met zich dat de relatie tussen het lid en de cooperatie mede wordt beheerst
door het verenigingsrecht, hetgeen onder omstandigheden zeer bezwaarlijk
kan zijn. Zo ook is men bij de bestuurlijke inrichting gebonden aan het
verenigingsrecht. Gelet op onder meer de doelstelling van de cooperatie
is de verwantschap met de maatschap groot. Het toekomstige maatschaps-

6 Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken aan de Tweede Kamer, Dr. 22093
Dr. 1. In deze brief wordt een activering van het mededingingsbeleid aangekondigd. A1s
uitzondering op de algemene onverbindendverklaring van horizontale prijsregelingen ex art.
10 van de Wet Economische Mededinging worden horizontale prijsafspraken tussen een
agrarische coOperatie en haar leden genoemd.
M.R. Mok, Brief Staatssecretaris EZ over mededingingsbeleid (Horizontale prijsbinding),
TVVS 19929214 p. 98 e.v.
Besluit van 4 februari 1993, tot onverbindendverklaring van bepalingen in mededingingsrege-
lingen inzake horizontale prijsbinding (Besluit horizontale prijsbinding). Staatsblad 1993
86. Zie i.h.b. art. 4 lid 1 letter die.

7 T.R. Ottervanger, Antitrust and agriculture in the common market, Annual proceedings
of the Fordham Corperate Law Institute, 1992 and EEC/US Competition and Trade Law.
Zie ook Bellamy and Child, Common Market Law of Competition, Third Edition 1987

London Sweet & Maxwell.
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recht blijkt oplossingen te kunnen bieden juist daar waar het verenigingsrecht
voor de cooperatie te knellend is.
Wat is de betekenis van het onderscheid cooperatie - vennootschap (= NV
en BV)? Is er werkelijke sprake van een dichotomie tussen deze twee
rechtspersonen? Deze vraag - ruimer geformuleerd, hoe scherp of vaag
zijn de grenzen van de in het gesloten systeem van rechtspersonen voorko-
mende normaaltypen? - komt niet alleen in hoofdstuk 7 aan de orde, maar
blijkt op vele plaatsen in deze studie essentieel te zijn.

De bovengeciteerde wettelijke cooperatie-definitie kent, naast de verenigings-
vorm, verschillende andere materiele bestanddelen, t.w. het voorzien in
bepaaIde stoffelijke behoeften van de leden, het met de leden sluiten van
overeenkomsten aIsmede het uitoefenen van een bedrijf resp. het doen
uitoefenen van een bedrijf. Daarnaast wordt hier nog het uit de leden 3
en 4 van art. 2:53 BW voortvloeiende (beperkte) besloten karakter geacht
een definitie-bestanddeel te zijn.! Deze bestanddelen - die nader worden
bezien in hoofdstuk 8 - kenmerken de cooperatie, ook in andere landen,
meer, of beter scherper dan de grondvorm van Of de vennootschap 6f de
vereniging, scherper ook dan de financieringswijze welke in Nederland
overigens geen onderdeel uitmaakt van de wettelijke definitie. Vandaar dat
deze bestanddelen ruim de aandacht krijgen. In het bijzonder ook wordt
bezien wat zij betekenen gelet op de in de probleemstelling - onderdeel
I . 1 - bedoelde aanpassingen van het traditionele cooperatieve samen-
werkingsmodel. De wijze van behandelen van de financiering van de
cooperatie - hoofdstuk 9 - sluit hierop aan. Het wettelijke kader is
zodanig dat in een basis voor de traditionele wijze van financieren is
voorzien, overigens anders dan in o.a. Duitsland en Belgie, zonder dat
expliciet andere methoden - zoaIs participatie in de vermogensvorming
door niet-leden - worden verboden; of, stelt de wettelijke cooperatie-defini-
tie - art. 2:53 lid 1 BW - haar grenzen?

Bij een juridische duiding van enige cooperatieve samenwerkingsvorm is
zeker niet aIleen het rechtspersonenrecht van belang. Dit blijkt bij het nader
bezien van het fenomeen lidmaatschap. Het anaIyseren van de relatie welke
de cooperatie heeft met haar leden betekent een een zich bewegen op het
grensvlak van rechtspersonenrecht en overeenkomstenrecht, zo al van een
grensvlak kan worden gesproken. Overigens, hier speelt niet aIleen de

8 Verderop zal blijken dat de cooperatie ook in andere opzichten, veelal, kan worden
aangemerkt als zijnde een besloten samenwerkingsvorm.
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(verticale) relatie tussen de cooperatie en het lid een rol, maar soms ook,
bij een werkelijk besloten samenwerking, de (horizontale) relatie tussen
de leden onderling. In hoofdstuk 10 - over de kwalificatie van het coopera-
tie-lidmaatschap - wordt daarbij acht geslagen op de verschillende uiteenlo-
pende juridische theorieen welke hieromtrent bestaan. Aandacht krijgt in
dit kader ook het nieuwe vermogensrecht.
Bij een juridische kwalificatie van het lidmaatschap van de cooperatie zijn
vanzelfsprekend ook het ontstaan van het lidmaatschap - de toetreding -
alsmede de beeindiging daarvan - de uittreding - van belang. De
dwingende verenigingsrechtelijke uittredingsregels, zo blijkt in de
hoofdstukken 11 en 12, kunnen voor een cooperatief samenwerkingsverband
problematisch zijn. Het besloten karakter van de cooperatie, hetwelk door
de wetgever wordt verondersteld is hier, door die wetgever, bij recente
wetswijzigingen uit het oog verloren. Dit is ook het geval bij de in hoofdstuk
13 te bespreken nieuwe regeling van de overgang van het lidmaatschap
naar een verkrijgende cooperatie in het kader van een juridische fusie.

Een grote mate van ledenbinding, ook injuridische zin, is vaak kenmerkend
voor cooperatieve samenwerkingsverbanden. De afhankelijkheid is dikwijls
wederzijds; het instituut cooperatie kan dan in aanmerking nemende de door
die cooperatieve gemeenschap verkozen uitgangspunten niet op de gewenste
wijze functioneren zonder het bestaan van die ledenbinding. Dit aspect speelt
op tal van plaatsen een rol in deze studie, zoals ook bij het bezien van de
bestuurlijke inrichting van de cooperatie - hoofdstuk 14. De ledenbinding
resulteert in betrokkenheid. Deze betrokkenheid legitimeert zeggenschap.
Tegen deze achtergrond wordt onder meer de voor cooperaties geldende
structuurregeling bezien en wordt aandacht gegeven aan de vraag of de
algemene vergadering van een cooperatie instructiebevoegdheid mag
toekomen.
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HOOFDSTUK 2

De Vereoigde Staten van Amerika

1 Inleiding - juridisch kader

Cooperaties leverden een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de
economie van de Verenigde Staten ('VS'). Aan het einde van de 1ge eeuw
kwam de cooperatieve beweging op gang door toedoen van The Grange,
officieel genaamd The National Grange of the Patrons of Husbandery . Deze
in die tijd grootste agrarische belangenorganisatie in de VS meende dat
cooperatieve aaneensluiting een adequaat antwoord zou zijn op de toenmalige
agrarische depressie. The Grange - die uitging van de principes van de
pioneers van Rochdale, zie noot 5 hoofdstuk 1 - was zeer succesvol.
Locale Grange-cooperatives werden verenigd in regionale verbanden welke
weer op state-level en ook op federaal niveau samenwerkten. De stonnachti-
ge ontwikkeling van de agrarische cooperative business enterprises - bij
welke na The Grange vanaf 1910 The National Farmers Union een
belangwekkende rol speelde - kreeg navolging in andere sectoren.' Naast
agrarische marketing, production, supply, service, credit, mutual insurance,
mutual irrigation, dairy herd improvement, arificial breeding en machinery
use cooperatives bestaan er thans ook consumer goods, health, housing,
insurance, recreation, industrial workers, agricultural workers, handicraft,
fishery en grocery cooperatives." In de hedendaagse Amerikaanse economie
speelt de cooperative business enterprise nog immer een grote rol. 3

Over deze ontwikkeling merkt Keith G. Meyer op: 'The story is one of the most significant
in the history of American agriculture.' Agricultural Law, Cases and Materials, p. 573,
American Casebook Series, West Publishing Co., St. Paul, Minn 1985.
Zie voor de historische ontwikkeling ook Martin A. Abrahamsen, Cooperative Business
Enterprise, McGraw-Hill Book Company, 1976, p. 88 e.v.

2 Martin A. Abrahamsen, t.a.p. p. 44.
3 Martin A. Abrahamsen, t.a.p. p. 12, p. 98, p. 108 e.v.

Keith G. Meyer, t.a.p. p. 574.
Cooperative Business Journal, een uitgave van de te Washington gevestigde National
Cooperative Business Association (NCBA) vermeldt dat de credit cooperatives 52.000.000
ledea kennen, de insurance cooperatives 18.600.000 leden, de rura1 electric systems cooperati-
ves 10.077.000 leden, de agricultural marketing en supply cooperatives 4.781.000 leden.
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In de VS bestaat, evenals in Canada, geen federale privaatrechtelijke
cooperatie-wetgeving. Dit type wetgeving heeft zich in de verschillende
staten zelfstandig ontwikkeld, veelal naar het voorbeeld van een andere
staat. De eerste cooperative act is die van Michigan van 1865. Deze had
uitsluitend betrekking op werknemersc06peraties. Later werd de wet zodanig
aangepast dat deze ook gold voor agrarische cooperaties. In de wetgeving
van Michigan gold als uitgangspunt dat de leden van de cooperative partici-
peerden in de financiering van de onderneming door het nemen van shares."
De wetgeving van Massachusetts, van 1866, heeft als voorbeeld gegolden
tot de komst van de wetten van Wisconsin in 1921 en van Kentucky -
The Bingham Act - van 1922.~Ook thans geldt de wetgeving van Kentuc-
ky - de Bingham Act werd in 1966 volledig herschreven - nog steeds
als voorbeeld-wetgeving." Er bestaat geen Model-Act, geen federale
voorbeeld-wetgeving.
Over de noodzaak van eigen privaatrechtelijke wetgeving werd in de
verschillende staten wel gediscussieerd. Dit is niet verwonderlijk nu, zoals
hierna zal blijken, de perceptie van het begrip cooperative ook in de VS
niet primair eenjuridische is. Niet het begrip cooperative wordt frequent
gebruikt, doch de aanduiding cooperative business eruerprise. De juridische
vonngeving van zo'n cooperatieve onderneming is, anders dan in Nederland,
Duitsland en Belgie, niet strikt voorgeschreven, terwijl, in zijn algemeen-
heid, er geen extensieve wettelijke regelgeving bestaat met betrekking tot
de verhouding tussen de cooperative en de leden. Aan dergelijke regelgeving
bestond en bestaat ook geen behoefte, hetgeen vanzelfsprekend mede terug-
gevoerd kan worden op de relatieve, maar wel toenemende betekenis van
wetgeving in de VS.7 Dat er zich toch cooperatie-wetgeving ontwikkelde
is aldus Abrahamsen zowel het gevolg van de wens het gebruik van de term
'cooperative' aan banden te leggen - mede omdat in veel staten de overheid
bereid was de zich ontwikkelende cooperaties de helpende hand te bieden,
mits het echte cooperaties waren - als van de problemen die in de praktijk

4 Martin A. Abrahamsen, t.a.p. p. 185.
5 Keith G. Meyer, t.a.p. p. 573.

Martin A. Abrahamsen, p. 188. Zie voor de wetgeving van andere staten p. 183 e.v.
6 Martin A. Abrahamsen, p. 189.
7 Zie hierover en over de verhouding tussen wetgeving, federale wetgeving, Uniform Laws,

stare decisis en Restatements C.AE. Uniken Venema, Van common lawen civil law, p.
18 e.v.
Van dez.elfde auteur over de relatieve rechtsvormende betekenis van de Amerikaanse wetgever,
Lawen Equity in het Anglo-Amerikaanse privaatrecht, p. 10 e.v.
Over de afwezigheid - nagenoeg - van wettelijk cooperatierecht in de VS, Canada en Australis
zie Kurt Hanns Ebert, Genossenschaftsrecht auf intemationaler Ebene, Band I p. 64.
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rezen rondom de verhouding tussen onderscheidenlijk kapitaaldeelname,
stemrecht en aanspraak op de winst.
Federale cooperatie-wetgeving is er intussen weI op het terrein van het anti-
trust-recht en er bestaat zeer specifieke economische ordeningswetgeving. 8

Op federaal niveau heeft altijd belangstelling bestaan voor de ontwikkeling
van het cooperatieve bedrijfsleven, ookdoor toedoen van National Farmers
Union. Hierbij was de aandacht niet zozeer op privaatrechtelijke als weI
op kartelrechtelijke aspecten gericht. Mede als gevolg van de hierna te
bespreken Capper-Volstead Act van 1922- waarmede de landbouwcoopera-
ties een uitzonderingspositie in het kartelrecht werd gegund - kon de
cooperatieve ondernemingsvorm tot bloei komen.

Ook in de VS bestaat de opvatting dat de cooperatie 'rechtsformunabhangig'
is. Zie over deze term onderdeel4.1 Deze zienswijze is moeilijk te rijmen
met wetgevingen zoals die van Nederland, Duitsland en Belgie en wei omdat
er aldaar een wettelijke definitie van de cooperatie voorhanden is, de
aanduiding 'cooperatie ' wordt beschermd en het zich presenteren als
cooperatie terwijl aan de regelgeving niet wordt voldaan verstrekkende
consequenties kan hebben. Anders gesteld, de cooperatie is in deze landen
als afzonderlijke rechtsvorm geregeld en de mate waarin het betrokkenen
vrijstaat hun cooperatieve samenwerking in te richten is dan afhankelijk
van de spaokracht van de wettelijke definitie en andere regeJs omtrent de
inrichting van deze rechtsvorm. In de VS ligt dit, in zijn algemeenheid,
anders; bij een vergelijking dient hier telkens noodzakelijkerwijze in
algemene termen te worden gekwalificeerd omdat het cooperatie-recht van
staat tot staat verschilt. Weliswaar is de rechtsvorm van de corporation
voor de cooperatie de meest geeigende maar de cooperative corporation
dient in de statuten vorm gegeven te worden met de door betrokkenen
gestelde 'cooperatieve beginselen' als uitgangspunt, tenzij de wetgever dat
(gedeeltelijk) heeft gedaan hetgeen, zoals hierna zal blijken, het geval is
in Kentucky." Welke bedoelde beginselen in de VS veelal zijn wordt
duidelijk uit een door Abrahamsen gegeven opsomming van basic features
die de cooperative business enterprise karakteriseren;

8 Voor voorbeelden hiervan zie Martin A. Abrahamsen, t.a.p. p. 197.
9 Voor het begrip corporation (= vennootschap/rechtspersoon i.Lt. partnership = maatschap)

zie Uniken Venema, Van common lawen civil law p. 224. Zie ook hierna onderdeeI3.2.0.
Martin A. Abrahamsen merkt op: 'There are three basic forms of business structure in the
United States - the individual proprietorship, the partnership, and the corporation. The
cooperative differs from other corporations in ownership, methods of control, the people
who use it, and ways in which benefits from its operations are shared', t.a.p. p. 17.
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Cooperative business enterprise is a commercial activity.
Cooperative business enterprise is a nonprofit enterprise.
Cooperative enterprises are owned by members who are the users.
Cooperatives are organized in response to mutual interests and economic
needs of members.
Cooperatives emphasize member control.
Cooperative business enterprise is voluntary.
Cooperatives recognize the principle of proportionalty. 10

In het navolgende komen de juridische kenmerken welke in de VS voor
de cooperatie essentieel worden geacht aan bod. De te onderscheiden staten
hebben zoals bleek weliswaar hun eigen wetgeving, doch nu de wetgeving
van de twee eerder genoemde staten veelal als uitgangspunt hebben gediend,
is er sprake van een grote gelijkheid, hetgeen ook bewust in de hand is
gewerkt door de federale autoriteiten, in het bijzonder het United States
Department of Agriculture, en door toedoen van federale belangenorgani-
saties zoals de National Cooperative Business Association te Washington. II

Hierna wordt ook aandacht geschonken aan federale kartelrechtelijke
regelingen die een belangrijk onderdeel uitmaken van het Amerikaanse
cooperatierecht,

2 Defmities

Er bestaan vele definities en omschrijvingen van de cooperatie, in de
literatuur, in wetten van de deelstaten en in federale wetten. De verschillen
zijn vaak groot. Dit is niet verwonderlijk nu zoals boven bleek er voor de
betrokkenen, d.W.z. de leden, een grote flexibiliteit bestaat bij hetjuridisch
vormgeven van hun cooperative business enterprise. Er bestaan unincorpora-
ted cooperatives, incorporated cooperatives, stock- en non-stock cooperati-
ves, cooperative associations, cooperative corporations, en quasi-cooperati-
ves." Of de cooperatie wordt aangemerkt als een organisatie op 'profit

10 Martin Abrahamsen, t.a.p. p. 3 e.v.
11 De United States Department of Agriculture heeft een Cooperative Service Division welke

nation-wide cooperaties en coiiperatieve belangenorganisaties van advies dient. Zo worden
door deze Division ook modelstatuten, -reglementen en -contracten verspreid alsmede
brochures over hoe om te gaan met federale (kartel)wetgeving. Zie ook noot 26 van dit
hoofdstuk.

12 Onder quasi-cooperatives worden 'business ventures' verstaan die slechts ten dele voldoen
aan de cooperatie-beginselen. bijv. indien bij een onderlinge verzekeringsmaatscbappij de
'Ieden' niet werkelijk beschikken over zeggeaschap. Andere voorbeelden kunnen zijn
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basis' - in welk geval waarschijnlijk aandelen zijn uitgegeven - of juist
wordt aangemerkt als een 'non profit' organisatie maakt een belangri jk ver-
schil. De Farmer Cooperative Service heeft voorzien in de navolgende
definitie.

'A cooperative is a voluntary contractual organization of persons having a mutual
ownership interest in providing themselves a needed service(s) on a nonprofit
basis. It is usually organized as a legal entity to accomplish an economic
objective through joint participation of its members. In a cooperative, the invest-
ment and operational risks, benefits gained, or losses incurred are shared
equitably by its members in proportion to their use of the cooperative's services.
A cooperative is democratically controlled by its members on the basis of their
status as member users and not as investors in the capital structure of the coop-
erative. '13

Opmerkelijk in deze definitie is onder andere het bestanddeel 'on a
non-profit basis', terwijl een economic objective wordt nagestreefd.
Vanzelfsprekend wordt er ook in de VS naar gestreefd de inkomsten de
kosten zoveel als mogelijk te doen overstijgen. De cooperatie heeft in de
meeste definities evenwel niet het uitkeren van winst tot doel. Het doel
bij de cooperatie zonder aandelenkapitaal is de leden produkten of diensten
te verschaffen tegen een zo laag mogelijke prijs, of produkten van de leden,
al dan ruet na een bewerking, ten behoeve van die leden te verkopen tegen
een zo hoog mogelijke prijs. Indien naast de voordelen die voor het
individuele lid worden behaald door gezamenlijke inkoop, resp. verkoop
er nog baten resteren, worden deze niet aangemerkt als 'profit' , maar over
het algemeen als 'net margins', 'net savings' of 'capital'.
Het onderscheid profit - non-profit komt ook in de (voorbeeld- )wetgeving
van Kentucky tot uitdrukking. ArtikeI272.010 van de Kentucky Revised
Statutes ('KRS') luidt als voigt.

'Cooperative corporation' means a business concern that distributes the net profit
of its business by first paying a fixed dividend upon its stock, if any, and then

consumer rebate plans en discount bargaining organizations. Abrahamsen, t.a.p. p. 41.
13 Julian C. Juergensmeyer, James B. Wadley, Agricultural Law, Volume II, p.206, Little

Brown and Company. Boston.
De Farmer Cooperative Service is een zeer belangrijke organisatie waarvoor de basis werd
gelegd door de federale overheid in 1926met de Cooperative Marketing Act. Deze organisatie
heeft tot doel om met het U.S. Department of Agriculturete voorzien inonderwijs, advisering
en research ten behoeve van de cooperaties.
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prorating the remainder of its profits as patronage refunds to its stockholders,
members or customers, as provided in bylaws. ,14

Er wordt in deze definitie een nadrulckelijk onderscheid gemaakt tussen
enerzijds een gefixeerd dividend uit te keren aan de houders van aandelen
en anderzijds een uitkering van het restant van de winst als 'patronage
refunds' aan (diezelfde) aandeelhouders, leden en klanten, overeenkomstig
de statuten. Naast deze definitie van de 'cooperative corporation' kent de
KRS een definitie van 'association' in een hoofdstuk betrekking hebbende
op 'agriculture cooperative associations'. Deze definitie - artikeI272.1001
KRS, section 2, luidt;

'" Association" means a corporation organized under, or entitled to the benefits
of, KRS 272.121 to 272.341 or a corporation which is organized under any
general or special act of this state. Such an association shall be classed as and
deemed to be a non-profit corporation, since its primary object is not to make
profits for itself, as such, or to pay dividends or invest its capital, but to provide
service and a means whereby its members may have the economic advantage
of cooperative action, including a reasonable and fair return for their products
or service;' (curs. RG)

In dit kader is de in de KRS gegeven wettelijke definitie van het begrip
non-profit van belang: 'non-profit basis' means that no part of the income
or profit of the cooperative corporation is distributable to its members,
directors or officers except in form of patronage refunds' (KRS 272.010,
f). Zie over het begrip patronage refunds hierna onderdeel 2.4.
De KRS verbiedt gebruik van het woord 'cooperative' aan al die rechtsper-
sonen die niet voldoen aan de bepalingen van onderhavige wet. 15

Indien in de literatuur de aanduiding 'cooperative' wordt gebezigd is dat
zonder nader onderscheid tussen corporation of association, waarbij veelal
weI het non-profit karakter als essentieel kenmerk wordt aangeduid. Zoals
uit de boven geciteerde definities van de (voorbeeld- )wetgeving van
Kentucky bleek, laat dit kenmerk evenwel de mogelijkheid onverlet om
de cooperatie te financieren met aandelenkapitaal." Let wei het betreft

14 Kentucky Revised Statutes, Annotated Official Edition, Volume lOA, Chapter 272,
Cooperative Corporations and Associations, The Michie Company, Law Publishers, Virginia.

15 Art. 272.050 Kentucky Revised Statutes. Een zelfde verbod komt voor in art. 2:63 lid I
BW.

16 Zie voor financiering van de cooperatie in de VS o.a.
Martin A. Abrahamsen, t.a.p. p. 289 e.v.
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hier niet aandelen in de Nederlandse vennootschapsrechtelijke betekenis.
Zulks zou zich niet verdragen met de in het vorige onderdeel genoemde
Amerikaanse cooperatie-beginselen. Uitgifte van aandelen is, zoals hierna
zal blijken, ook in Duitsland en Belgie onverbrekelijk verbonden met het
verkrijgen van het lidmaatschap van resp. de Genossenschaft en de Belgische
cooperatieve vennootschap. Dit geldt eveneens voor de Europese cooperatie-
ve vennootschap - zie onderdeeI5.4. Ook Amerikaanse cooperative non-
stock associations kunnen hun leden vermogenstitels geven; het betreft dan
membership certificates welke verkregen worden na betaling van een
membership fee. Zie over uitgifte van' aandelen' en andere vermogenstitels
door een Nederlandse cooperatie aan haar leden en aan derden onderdelen
9.3 en 9.4.

Een unincorporated cooperative behoort in sommige staten tot de mogelijk-
heden. Persoonlijke aansprakelijkheid van de leden - het wettelijke
uitgangspunt in de Nederlandse maatschapswetgeving - is kenmerkend
voor deze samenwerkingsvorm welke alleen wordt toegepast voor kleinscha-
lige cooperatieve projecten. De 'unincorporated cooperatives' worden in
het Amerikaanse recht aangemerkt als 'partnerships'. 17 Het nadeel is
evident. De legal personality ontbreekt met vragen rondom aansprakelijk-
heid, bestuursmacht en beeindiging van de samenwerking als gevolg."
In de Amerikaanse terminologie zullen incorporated cooperatives soms ook
aangemerkt kunnen worden als close corporations. De definitie van dit
begrip varieert van staat tot staat. Over het algemeen wordt er mee bedoeld
de kleinere onderneming in de vorm van een corporation met slechts enkele
tientallen aandeelhouders. Voor deze close corporations, ook wei aangeduid
als incorporated partner-ships, gelden afzonderlijke regels."

M.E.L. de Dobbelaere, Financiering van cooperaties in de VS, Cooperatie, april 1990 no.
522, p.19.

17 Juergensmeyer, t.a.p. p.216.
Voorhet begrip 'partnership', zieM.J.G.C. Raaijmakers, Joint Venturesdiss. Tilburg 1976,
p. 19 e. v. en van dezelfde auteur Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over joint
ventures, Preadvies uitgebracht voor de Nederlandse vereniging voor Rechtsvergelijking,
onderdeel 2.2.3.

18 Zie hierover Robert Charles Clark, Corperate law, Little, Brown and Company, Boston,
p. 15 e.v.

19 Robert Charles Clark, t.a.p, p. 24. en p. 761 e.v.
Raaij makers , onderdeel 4.2.3 van Enkele rechtsvergelijkende bescbouwingen over joint
ventures, Preadvies uitgebracht voor de Nederlandse vereniging voor Rechtsvergelijk.ing.
Van dezelfde auteur diens diss. Joint Ventures onderdelen 1.2.6 en 2.4.2.4 over de joint
venture als close corporation.
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3 Member control en member ownership

Het beginsel 'one man, one vote' staat in de VS in hoog aanzien." Een
groot deel van de staten onderschrijven in hun wetgeving dit 'coopera-
tie-principe', terwijl ook in enige federale wetten het als criterium voorkomt.
Indien het een cooperatie op aandelen betreft geldt in de meeste staten
eveneens dat, ongeacht het bedrag dat werd gestort, men immer slechts
een stem heeft." Het betreft hier een belangrijk verschil met de praktijk
en de regelgeving zoals die onder andere bestaat in Nederland, Belgie en
Duitsland. Het beginsel 'one man, one vote' komt daar alleen voor in de
cooperatie-ideologie, het is geen juridische norm. Abrahamsen zegt over
deze Amerikaanse aanpak van de member control:

'There is a little wonder that the idea of 'people control', rather than 'money
control', gained universal recognition as a cooperative principle. It has been
defended with fervor as a distinguishing cooperative characteristic' .22

Indien afwijking van dit beginsel in de VS is toegestaan wordt over het
algemeen gekozen voor stemrecht gedifferentieerd naar de omvang van
de 'patronage'. Ook bij de vraag of bepaalde fiscale faciliteiten voor een
cooperatie kunnen gelden is het vereiste van een 'democratic control' soms
van belang.P Dit is eveneens het geval in het federale kartelrecht - zie
onderdeel 3.7.
Het geven van stemrecht aan niet-leden komt in de VS niet voor. In
onderdeel 9.4 zal worden betoogd dat in Nederland, in principe, de
mogelijkheid daartoe bestaat. Het eerder genoemde Amerikaanse beginsel
van het member ownership verhindert dit. Er wordt weI gesteld: 'Cooperati-

20 Randall E. Torgerson stelt: 'Cooperatives have a dual identity both as an association of
persons as well as a common business undertaking. This feature of cooperatives makes them
unique among other forms of business enterprise. (... ) As an association of persons,
cooperatives are unique because they represent economic democracy in action. This latter
feature of cooperative organizations is one of their most distinct and distinguishing characte-
ristics.' Private enterprise and democracy - The cooperative connection, Federal regulations
and cooperatives, p. 37.

21 Meyer meldt dat dit geldt voor driekwart van de staten, t.a.p. p. 574. Hij merkt op: 'The
rights of the shareholder - especially the right to vote - are normally not enchanced according
to the amount of money invested; each shareholder will be a member, but each member
will receive equal status in the cooperative.' T.a.p. p. 576.

22 Abrahamsen, t.a.p. p. 56.
23 Zie hiervoor o.a. Robert G. Taylor, Doing business on a cooperative basis, p.l13, Federal

Regulations and Cooperatives, University Center for Cooperatives, Wiscounsin, Madison.
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ve control, patronage and ownership should rest with the same individu-
als' .24 Een en ander betekent niet dat derden niet zouden kunnen participe-
ren in de eigen vermogensvorming van de Amerikaanse cooperatie, Zoals
ook andere business corporations dit kunnen, kan de cooperatie preferred
stock uitgeven, aan leden en/of niet-leden. Het betreft dan een stemrechtloos
aandeel met een gefixeerd dividend. 25 Zie over uitgifte van aandelen zonder
stemrecht door een ECV onderdeel5.4 en over uitgifte van vermogenstitels
door een Nederlandse cooperatie aan leden en niet-leden onderdeel 9.3.

4 Patronage

In de Amerikaanse literatuur random de cooperaties alsmede in de wetgeving
en in statuten neemt het begrip 'patronage' een centrale plaats in. In
verschillende definities komt de term voor. Een goede Nederlandse vertaling
is niet voorhanden. Met het begrip doelt men op (de omvang van) het zaken
doen door het lid met de cooperatie, de klandizie, de cooperatieve aan-
of verkoop van een lid. Verderop zal blijken - onderdeel 8.2 - dat het
bestaan van economische interaktie tussen het lid en de cooperatie een be-
langrijk materieel bestanddeel is van de Nederlandse wettelijke cooperatie-
definitie, art. 2:53 lid 1 BW, zie in dit kader ook art. 2:59 BW. De
betekenis van het begrip 'patronage' wordt duidelijk bij lezing van een
artikel uit de modelstatuten voor 'non-stock cooperatives' zoals opgesteld
door de United States Department of Agriculture.

'Membership in the association shall be restricted to producers and associations
of producers who shall patronize the association. The voting-rights of the
members of the association shall be equal, and no member shall have more
than one vote upon each matter submitted to a vote at a meeting of the members.
The property rights and interests of each member in the association shall be
unequal and shall be determined and fixed on a patronage basis and the net
proceeds from the business of the association shall be allocated to member
patrons in the proportion that the patronage of each member bears to the total
patronage of all the members of the association. ,26 (curs. RG)

Zoals uit dit citaat blijkt zullen aanspraken van de leden op het vermogen
zijn gebaseerd op hun 'patronage'. Dit is ook mogelijk bij die cooperaties

24 Abrahamsen. t.a.p. p. 60.
25 Zie hierover, en over uitgifte van bonds en promissory notes. Meyer p. 577 en p. 578.
26 Donald A. Frederick. Sample Legal Documents for Cooperatives, p.19. Cooperative Service

Division U.S. Department of Agriculture, May 1990.
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die bij de vorming van hun vermogen (mede) hebben gekozen voor de
uitgifte van bewijzen welke een recht op het kapitaal geven.

De 'net-margin' van een cooperatie kan een zodanige omvang hebben dat
er wordt besloten tot reservering. Dit kan op een wijze geschieden dat elk
lid een individuele aanspraak verkrijgt op het nieuw gevormde vermogen.
Als bewijs van die aanspraak worden 'certificates of equity' uitgegeven. De
plaatsing daarvan geschiedt naar rato van de 'patronage' . In plaats van deze
systematiek, waarbij wordt gesproken over een zgn. noncash patronage
refund, die een gedwongen deelname aan de vorming van vermogen impli-
ceert, wordt er ook wei voor gekozen de leden de mogelijkbeid te geven
met de verkregen 'cash patronage refund' aandelen te kopen." Al met
al functioneert de patronage aldus als ratio bij de vaststelling van de
financiele rechten en plichten m.b.t. het vermogen hetgeen in lijn ligt met
het eerder genoemde beginsel van de proportionality, en soms, zoals in
het vorige onderdeel bleek, als ratio voor de vaststelling van het stemrecht.

De patronage refund mag niet worden verward met het in Nederland
gebruikelijke systeem van de zgn. nabetalingen. Grondstofverhandelende
of verwerkende cooperaties betalen over het algemeen aan het lid voor door
hem geleverde grondstof een voorschotprijs en, na afsluiting van het
boekjaar, indien het resultaat dit toelaat een nabetaling. In de VS bestaat
wei hetzelfde systeem waarbij dan soms naast de patronage refund - die
wordt uitgekeerd indien er resultaat is behaald boven de marktwaarde van
het betreffende produkt - een final pooling settlement wordt betaald."
Er bestaan uiteenlopende systemen welke een equitable allocation als
oogmerk hebben. De allocation of margins - het zogenaamde 'netting'
problem - wordt vanzelfsprekend nog gecompliceerder indien de cooperatie
niet een maar meerdere soorten grondstoffen verwerkt of verhandelt."

De 'patronage' als verplichting van het lid is kenmerkend voor de
cooperatie, doch is geen conditio sine qua non. Er bestaan veel uiteenlo-
pende modellen. Soms is er sprake van wederzijds exclusieve verplichtingen;
dat wil zeggen een absolute plicht voor het lid al zijn produkten aan te
bieden en de plicht van de cooperatie om deze produkten af te nemen. Een

27 Zie o.a. Meyer, t.a.p. p.593 waarin opgenomen 'The Patronage-refund', Minnesota Law
Review Foundation 35, 549.

28 Abrahamsen, t.a.p. p. 310.
29 John W. Holtbehandeltdeze problematiek, met veel verwijzingen, in Farmers Cooperatives

distribution of profits and losses, Federal Regulations and cooperatives, p. 88 e.v.
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getalsmatige kwantificering van dit soort plichten, welke dan dus be-
perkt - gemaximeerd of geminimaliseerd - zijn komt ook voor. De uit-
werking van een en ander treft men in de VS soms niet in de statuten van
de cooperatie aan, maar in de hierna te bespreken zogenaamde marketing
agreements.
Niet de hele exploitatie van de cooperatieve onderneming behoeft te zijn
gebaseerd op de 'patronage' van leden. Het is cooperaties toegestaan om
met behoud van hun identiteit hetzelfde type zaken als zij doet met leden
te doen met derden. Evenwel, in de meeste gevallen wordt de cooperatie,
blijkens de statu ten, hierin beperkt, veelal tot een percentage, of door de
regel dat er met derden niet meer zaken mag worden gedaan dan met de
leden." Met name een limitering zoals de laatste kan in sommige staten
en op federaal niveau van belang zijn om te kunnen worden aangemerkt
als cooperatie in fiscale en/of in kartelrechtelijke zin.
Zie over deze problematiek - welke betreft de omvang van wat hierna
zal worden genoemd het tertiaire bedrijf van de cooperatie - onderdeel
8.4.

5 Marketing agreements

Contracten welke het lid met zijn cooperatie sluit kunnen een belangrijke
aanvulling bevatten op de rechten en plichten zoals beschreven in de
statuten. 'Marketing agreements' komen in het bijzonder voor bij die
cooperaties welke als (verkoop)agent van het lid optreden. In dat geval krijgt
de cooperatie - de agent - verstrekkende bevoegdheden toebedeeld."
Soms betreft het geen agentuur-overeenkomst, doch een raamcontract
hetwelk de condities aangeeft binnen welke koop-verkoop transacties door
het lid en de cooperatie kunnen worden afgesloten. De cooperatie kan het

30 Juergensmeyer, t.a.p. p.212.
Ook de Nederlandse wetgever heeft een dergelijke 'grens' gesteld. De cooperatie mag met
niet-leden niet in een zodanige mate zaken doen 'dat de overeenkomsten met leden slechts
van ondergeschikte betekenis zijn"; art. 2:53 lid 4 BW. Zie ook onderdeel 8.4.

31 Over agency zie C.AE. Uniken Venema, Lawen Equity in het Anglo-Amerikaanse
privaatrecht, p. 267.
Zie over de cooperatieve onderneming als agent hetgeen Leep opmerkt over de zgn. 'agency'-
theorie, R. Leep, De cooperatie, Enkele bedrijfseconomische aspecten van afzet- en
verwerkingscoOperaties, diss. Amsterdam, p. 168.
Abrahamsen, t.a.p. p. 216.
Kurt Hanns Ebert, Genossenschaftsrecht auf internationaler Ebene, Marburg/Lahn, 1966.
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gekochte produkt in haar bedrijf verwerken of het - indien haar dat is
toegestaan - doorverkopen zodat zij optreedt als wederverkoper.
Veelal bestaat er een wisselwerking tussen de marketing-agreements en
de statuten. Zo komen regelingen rondom de te leveren bijdrage aan de
vermogensvorming ook wel voor in de marketing-agreement, terwijl de
statu ten soms bepalingen bevatten rondom de duur van de met leden af
te sluiten marketing agreements en de gevolgen van niet-nakoming. Zie
over het bij Nederlandse cooperaties naast elkaar bestaan van statutaire
en contractuele verplichtingen, zoals de wetgever dat verondersteIt in art.
2:59 BW, onderdeel 8.2.
Marketing-agreements tussen een cooperatie en een lid hebben in de VS
een bijzondere status. Meyer kwalificeert het contract als een 'absolute
commitment to collective activity"." Het contract resulteert vanzelfsprekend
slechts in een juridische binding tussen het lid en de cooperatie, maar het
is de economische waarde van de som van onverkorte nakoming door elk
lid afzonderlijk, ten behoeve van de collectiviteit, waarop grote acht wordt
geslagen. Met andere woorden, het contract behoort beoordeeld te worden
in de cooperatieve context. De verhouding tussen partijen - let weI, de
contractspartners zijn niet alleen koper en verkoper, maar ook, en bovenal,
cooperatie en lid - is een fiduciairy relationship." Raaijmakers wijst
erop dat in het Amerikaanse recht de partners in een joint-venture -
ongeacht de rechtsvorm! - jegens elkander zijn gehouden tot de 'utmost
and finest loyalty' .34 Het management van een cooperatie, welke het belang
van die cooperatie, dus van leden, moet dienen beschikt in de VS over
verregaande instrumenten om de nakoming van marketing-agreements af
te dwingen. Bij een vordering tot nakoming - veelal betreft het dan een
inbreuk van het lid op de exclusieve contractuele leveringsplicht - kan
gebruik worden gemaakt van boete-c1ausules. De in de marketing-agreements
opgenomen bepalingen rondom de 'liquidated damages' - niet zijnde een
boete, wel een vooraf gefixeerde (forse) schadeloosstelling - voorzien
in een afschrikkende werking." Veel staten staan expliciet toe dat in de
marketing-agreements de eventueel door de cooperatie te lijden schade in

32 Meyer, t.a.p. p.578.
33 Voor een nadere uiteenzetting van dit begrip - ook de agency en de trust beboren tot de

categorie van de zgn. fiduciairy relationships - zie C.AE. Uniken Venema, Lawen Equity
in bet Anglo-Amerikaanse privaatrecbt, p. 273.

34 Raaijmakers, Enkele recbtsvergelijkende bescbouwingenover joint ventures, Preadvies voor
de Nederlandse vereniging voor Recbtsvergelijking, onderdeel 4.3.8.
Over de duty of loyalty in close corporations zie Robert Charles Clark, t.a.p. p. 798 e.v.

35 Zie over liquidated damages C.AE. Uniken Venema, Van common lawen civil law, p.
173.
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geval van niet-Ievering vooraf als 'liquidated damages' wordt gefixeerd,
meestal in de vorm van een (hoog) percentage van de marktwaarde van
het produkt. 36 Er bestaat hier gelijkenis met het Nederlandse uittreedgeld
inzoverre ook dit het karakter heeft van vooraf vastgestelde vergoeding
van schade voortvloeiende uit onderbezetting in het bedrijf van de cooperatie
als gevolg van het (voortijdige) vertrek van een lid - zie hiervoor hoofdstuk
12.

6 CoOperatie en kartelrecht

Het Amerikaanse kartelrecht kent een beduidend langere geschiedenis dan
het Nederlandse of Europese kartelrecht. Vrije concurrentie is in de
Amerikaanse samenleving altijd een groot goed geweest. Bij de bescherming
van die vrije concurrentie heeft men vanaf den beginne oog gehad voor
de met name in de landbouw veelvuldig voorkomende samenwerking van
ondernemers in de vorm van een cooperatie." De eerste federale kartelwet
is de Sherman Act van 1890. Deze wet kent een absoluut verbod op
beperking van de concurrentie. In 1914 werd de kartel-wetgeving aangevuld
met de Federal Trade Commission Act en de Clayton Act. Met deze twee
wetten werd het effect van de Sherman Act vergroot. Met de Federal Trade
Commission Act werd een orgaan gecreeerd met als taak te voorzien in
preventieftoezicht op handelspraktijken waarmede de concurrentie moge-
lijkerwijs zou kunnen worden beperkt. De Clayton Act verschaft diegenen

36 Donald A. Frederick, t.a.p. p.54; 'A frequently used rule-of-thumb is 25 percent of the
estimated market value of the commodity if it had been deliverd under the contract.'
Art. 272.221 lid (2) Kentucky Revised Statutes;
'An association's bylaws or contracts with members may fix, as liquidated dameges, specific
sums to be paid by a member to the association if he breaches any provision of the contract
and may provide that the member shall pay all costs, premiums for bonds, expenses and
fees, in case any action is brought upon the contract by the association. Liquidated damage
provisions in contracts with members shall be enforceable in the courts of this state and
shall not be regarded as penalties.'

37 In zijn economische analyse van de cooperatie wordt door Ter Woorst aandacht besteed
aan de (verrneende) overeenstemming tussen een kartel en een cooperatie. Hij wijst op de
verschillende buitenlandse theorieen en zoekt daamaast vooral aansluiting bij de Nederlandse
econoom Limperg die aangaf dat de cooperatie en het kartel veel overeenstemming vertonen,
doch pas werkelijk zouden overeenstemmen indien een kartel ook zelf de verkoop en de
distributie van produkten, naast de prijszetting ter hand zou nemen. Zie bier het onderscheid.
De cooperatie is daadwerkelijk een ondememing. G.J. ter Woorst, Cooperatie als vorrn
van economische organisatie, diss. Tilburg 1966, p. 42 e.v.
Zie ook W.J.J. van Diepenbeek, t.a.p. p. 74.
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die menen schade geleden te hebben door schending van wettelijke
kartelregels een verhaalsmogelijkheid, mede doordat deze wet bestuurders
van rechtspersonen voor zo'n schending persoonlijk aansprakelijk doet zijn.

Reeds bij de totstandkoming van de Sherman Act is overwogen het absolute
verbod concurrentie te beperken niet van toepassing te doen zijn op
cooperaties, Tot een werkelijke hiertoe strekkende regelgeving kwam het
in 1922, alleen geldend voor landbouwcooperaties, in de vorm van de Cap-
per- Volstead Act. Voor de cooperatieve Amerikaanse landbouw is de door
deze wet geboden bescherming tegen de regels van het kartelrecht van groot
belang: aanvaring met de 'anti-trust' -autoriteiten kan verstrekkende gevolgen
hebben, terwijl de kans op zo'n aanvaringjuist voor cooperaties zeer groot
is. Donald E. Frederick omschrijftde kern van het probleem zeer treffend:

'Antitrust Iitigation is a particular risk for agricultural marketing cooperatives.
A primary reason farmers join marketing cooperatives is their desire to remain
independent business people while eliminating competition among themselves
over prices and other terms of sale. And this is the very type of conduct antitrust
laws are intended to eliminate'. 38

Cooperatieve samenwerkingsvormen - en ook de eerder besproken
exclusieve marketing agreements, zoals cooperaties die met leden plegen
af te sluiten - zullen gelet op de in de Amerikaanse wetgeving opgenomen
absolute verboden de concurrentie te beperken al gauw worden aangemerkt
als 'illegal per se'. In de Amerikaanse rechtspraak heeft een verfijning van
de absolute regelgeving gestalte gekregen in die zin dat wordt bezien of
het contract, de samenwerkingsvorm of de gedraging die strikt genomen
onder het verbod valt de concurrentie 'unreasonably' of 'unduly' beperkt
of monopoliseert." Evenwel, soms komt men aan de toepassing van deze
'rule of reason' in het geheel niet toe, zoals bij 'price-fixing', markt-verde-
ling en evidente misbruik van een monopoly-positie. Samenwerken met
het oog op beinvloeding van het prijsniveau, zoals geldt voor 'marke-
ting-cooperatives', wordt immer geacht onder de 'per se rule' te vallen.
AIleen een wettelijk uitzonderingsregiem kan dan soulaas bieden."

38 Donald A. Frederick, Managing Cooperative Antitrust Risk p.Z, United States Department
of Agriculture, May 1989.

39 Donald A. Frederick, t.a.p. p.7.
40 Robert N. Corley, O. Lee Reed, Peter J. Shedd; The Legal Environment of Business, eight

edition 1990, McGraw-Hill. p.684enp. 706e. v. over de 'ruleofreasoa', incl.jurisprudentie.
Zie ook voor uitgebreide uitleg van 'rule reason' en 'per se illegal' G. WiIs, Recente ont-
wikkelingen in het Amerikaaose antitrustrecht, SEW 4 (1991) april, p.215 e.v.
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7 De Capper Volstead Act (1922)

In een uitzonderingsregiem zoals boven bedoeld werd eerst voorzien in
de Clayton Act. Dit regiem zoals vervat in section 6 van de wet beschermt
niet specifiek de cooperatie, maar 'mede' agrarische organisaties en de leden
daarvan, mits zo'n organisatie wederzijds hulpbetoon als doel heeft. De
organisatie dient daarnaast te voldoen aan twee bijkomende voorwaarden;
er mag geen aandelenkapitaal zijn uitgegeven en winst mag niet worden
nagestreefd." In 1922 voorzag het Amerikaanse congres met de Capper
Volstead Act in een beter uitgewerkte normering." Hiermede werd het
bijzondere regiem ook geintroduceerd ten behoeve van rechtspersonen met
een aandelenkapitaal.
De wet kent twee secties. Section 1 is opgebouwd uit twee delen: eerst
wordt aangegeven wie de bescherming kunnen inroepen, waarna vervolgens
de nadere voorwaarden worden vermeld. Section 2 voorziet in een
bescherming van de consument doordat de overheid de mogelijkheid wordt
geboden in te grijpen indien een cooperatie handelend binnen de voorwaar-
den van de wet, prijzen ongewenst opdrijft. Section 1 Iuidt ais voIgt:

'Persons engaged in the production of agricultural products as farmers, planters,
ranchmen, dairymen, nut or fruit growers may act together in associations,
corporate or otherwise, with or without capital stock, in collectively processing,
preparing for market, handling and marketing in interstate and foreign commer-
ce, such products of persons so engaged. Such associations may have marketing
agencies in common; and such associations and their members may make the
necessary contracts and agreements to effect such purposes: Provided, however,
That such associations are operated for the mutual benefit of the members
thereof, as such producers, and conform to one or both of the following
requirements :
First. That no member of the association is allowed more than one vote because
of the amount of stock or membership capital he may own therein, or,
Second. That the association does not pay dividends on stock or membership
capital in excess of 8 per centum per annum.
And in any case to the following:

41 Section 6 Clayton Act (15 U.S.C. 17);
'Nothing contained in the antitrust laws shall be construed to forbid the existence and
operation of labor; agricultural, of horticultural organizations, instituted for the purposes
of mutual help, and not having capital stock or conducted for profit, or to forbid or restrain
individuel members of such organization from lawfully carrying out the legitimate objectives
thereof; nor shall such organizations, or the members thereof, be held or construed to be
illegal combinations or conspiracies in restraint of trade, under the antitrust laws .'

42 Deze wet werd na 1922 niet gewijzigd. Zie omtrent gewenste wijzigingen Abrahamsen,
t.a.p. p. 212 e.v.
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Third. That the association shall not deal in the products of nonmembers to
an amount greater in value than such as are handled by it for members. ,43

Het geboden uitzonderingsregiem kan voor cooperaties gelden mits (1) het
lidmaatschap alleen open staat voor landbouwers of verenigingen van
landbouwers, (2) de cooperatie functioneert ten behoeve van de leden als
producenten, (3) een lid slechts een stem heeft of indien dat niet het geval
is op kapitaal niet meer wordt vergoed dan 8% per jaar, en (4) de totale
omvang van de transacties met niet-leden niet groter zal zijn dan die van
de transacties met de eigen leden.
De wet is niet specifiek geschreven voor het fenomeen van de cooperatie.
De wet vindt haar oorsprong in discussies op federaal niveau rondom de
noodzaak het agrarische (familie)bedrijf te beschennen tegen de geinstitutio-
naliseerde handel in agrarische produkten. In de uitwerking is het i.h.b.
de cooperatie die wordt beschermd. Dit blijkt ook bij het bezien van de
definitie van 'cooperative association' in de zogenaamde 'Agricultural
Marketing Act' van 1929 en andere mededingingsrechtelijke wetten specifiek
betrekking hebbende op de cooperatie, of op de handel in argarische
produkten." De essentiele kenmerken vallen telkens samen met de vier
bovenomschreven voorwaarden waaraan een 'association of producers' in
de Capper Volstead Act moet voldoen.

Zolang de leden maar landbouwers zijn is de aard van de activiteit van de
cooperatie van minder belang. De dekking die de wet verschaft gaat ver.
Nu samenwerking tussen cooperaties is geoorloofd, is ook een fusie tussen
cooperaties ongeacht de 'anti-merger' bepalingen in de eerdergenoemde
Clayton Act, in principe, toegestaan. Zo ook is 'price-setting' door coopera-
ties onderling niet verboden." Toch voorziet de wet niet in een a1lesomvat-
tende uitzonderingspositie. Elke vorm van samenwerking met een niet
cooperatieve onderneming is in beginsel niet toegelaten. Een boy cot is

43 Capper Volstead Act 1922. 7 U.S.c. 291.
44 The Agricultural Marketing Act 1929 - 12 U.S.C. section 1141 (j). - Voor vindplaatsen

van o. a. The Agricultural Fair Practices Act en Cooperative Marketing Act 1926, zie Juergen-
smeyer t.a.p. p.230 e.v. en Antitrust Law Developments (2d ed 1984/p 638), American
Bar Association Antitrust Section.

45 Vgl. Juergensmeyer t.a.p. 225.
Donald A. Frederick overweegt: 'Counsel to cooperatives have sometimes advised their
cLients to leave a meeting, particularly a commodity group meeting', if they start to talk
prices. 'Whether this is necessary depends on who is in the room and the nature of the con-
versation. If everyone in attendance represents a cooperative with Capper Volstead protection.
then prices can be freely discussed': t.a.p. p.17.
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immer verboden, evenals misbruik van een machtspositie door prijzen
ongeoorloofd op te drijven." Oat de bescherming die de Capper Volstead
Act cooperaties biedt niet mag leiden tot zo'n prijsopdrijving blijkt ook
uit deze wet zelf. Section 2 beoogt de consument hiertegen te beschermen.
In geval van 'undue price enhancement' kan het Department of Agriculture
ingrijpen door het misbruik te verbieden.

46 Vgl. Eugene M. Warlicb, Robert S. Brill, Cooperatives Vis-a-Vis Corporations: Size,
Antitrust and Immunity, 23 Soutb Dakota Law Review, 23 - 1978 p.561 - 585. De auteurs
geven een indicatie van de grenzen van de 'cooperatives antitrust immunity' op basis van
bun jurisprudentie onderzoek.
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Belgie

1 Definitie - wettelijk kader

De cooperatieve vennootschap is in het Belgische maatschappelijke bestel
een belangrijke ondememingsvorm. In 1989 was 14% van de handelsven-
nootschappen een cooperatieve vennootschap. I Het geringe aantal voorwaar-
den geldend bij de oprichting heeft wei geleid tot misbruik. Dit was mede
aanleiding tot een ingrijpende wijziging van de wetgeving, vastgelegd in
de Wet van 20 juli 1991, met als ingangsdatum 1 november 1992.2 Bij
deze gelegenheid werd ook de cooperatie-definitie herzien en werd een
onderscheid ingevoerd tussen de 'cooperatieve vennootschap met onbeperkte
hoofdelijke aansprakelijkheid' en de 'cooperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid'. Tevens verscheen de figuur van de 'cooperatie-
ve vennootschap bij wijze van deelneming' .
De definitie van de Belgische cooperatieve vennootschap (C. V.) treffen
we aan in het Wetboek van Koophandel - hiema verder aan te duiden
als Vennootschappenwet (Venn.W.). Van 1932 tot de bovengenoemde laatste
wijziging luidde de definitie, art. 141;

'De cooperatieve vennootschap is een vennootschap die is samengesteld uit een
veranderlijk aantal vennoten met veranderlijke inbrengen. Deze zijn inbrengen
in geld of andere werkelijke inbrengen. De aandelen die de inbrengen verte-
genwoordigen, kunnen niet aan derden worden overgedragen. Buiten deze aande-
len mag geen enkele andere soort effecten worden uitgegeven, onder welke
benaming ook.'

Cooperatieve vennootschappen, Veertiendaagse Nieuwsbrief, CED Samson, 11 september
1991, p.17/1O.
De cooperatieve vennootschap wordt in Belgie ook wei als rechtsvorm verkozen door vrije
beroepsbeoefenaars, zie J, Steenbergen, Professionelevennootschappen, hetaanwenden van
vennootschapsvormen bij deuitoefeningvaneen vrij beroep, T.P.R. 1974, p.21ge. v., i.h.b.
p.223.

2 Wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen, Belgisch Staatsblad I augustus
1991.
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Van Hulle-Hofkens voorziet in hoofdstuk J van het handboek 'De
cooperatieve vennootschap' in een nadere behandeling van deze defini-
tie." Zo wijst hij er ondermeer op dat in Belgie in 1980, in het kader van
de aanpassing van het vennootschapsrecht conform de Europese harmonisa-
tierichtlijnen, een poging werd ondernomen, welke mislukte, een nieuwe
wettelijke definitie in te voeren, luidende;

'De cooperatieve vennootschap is een vennootschap waarin de vennoten aan
de uitoefening van het bedrijf deelnemen en slechts tot een bepaaJde inbreng
zijn verbonden, de aandelen, die verplicht op naam worden gesteld, niet voor
overdracht vatbaar zijn en het kapitaal door inschrijving op of de terugbetaling
van aandelen zonder wijziging van de statuten kan veranderen. De cooperatieve
vennootschap kan de zedelijke belangen van de leden behartigen'. 4

De voorgestelde definitie kende als essentieel bestanddeel - en gelijkt in
dat opzicht op de Nederlandse wettelijke definitie - het deelnemen aan
de uitoefening van het bedrijf. Een ander punt van verschil met de art. 141
oud Venn.W. vloeit voortuitde laatste zin; de C. V. kan ook nietstoffelijke
belangen behartigen. Deze verschillen zijn groot en hadden indien de
wetswijziging doorgang had gevonden kunnen resulteren in C. V. 's met
een onderling sterk afwijkend karakter.

Evenals dat in de Nederlandse cooperatie-wetgeving het geval is, was de
tot de bovenbedoelde meest recente wetswijziging in principe bestaande
onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten resp. leden, niet verankerd
in de definitie. Art. 146 6e oud Venn. W. bepaalde: 'AIle vennoten zijn
hoofdelijk aansprakelijk'. In de praktijk werd bijna altijd voorzien in een
statutaire afwijking van deze regel, zoals toegestaan door art. 145 6e oud
Venn. W. S Aldus ontstond de 'cooperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid' .

3 Andre van Hulle, Frans Hotkens, Karel van Hulle, De Cooperatieve vennootschap, Kluwer
Antwerpen 1989. Verder aangeduid als Van Hulle - Hofkens, Dit handboek verscheen voor
de laatste wetswijziging en behandelt deze wijziging dan ook niet.

4 Van Hulle - Hotkens, t.a.p. p.5.
5 Onder de oude wet behoorde ingevolge art. 145 6e de statuten te bepalen 'in hoeverre de

vennoten voor de verbintenissen van de vennootschap instaan: al dan niet hoofdelijk met
hun gehele bezit of slechts tot een bepaald bedrag'. Verschaffen evenwel de statuten geen
bijzondere regels omtrent de aansprakelijkheid dan zijn ex art. 146 6e oud aile vennoten
hoofdelijk aansprakelijk.
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Bij de laatste wijziging - de bovengenoemde wet van 20 juli 1991 - is
een en ander ingrijpend veranderd. De omschrijvingen van de twee thans
bestaande typen cooperatieve vennootschappen zijn opgenomen in art. 141
nieuw Venn. W. luidende:

1. 'De cooperatieve 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 ook.

2. Er bestaan twee vormen van cooperatieve vennootschap: de cooperatieve
vennootschap met onbeperkte hoofdel ijke aansprakeJij kheid en de coopera-
tieve vennootschap met beperkte aansprakeJijkheid. In de statuten wordt
vermeld welke van die twee vormen de vennoten aannemen.

3. Wanneer in de statu ten van een cooperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid of met onbeperkte aansprakelijkheid de regel is opgeno-
men dat de vennoten gelijk stemrecht hebben, alsmede de regel dat de winst
jaarlijks onder de vennoten wordt verdeeld of het verlies over hen
omgeslagen, de ene helft in gelijke del en en de andere helft naar even-
redigheid van hun inbreng, moet in de benaming van de vennootschap
uitdrukkelijk worden bepaald dat het gaat om een cooperatieve vennoot-
schap bij wijze van deelneming. Wanneer tijdens het werkelijke bestaan
van de vennootschap deze bepaling niet in acht wordt genomen of wanneer
de vennootschap verder 'cooperatieve vennootschap bij wijze van deelne-
ming' wordt genoemd terwijl als gevolg van een wijziging in de statuten
die regels daarin niet zijn gehandhaafd, kan iedere belanghebbende voor
de rechtbank de ontbinding van de vennootschap vorderen.

4. Wanneer de cooperatieve vennootschap een vennootschap met onbeperkte
aansprakelijkheid is, zijn de vennoten persoonlijken hoofdelijk aansprake-
lijk voor de schulden van de vennootschap; wanneer de cooperatieve
vennootschap een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is, staan
de vennoten slechts voor de schulden van de vennootschap in tot het beloop
van hun inbrengen.
In de statuten wordt geen enkel onderscheid gemaakt tussen de vennoten
uit het oogpunt van hun aansprakelijkheid.'

De bovengeciteerde oude regel dat aile vennoten hoofdelijk aansprakelijk
zijn werd vervangen door par. 4 van de nieuwe cooperatie-definitie, dus
door de regel dat die aansprakelijkheid aIleen bestaat bij de cooperatieve
vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid - zie hierover verder
onderdeel 3.3.
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2 Juridiscb karakter

De wettelijke definitie kent als essentieel kenmerk de financieringswijze,
niet het (met leden) uitoefenen van een bedrijf. Dit is niet verwonderlijk
nu het vennootschapsmodel- en niet zoals in Nederland het verenigings-
model - als uitgangspunt werd verkozen. De C. V. is blijkens de wet een
handelsvennootschap en streeft als zodanig winst na." Typerend voor deze
handelsvennootschap is, zowel in de oude als de nieuwe definitie, de veran-
derlijkheid van het kapitaal en de veranderlijkheid van het aantal vennoten.
Niet de omstandigheid dat winst wordt beoogd, maar veeleer de wettelijke
definitie indiceert dat de wetgever niet het cooperatieve, associatieve,
karakter heeft willen benadrukken, doch het vennootschappelijke. Dit staat
evenwel een zodanige statutaire doelomschrijving dat juist het associatieve
element wei wordt benadrukt, niet in de weg. De Belgische wetgever heeft
welbewust de vennoten een grote ruimte willen laten bij het stellen van
statutaire regels.? De statutaire positie van een vennoot kan zodanig zijn
dat het niet betreft een kapitaal-vennootschap, doch een personen-ven-
nootschap. Van Hulle- Hofkens stelt:

'Omtrent het karakter van de C.V., of zij een personen-vennootschap dan wei
een kapitaal-vennootschap is, lijkt de rechtsleer in zover eensgezind dat zij aan-
vaardt dat er elementen zijn van een personen-vennootschap maar dat de
mogelijkbeid, de keuze, gegeven isom elementen van een kapitaal-vennootschap
in te brengen'. 8 Zich uitsluitend baserende op de 8elgische wettelijke definities
- oud en nieuw - van de C. V. zou men deze voorstelling van zaken - waarbij
de duiding als personen-vennootschap voorop staat - niet verwachten. Van
Hulle-Hofkens kwalificeert de C.V. als een 'personen-vennootschap van een
bijzondere soort' .9

Deze opvatting is gebaseerd op een feitelijke sociologische perceptie van
hetgeen een groep van personen met een C.V. wenst te bereiken. De
associatieve kenmerken, zo wordt gesteld, overheersen; gelijkgezinden
treden toe tot een groep welke een gemeenschappelijk belang nastreeft.
De onderlinge associatieve vorm heeft, aldus Van HuUe-Hofkens, een open
karakter;

6 Venn. W. artt. 1 en 2.
7 Venn.W. artt. 144, 145 en 146.
8 Van Hulle - Hofkens, t.a.p. p.58.
9 Van Hulle - Hofkens, t.a.p. p.58.
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'De groep is voomamelijk zo ingesteld om aile personen, die gelijkgezind
dezelfde belangen nastreven op te nemen indienzij aan de voorwaarden voldoen.
Dit wordt in de cooperatie het beginsel van de 'open deur' genoemd en is de
gevolgreden van de veranderlijkheid van het aantal vennoten'. 10

Terwijl in Nederland de statutaire doelomschrijving van cooperaties vaak
elementen omvat van de wettelijke definitie van de cooperatie, art. 2:53
lid 1 BW - en zelfs veelal identiek is met die definitie - is dit in Belgie
niet het geval. Onder handhaving van de wijze van financieren van de
onderneming zoals voor C.V.'s in de wet voorgeschreven - 01. in de
(bovengeciteerde) definitie zelf - mogen de statuten het associatieve
karakter op de voorgrond stellen. Hiermede kunnen de belangen van die
vennoten die kapitaal verschaffen en als leverancier of afnemer een
betrekking hebben met het bedrijf dat door de C.V. wordt uitgeoefend,
worden veilig gesteld.
Van Hulle-Hofkens gaat zover de C. V. - een vennootschapsvorm dus -
aan te merken als ondernemingsvorm van het verenigingstype. Daarbij wordt
gewezen op de dubbele hoedanigheid van de vennoot en het feitelijke
onderscheid tussen de vennootschap enerzijds en de onderneming anderzijds.
De vennoot heeft de hoedanigheid van mede-eigenaar en partner in de
winstverdeling enerzijds en medewerker ('cooperant') die deelneemt aan
de economische verrichtingen van de onderneming anderzijds." Ter
ondersteuning van deze analyse wordt aansluiting gezocht bij de Nederlandse
wettelijke definitie en bij de theorie van de onzelfstandige onderneming
van o.a. Ter Woorst.P In de studie van 't Kint en Godin, getiteld 'Les
Societes Cooperatives' , wordt 'Ie principe de la double qualite' aangemerkt
als een van de 'elements distinctifs de la cooperation' .13 Zie voor de Duitse
opvattingen hieromtrent onderdeel 4.1.

10 Van Hulle - Hofkens, t.a.p. p.59.
Het beginsel van de 'open deur' betekent overigens niet dat er in Belgie niet de mogelijkheid
zou bestaan om een C. V. een besloten karakter te geven. Evenals dat in Nederland het geval
is kunnen de statutaire lidmaatschapsvereisten en de toetredingsvoorwaarden zodanig zijn
dat slechts zeer weinigen als vennoot zullen kunnen worden geaccepteerd, zie onderdeel
3.5.

II Van Hulle - Hofkens, t.a.p. p.322.
12 G.]. ter Woorst, diss., t.a.p.
13 Jacques 't Kint, Michel Godin, Les Societes Cooperatives, Bruxelles, 1968, p.19.
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3 Veranderlijk kapitaal - bet aandeel - aansprakelijkbeid

De C. V. is een vennootschap met een 'veranderlijk aantal vennoten' en
met 'veranderlijke inbrengen' . Deze door de wetgever vereiste flexibiliteit
is noodzakelijk om de C.V. de gelegenheid te bieden het kapitaal zonder
statutenwijziging aan te passen en - daarmede samenhangend - de
vennoten de gelegenheid te bieden vrijelijk toe- en uit te treden. In dit
opzicht onderscheidt de C. V. zich wezenlijk van de andere Belgische
vennootschappen. De Venn.W. kent een bijzonder hoofdstuk met betrekking
tot veranderingen in de samenstelling van de vennootschap - waarmede
wordt bedoeld in het register van vennoten - en in het maatschappelijk
kapitaaI. De daarin voorkomende bepalingen - artt. 148 tim 157 strekken
er mede toe derden te beschermen.
De veranderlijkheid van kapitaal is een essentieel kenmerk. 14 Het kapi-
taal-saldo zal niet aileen wijziging ondergaan door toe- en uittredingen.
Ook bij de C. V. is wijziging van het kapitaal mogelijk door afschrijving
van verliezen. Vennoten kunnen, maar moeten soms ook ingevolge statutaire
verplichting, hun aandelenbezit uitbreiden. De plicht tot uitbreiding kan
gerelateerd zijn aan de omvang van de leverantie aan of de afname van
de C. V. Aldus investeren vennoten naar rato van hun feitelijke participatie
in de onderneming van de C. V.

Betreft het een C. V. met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid dan zijn
de vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de CV - art.
141 par.4 Venn. W. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid is er de oorzaak
van dat de oprichting van deze cooperatie-vorm aanmerkelijk eenvoudiger
is dan van de C. V. met beperkte aansprakelijkheid. Zo geldt er geen
minimum-kapitaalseis en is oprichting bij een onderhandse akte mogelijk.
Art. 155 Venn. W. kent nog een niet uitsluitbare 'verlengde' aansprakelijk-
heid; tot vijf jaar na de uittreding blijft de vennoot aansprakelijk voor de
verbintenissen door de C.V. aangegaan voor het einde van het jaar van
uittreding." Het risico vande vennoten van de C. V. met beperkte aanspra-
kelijkheid is beperkt tot de nominaIe waarde van het aandeel. Er geldt een
plicht bij toetreding 1/4 van het aandeel vol te storten. Het wettelijke
minimumkapitaal is BEF 750.000. Het moet volgestort zijn tot tenminste
BEF 250.000 - art. 147 bis Venn. W. Deze eis van een minimum kapitaal

14 Van Hulle - Hofkens. t.a.p. p.115.
15 Over de uitlegvan art. 155 Venn.W. bestaat verschil van mening. Vgl. Van Hulle- Hofkens,

t.a.p, p.l06 e.v.
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heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de uittredingsregeling - zie hierna
onderdeel 3.5.

Overdracht van aandelen, die immer op naam staan, aan medevennoten
is mogelijk conform de statutaire voorwaarden." Aandelen in het kapitaal
van een C. V. kunnen niet zonder meer aan derden worden overgedragen. 17

4 Stemrecht

Art. 145 4e Venn. W. bepaalt dat de statuten voorzien in een regeling rondom
het stemrecht. Ontbreekt zo'n regeling dan hebben de vennoten, ex art. 146
4e een stem per aandeel. Ook hier is sprake van een wijziging als gevolg
van de bovengenoemde ingri jpende aanpassing van de wet. Voorheen gold
bij afwezigheid van een statutaire voorziening 'gelijk stemrecht' (art. 146
4e oud Venn. W.), dus stemrecht los van het aandelenbezit. Gelijk stemrecht
is na de laatste wetswijziging een van de vereisten voor het bestaan van
de cooperatieve vennootschap bij wijze van deelneming zoals omschreven
in par.3 van art. 141 Venn.W. - zie citaat boven.
Veel voorkomend in de praktijk is vaststelling van het aantal stemmen van
een vennoot in relatie tot zijn aandelenbezit en/of de (daarmede samenhan-
gende) omvang van de economische activiteit tussen hem en de C.V.

-
5 Toe- en uittreding - vrijheid van uittreding

Diegene die door het daartoe aangewezen orgaan als vennoot wordt
aanvaard, waarbij mede van belang is dat door de vennoot in spe wordt
voldaan aan de statutaire vereisten voor toetreding, kan toetreden.
Toetreding blijkt uit de inschrijving in het vennootschapsregister - art. 148
Venn. n.W.
Er bestaat aIle vrijheid zodanige eisen voor toetreding te stellen als de C.V.
goeddunkt. De C. V. heeft te allen tijde het recht een verzoek om toetreding

16 Venn.W. art. 142 Ie zin: 'De aandelen kunnen aan vennoten overgedragen worden onder
de voorwaarden door de statuten bepaald. '

17 Venn. W. art. 142 2e zin: •Zij kunnen slechts worden overgedragen aan of overgaan op derden
die bij name worden aangewezen in de statuten of die behoren tot door de statuten bepaalde
categorieen en voldoen aan de wettelijke of statutaire vereisten om vennoot te zijn. In dat
geval is toesternming vereist van het orgaan dat bevoegd is om te beslissen over de toetreding
van vennoten.'
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af te wijzen om andere reden dan het niet voldoen aan de gestelde statutaire
eisen. De derde die wordt afgewezen behoeft de reden daarvan niet te
worden medegedeeld." Een en ander is in strijd met het eerdergenoemde
inBelgie voor cooperatieve vennootschappen essentieel geachte ideologische
beginsel van de 'open deur'. In Nederland heeft dit beginsel nooit werkelijk
bestaan en geldt met betrekking tot de toetreding, resp. de afwijzing van
een toetreding hetzelfde aIs hier gesteld. Zie meer uitgebreid over 'I'adhe-
sion libre' enerzijds en het besloten karakter van cooperatieve sarnenwer-
kingsvormen anderzijds onderdeel 11.2.

Ook met betrekking tot de uittreding is de praktijk, zo blijkt uit Belgische
(model)statuten, een andere dan het principe zoals in de literatuur verdedigd
doet vermoeden. Dit principe is; vrijheid van uittreding. Art. 145 2e
Venn. W. bepaalt weliswaar dat de statuten voorwaarden aan het uittreden
kunnen stellen, doch bij gebreke daarvan geldt ex art.146 2e dat 'de
vennoten kunnen uittreden'. Dit laatste, het in beginsel kunnen uittreden,
is opmerkelijk in aanmerking nemende dat het hier een vennootschap betreft
en dat zo'n uittreding mogelijk is niet door de gehouden aandelen aan een
(nieuwe) vennoot over te dragen, doch door deze bij de C. V. in te leveren
tegen de waarde zoals die zal blijken bij de vaststelling van de balans."
De vrijheid van uittreding uit de C.V. - als beginsel - wordt gebaseerd
op het 'veranderlijk aantal vennoten' zoals voorkomend in de definitie
- art. 141 Venn. W. - en op het associatieve karakter. 20 De vrijheid van
uittreding heeft een wel zeer relatieve waarde indien de rechtsleer
tegelijkertijd het absolute uitsluiten van de mogelijkheid uit te treden aan-
vaardbaar acht, hetgeen het geval is." In de Belgische rechtsleer wordt
algemeen aangenomen, en door de rechtspraak bevestigd, dat de statuten
de vennoot de mogelijkheid kunnen ontnemen om uit te treden. Het voor
de vennoot hieruit voortvloeiende gevaar dat hij ten eeuwige dage is
gebonden aan de C. V. was voorheen minder groot dan thans. In het recente
verleden nog - v66r een wetswijziging in 1985 - werden handelsvennoot-
schappen opgericht voor bepaalde duur, maximaal 30 jaar, terwijl bij
gebreke van een statutaire termijn de wettelijke termijn van 10 jaar gold.
Na verloop van de termijn bestond bij verlenging van de levensduur van
de rechtspersoon de mogelijkheid uit te treden. Thans bepaalt art.l46 Ie

18 Voor literatuur en rechtspraak zie Van Hulle - Hotkens, t.a.p. p.72 en p.73.
19 Venn.W. art. 153.
20 Van Hulle - Hotkens, t.a.p. p.59, p.75.

't Kint - Godin, t.a.p. p.14, 21.
21 Van Hulle-Hofkens, t.a.p. p.79.
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Venn. W. dat indien er geen duur is bepaald, de vennootschap is opgericht
voor onbepaalde duur.
In de rechtspraak werd bepaald dat een vennoot van een C. V. in dit kader
geen beroep kan doen op de vrijheid van vereniging. De Belgische 'Wet
op de vrijheid van de vereniging van 1921' voorziet in een absoluut verbod
van uitsluiting van de uittredingsvrijheid.F Deze regel, zo maakte het Hof
van Beroep te Gent uit, geldt niet voor handelsvennootschappen." Het
Hof bepaalde eveneens; 'Krachtens art. 149 Venn.W. staat vast dat de
statuten van een cooperatieve vennootschap kunnen bepalen dat de vennoten
geen ontslagrecht hebben.' Art. 149 Venn. W. luidt;

'Wanneer de vennoten vol gens de statuten het recht hebben uit te treden mogen
zij dit slechts doen in de eerste zes maanden van het boekjaar'.

Terwijl, zoals eerder gesteld, in het 'veranderlijk aantal vennoten' een reden
wordt gezien voor de vrijheid van uittreding, leidt de rechter uit de
(duidelijke) tekst van art. 149 Venn. W. af dat de mogelijkheid uit te treden
kan worden uitgesloten. Deze mogelijkheid bestaat ingevolge de Wet van
1921 niet voor verenigingen.

Het uitsluiten van de mogelijkheid uit te treden is geen praktijk. WeI veel
voorkomend zijn het op enigerlei wijze opschorten van de uittredingsmoge-
lijkheid en het stellen van nadere voorwaarden. Van Hulle-Hofkens somt
enige veel voorkomende verschijningsvormen Op.24

Het niet kunnen uittreden dan na verloop van een zekere periode

(,Het is niet ongebruikelijk in de landbouwcooperatie voor de afzet van
produkten dat de vennoten b.v. pas na verloop van vijf jaar na de oprichting
of de toetreding mogen uittreden, omdat gedurende de eerste periode na de
oprichting en later moet kunnen gerekend worden op de verplichte aanvoer van
bepaalde quanta').

Een opzegtermijn van bijv. een of twee jaar.
Het beperken van de mogelijkheid uit te treden door dit alleen toe te
laten in de eerste maand van het boekjaar.

22 Art. 1 van deze wet luidt; 'De vrijbeid van vereniging in a\le domeinen is gewaarborgd.
Niemand kan gedwongen worden lid of geen lid te worden van een vereniging.'
Art. 2 luidt voorzover bier van belang; 'Iedere reglementaire bescbikking die ertoe strekt
deze vrijbeid te niet te doen, wordt geacht niet geschreven te zijn. '

23 Recbtslrundig Weekblad 1983 - 1984, p.2773, Hofvan Beroep te Gent, 25 januari 1984.
24 Van Hulle - Hofkens, t.a.p. p.79.
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Het v66r de uittreding aanbrengen van een nieuwe vennoot.
Een beperking van de uittredingsmogelijkheid op basis van art.l44
4e Venn.W.

Art. 144 4e oud Venn. W. schreef een minimum kapitaal voor zoals thans,
zoals boven bleek, art. 147 bis Venn.W. daarin voorziet. De Belgische
wettelijke regeling omtrent een minimum kapitaal is de aanleiding geweest
tot een standaardbepaling in de statuten van C.V. 's erin resulterende dat
uittreding nimmer mogelijk is indien daardoor de C. V. in financieel opzicht
in gevaar zal worden gebracht, of daardoor het kapitaal onder het wettelijk
minimum zal dalen." Ook in Frankrijk komt een dergelijke bepaling veel
VOOr.26

6 Het scheidingsaandeel

Door de uittreding verliest de vennoot zijn aandelen. Daarvoor in de plaats
treedt een recht op een 'scheidingsaandeel'. De gelijkenis dringt zich hier
op met de vergoeding van het Geschaftsguthaben zoals die plaatsvindt in
Duitsland indien het lid de Genossenschaft verlaat - zie onderdeel 4.2.
Art. 153 Venn.W. luidt:

'De uitgetreden of uitgesloten vennoot kan de vereffening van de vennootschap
niet vorderen; hij heeft recht op uitkering van de waarde van zijn aandeel, zoals
die zaJ blijken uit de balans van het boekjaar waarin hij is uitgetreden of
uitgesloten. '

Hoe er in de literatuur en rechtspraak met deze bepaling wordt omgegaan
is mede zo interessant door de analogie met het Nederlandse fenomeen van
het uittreedgeld - zie onderdelen 12.1 en 12.6. Op het scheidingsaandeel
mag nl. gekort worden. Over in hoeverre, en op welke wijze dit kan, wordt
verschillend gedacht. Algemeen lijkt te zijn aanvaard dat in principe een
korting - een inhouding - mogelijk is, hetgeen o.a. bereikt kan worden
door in de statu ten een bepaalde wijze van berekenen van de waarde van

25 Een veel voorkomende bepaling, welke ook is opgenomen in de Modelstatuten voor de
Cooperatieve Vennootscbap van de Belgiscbe Boerenbond (Versie 27-02-1986) luidt: 'De
raad van bestuur mag de uittreding of de terugneming van aandelen weigeren in geval de
vennoot verplicbtingen tegenover of overeenkomsten met de vennootscbap beeft of indien,
door de uittreding of terugneming van aandelen, bet minimum kapitaal niet zou bebouden
blijven of de financiele toestand in gevaar zou gebracbt worden. '

26 Code Rural art. R 522-4.
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het scheidingsaandeel voor te schrijven." Zo ook is aanvaard het opschor-
ten van de daadwerkelijke betaling van de waarde van het aandeel, bijv.
tot op het moment dat de wettelijke aansprakelijkheid van ex-vennoten ex
art.i55 Venn.W. - d.w.z. vijf jaar na de uittreding - vervalt - zie
onderdeel 3.3. Aldus wordt een onderscheid bewerkstelligd tussen het leden-
be lang en het eigenaars-belang; het lidmaatschap wordt beeindigd, het eige-
naars-belang blijft nog voortbestaan.

Het bovengeciteerde art.i53 Venn. W. was onderwerp van discussie in de
eerdergenoemde zaak waarin werd beslist door het Hof van Beroep te
Gent." Het Hof bepaalde:

'Het hof is met de eerste rechter van oordeel dat artikel 153 wat het recht op
teruggave van het aandeel betreft niet van openbare orde is. Imrners, de
modaliteiten van ontslag en uitsluiting worden principieel vrij bepaald door de
statuten van de cooperatieve vennootschap en dus ook principieel vrij aanvaard;
bovendien is artikel 1855 van het Burgerlijke Wetboek - 1a clausule leoni-
ne - niet van toepassing en tens lotte is een statutaire supprimering van het
recht op teruggave van het aandeel te begrijpen in het licht van de zeer bijzon-
dere aard van de cooperatieve vennootschap waarvan de aandelen niet aan derden
kunnen worden overgedragen (art. 141, tweede lid, Venn. W.) wat de betrachting
verklaart het kapitaal in de schoot te houden. Het hofbeaamt aldus de zienswijze
van de eerste rechter,?9

Alleen wat betreft het recht op verkrijging van de waarde van het
scheidingsaandeel is art.i53 Venn.W. niet van openbare orde. Als zo'n
recht wel bestaat dan zal de basis ter berekening van de waarde immer het
boekjaar zijn waarin de vennoot uittrad.
Zoals het Hof ook heeft overwogen lopen de meningen in de literatuur en
rechtspraak omtrent het karakter van art.i53 Venn.W. uiteen. In casu betrof
het een 'vrijwillig ontslag uit de cooperatieve' door de vennoot hetwelk
later werd gevolgd door uitsluiting (ontzetting) wegens het niet nakomen

27 Voor wijzen van berekenen en problematiek omtrent (wettelijke) reserves en over het jaar
van uittreding uit te keren winst zie; Van Hulle - Hofkens t.a.p. p.99 e.v. en 't Kint - Godin
t.a. p. p.139 e.v.

28 Zie noot 23.
29 Art. 1855 van het Belgische Burgerlijk Wetboek . 'Ia clause Leonine'; het 'beding van het

leeuwe-aandeel' . luidt: 'De overeenkomst die aan een van de vennoten de gehele winst
toekent is nietig. Hetzelfde geldt voor het beding waarbij de gelden of goederen, door een
of meer van de vennoten in de vennootschap ingebracht, worden vrijgesteld van elke bijdrage
in het verlies.' Zie ook art. 1672 BW.
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van contractuele verplichtingen." In de literatuur wordt weI betoogd dat
juist bij uitsluiting als gevoig van wanprestaties een vervallen van het
wetteIijke recht op het scheidingsaandeel als boete op zijn plaats is. Ook
wordt gesteld dat het korten op het scheidingsaandeel resp. het uitsluiten
van enig recht op zo'n aandeel immer is geoorloofd, mits de statuten hierin
voorzien."

7 Is een coOperatieve vennootschap cooperatief?

In de Belgische literatuur wordt de C.V. weI afgeschilderd als een
rechtspersoon sui generis en niet als een van de door de wetgever
opgesomde zes soorten van de handelsvennootschap." De wens is ook
hier de vader van de gedachte." De Belgische wetgeving kent niet een
'cooperatie', alleen de 'cooperatieve vennootschap'.
Er geldt, zoals in Nederland, een formeel criterium. Zolang de statuten
de rechtspersoon als zodanig aanduiden is er sprake van een C. V.
Wenst een C. V . (extra) bevestiging van haar werkelijke cooperatieve
karakter dan is dat mogelijk door verkrijging van het recht de titel te voeren:
'cooperatieve vennootschap erkend voor de Nationale Raad voor de Coope-
ratie'. Erkenning geschiedt, anders dan dat deze titel zou doen verwachten
door de Minister van Economische Zaken. De Nationale Raad voor de
Cooperatie (NRC) - opgericht bij wet in 195534 - heeft een adviserende
taak met mede als oogmerk 'verspreiding van de beginselen en het ideaal
van de cooperatie te bestuderen en te bevorderen' . Erkenning is niet zonder
belang. Er kan nadat erkenning is verkregen van verschillende fiscale vrij-
stellingsregelingen gebruik worden gemaakt. Zo geldt voor de erkende

30 De statuten van de cooperatieve vennootschap bepaalde dat een uitgesloten lid zijn recht
op teruggave verliest, evenaIs zijn recht 'op het gebeel van zijn bezit in de maatschappij,
dit bezit van rechtswege aan de vennootscbap toekomend en zulks zonder vergoeding. '

31 't Kint - Godin t.a.p. p.137.
Van Hulle - Hofkensjuichtde hier besproken uitspraak toe -t.a.p. p.199 - en stelt dat men
er over het algemeen mee akkoord gaat het recht op bet scheidingsaandeel in aUe gevallen
van beeindiging te beperken of uit te sluiten.

32 Venn.W. art.2.
33 Vgl. Van Hulle - Hofkens, t.a.p. p.324; 'Deze rechtsvorm beeft een bijzonder inhoud en

zijn bijzondere karakter moe! erkend worden door de wetgever, zoals hij bestaat in de
bijzondere wetgeving van de meeste Europese landen. Het wettelijk statuut van deze vennoot-
scbap moet dan ook vanuit dit bijzondere standpunt worden beoordeeld en geregeld en niet
als een afleiding van een andere welkdanige recbtsvorm ook. '

34 Wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Cooperatie,
afgedrukt in Van Hulle - Hofkens, t.a.p, p.370.
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c.V.' s in zijn algemeenheid een verlaagd belastingtarief. Ook voor de
vennoten persoonlijk kan de erkenning fiscale voordelen met zich brengen.
Wil er van erkenning sprake kunnen zijn dan dient er te worden voldaan
aan de volgende wettelijke vereisten;

vrijwillige toetreding,
gelijk stemrecht, J
de aanwijzing van de raad van beheer en van de raad van toezicht door
de algemene vergadering der leden,
een matige rentevoet, beperkt tot de maatschappelijke aandelen,
een ristorno aan de vennoten." -

Zoals eerder gesteld - onderdeel 3.2 - betekent het beginsel van de 'open
deur', de vrijwillige toetreding, niet dat er geen nadere 'lidmaatschapsvereis-
ten' zouden mogen worden gesteld en dat er geen beleid zou mogen zijn
gericht op een beperkte toelating. Wil er evenwel van erkenning sprake
kunnen zijn dan beperkt de C.V. zich in de mogelijkheid om om haar
moverende redenen - welke niet zijn het niet voldoen aan de 'lidmaat-
schapsvereisten' - een aspirant-vennoot te weigeren." Aldus Van Hulle
- Hofkens is het oogmerk van dit erkenningscriterium

'dat de cooperatieve vennootschap in de echte betekenis van het woord een open
vennootschap moet zijn van het verenigingstype. ,37

Dit is een onbegrijpelijke analyse. De vereniging is naar haar aard - en
dit geldt zeker voor cooperatieve samenwerkingsvormen - een besloten
rechtsvorm, zie ook onderdelen 8.4 en 11.2. De C.V. kan dus niet zijn
een open vennootschap. De analyse lijkt het gevolg te zijn van het geven
van prioriteit aan een ideologisch uitgangspunt hetwelk de wetgever in zijn
regelgeving echter niet heeft verdisconteerd, ook niet in Nederland en
Duitsland.

35 Wet van 20 juli 1955 - zie noot 32 - art. 5.
Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van
de nationale groeperingen van cooperatieve vennootschappen en vandecooperatieve vennoot-
schappen, art. 1 par. 1.

36 Art. 1 par 2 I" van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 bepaait: 'de vennootschap
mag de toetreding of de uitsluitingvan vennoten niet uitspeculatieve overwegingen weigeren,
onderscheidenlijk uitspreken, tenzij die vennoten niet of niet langer aan de algemene
toelatingsvoorwaarden voldoen of daden verrichten die met de belangen van de vennootschap
strijdig zijn .'

37 Van Hulle - Hofkens, t.a.p. p.365.
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Het criterium van het gelijke stemrecht is moeilijk te doorgronden."
Zoveel is wei duidelijk dat het gedifferentieerd stemrecht hier niet is
uitgesloten. Het voldoen aan het elders voor het cooperatieve karakter zo
essentieel geachte beginsel 'one man, one vote' - zie onderdeeI 2.3 -
is hier niet vereist.
Op het verschafte aandelenkapitaaI mag slechts een lage rente worden
verstrekt. Het toegelaten percentage wordt periodiek vastgesteld door de
Minister van Economische zaken. (Aan dit criterium dient door een
cooperatie in de Verenigde Staten te worden voldaan wil een beroep op
de voor de cooperaties in principe geldende vrijstelling van het kartelrecht
mogelijk zijn, zie onderdeel 2.7)

Ristorno - de wet spreekt over ristorno, in de praktijk en literatuur
aangeduid aIs restorno - is gelijk te stellen met de Nederlandse nabetaIing
die door grondstof-verwerkende cooperaties wordt betaaId aIs aanvulling
op de voorschotprijs, resp. de terugbetaIing die men aIsnog van een
verbruikscooperatie op gedane aankopen verkrijgt. De te ontvangen ristorno
is mitsdien gerelateerd aan de omvang van de geleverde grondstoffen, resp.
de afgenomen produkten of diensten. Het is deze relatie die bepaIend is
voor de erkenning - met andere woorden, betaIing van ristorno mag niet
anders geschieden dan naar rato van de omvang van de economische
activiteit tussen de C. V. en de onderscheiden vennoten."

38 Vgl. art. 1 par. 2 3<van het KooinkJijk Besluit van 8 januari 1962.
39 Vgl. art. 1 par 2 5<van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962.
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Duitsland

1 Definitie - wettelijk kader

De oorsprong van de thans geldende 'Gesetz betreffend die Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaften' is een Pruisische wet van 1867 welke in 1868
werd verheven tot een Norddeutsches Bundesgesetz. Zoals elders in Europa
bestond aan het einde van de 1ge eeuw ook in Duitsland behoefte aan een
wettelijke onderscheiding van de cooperatieve vereniging van andere
rechtsvormen.
De Genossenschaftsgesetzen welke in de Duitse historie in de verschillende
regio's voorkwamen hadden dan ook primair als doel de Eingetragene
Genossenschaft te onderscheiden van andere rechtspersonen, ook vaak
Genossenschaft genoemd.'
Evenals dat in het positieve Duitse recht het geval is werd in het vroegere
Genossenschaftsrecht de Genossenschaft gekwalificeerd als vereniging.
Par. 1 van de 'Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaf-
ten' - hierna aan te duiden met 'GenG' - definieert onder het kopje
'Begriff und Arten der eingetragenen Genossenschaft' de Genossenschaft
als volgt:

'(1) Gesellsehaften von nieht gesehJossener Mitgliederzahl, welche die Forde-
rung des Erwerbes oder der Wirtsehaft ihrer Mitglieder mittels gemein-
sehaftJiehen Gesehiiftsbetriebes bezwecken (Genossensehaften), namentlieh:
1. Vorschuss- und Kreditvereine,
2. Rohstoffvereine,
3. Vereine zum gemeinsehaftJichen Verkaufe landwirtsehaftlieher oder

gewerbl ieher Erzeugnisse(Absatzgenossensehaften, Magazinvereine),
4. Vereine zur Herstellung von Gegenstanden und zum Verkauf derselben

auf gemeinsehaftJiehe Reehnung (produktivgenossensehaften),

Voor een bescbrijving van de verschillende 1ge eeuwse Duitse cooperatiewetten zie:
T.M. Huussen - De Groot, Rechtspersonen in de negentiende eeuw, p.183 e.v.
Lang/Weidmiiller, Genossenschaftsgesetz, 32 Auflage, p.XXXI e.v.
Voor een bescbrijving van de rechtsontwikkelingen rondom de Genossenschaft in de 2<1
eeuw zie Hans-H. Miinkler, Die rechtliche Regelung der Genossenschaften in der Bundesre-
publik Deutschland p.145-165, Deutsche Landesreferate zum Privatrecht und Handelsrecht,
Heidelberg 1982.
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5. Vereine zum gemeinschaftl icben Ein.k:aufvon Lebens- oder W irtschaft-
bediirfnissen im grossen und Ablass im kJeinen (Konsumvereine),

6. Vereine zur Beschaffung von Gegenstanden des landwirtscbaftlicben
oder gewerblicben Betriebes und zur Benutzung derselben auf
gemeinschaftliche Rechnung,

7. Vereine rue Herstellung von Wohnungen, erwerben die Rechte einer
'eingetragenen Genossenschaft' nach Massgabe dieses Gesetzes.

(2) Eine Beteiligung an Gesellscbaften und sonstigen Personenvereinigungen
einschliesslicb der Korperschaften des offentlichen Recbts ist zulassig, wenn
sie
1. Die Forderung des Erwerbs oder der Wirtschaft der Mitglieder der

Genossenscbaft oder,
2. ohne den alleinigen oder iiberwiegenden Zweck der Genossenschaft

zu bilden, gemeinniitzigen Bestrebungen der Genossenschaft zu dienen
bestimmt ist. '

De connotatie van het begrip Genossenschaft is in Duitsland veeleer een
sociologische dan een juridische. Draheim verschaft in zijn indrukwekkende
studie 'Die Genossenschaft als Unternehmungstyp' met grote tegenzin een
definitie van de Genossenschaft. Zijns inziens geeft eigenlijk aileen een
beschrijving van de vele kenmerken van de complexe figuur van de
Genossenschaft inzicht in de aard van deze associatievorm. Zijn definitie
luidt:

'Genossenschaften sind Untemehmungen, deren Trager als zwiscbenmenschlich
verbundene lndividuen freiwillig eine Personenvereinigung = Gruppe im soziolo-
gischen Sinne = bilden und gleichzeitig als Wirtschaftssubjekte einen Gemein-
scbaftsbetrieb unterhalten, dessen Anteilskapital und dessen Verwaltungsorgane
nur auf den nach Kopfen abstimrnenden Mitgliedern beruhen und dessen massge-
bende Aufgabe darin besteht, bestimmte, unmittelbar aus den Mitgliederwirtscha-
ften erwachsende Bediirfnisse moglichst vorteilhaft fur diese zu befriedigen. ,2

De economische, ideologische en sociologische kenmerken welke de
cooperatie in de verschillende Westeuropese landen worden toegedicht,
worden ook in de Duitse literatuur genoemd als kenmerken van de
Genossenschaft.? In het bijzonder wordt benadrukt dat de Genossenschaft
een ondememingsvorm is. In de Duitse juridische analyse van het
cooperatiebegrip staan drie kenmerken centraal. Allereerst wat heet 'die

2 Georg Draheim, Die Genossenschaft a1sUntemehmungstyp; 1955, ze druk p.14 e.v.
3 Klaus Weiser, Tendenzen und Auswirlcungen einer supra-nationalen Harmonisierung von

Grund- und Rahmenbestimmungen des Genossenschaftswesens, in Genossenschaften und
Genossenschaftswesens, Freundesgabe fiir Erik Boettcher, 1984, p.186.

44



Duitsland

doppelte Natur der Genossenschaft'. De Genossenschaft is zowel een
Personenvereinigung als een Gemeinschaftsbetrieb." Het tweede belangrijke
kenmerk is dat van de samenvallende identiteit van Mitglied en Kunde.
Eschenburg schrijft:

'( .... ). Eine Unternehmung aber, die nieht von einem einzelnen Wirtsehaftssub-
jekt, sondern von einer Gruppe von Wirtsehaftssubjelcten getragen wird, ist
eine Gesellsehaftsunternehmung. Die Genossensehaft ist also eine Gesellschaft-
sunternehmung, die gegeniiber anderen Gesellsehaftsunternehmendie Besonder-
heit aufweist, dass ihre Trager zugleieh Kunden bzw. Lieferanten von ihr sind. ,5

Uit dit tweede kenmerk vloeit het derde essentiele kenmerk voort, te weten
de Forderungsauftrag, of het Forderungszweck, De Genossenschaft heeft
een dienende functie.

'Die genossenschaftliche Betriebswirtschaft ist nieht Selbstzweck, sondern auf
die Mitgliederwirtschaften ausgeriehtet' ,

aldus Lang/Weidmuller."

Lang/Weidmiiller maakt in het kader van de duiding van het begrip
Genossenschaft onderscheid tussen het 'iiberpositiver Genossenschaftsbe-
griff, 'Genossenschaften im engeren Sinne', en 'Genossenschaften im
weiteren Sinne'. 7

De kwalificatie van de Genossenschaft als die ondernemingsvorm welke
al sinds mensenheugenis bestaat en waarvoor de bijzondere relatie tussen
enerzijds eigen belang en anderzijds solidariteit kenmerkend is, past in het

4 Georg Draheim, t.a.p. p.212, merkt op dat juist dit kenmerk noodzaakt tot bijzondere
wetgeving: 'Die Doppelnatur der Genossenschaft als Gruppe und als Untemehmung lasst
fUr dass Gedeihen der Genossenschaften eine spezifische gesetzliche Grundlage, die durch
die iiblichen hande1srechtlichenVorschriftenmeist nicht gegeben ist, zweckmassig erscheinen.
Das Genossenschaftstypische ist zwar nicht allein schon durch eine Rechtsform gesichert.
Es gibt im rechtlichen Sinne Genossenschaften,die durchaus erwerbswirtschaftlich ausgerichtel
sind, wiih.rendUntemehmungen in Form von Aktiengesellschaftengenossenschaftlich arbeiten
konnen, ..... .'.
De theorie van de Doppelnatur is een in Duitsland algemeen geaccepleerd uitgangspunt.
Hiertegen heeft zich in Nederland afgezet GJ. Ter Woorst, diss. t.a.p, De theorie werd
ondersteund door H.J. Frietema, Draheims Lehre von der Doppelnatur der Genossenschaft,
inGenossenschaften und Genossenschaftsforschung - Festschrift fUrGeorg Draheim, p.14.

5 Rolf Eschenburg, Genossenschaftstheorieals Konflikttheorie, in Schriften zur Kooperationsfor-
schung, Band 3, Theorie und Praxis der Kooperation, p.57.

6 Lang/Weidmuller, I.a.p. p.61.
7 Lang/Weidmiiller, I.a.p. p.59.
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iiberpositiver Genossenschaftsbegriff. Dit begrip is tijdloos en 'rechtsform-
unabhdngig ', Aldus Lang/Weidmiiller stemt het wettelijke Genossenschafts-
begrip in vele opzichten overeen met het iiberpositiver Genossenschafts-
begriff. Genossenschaften zoals gedefinieerd in de GenG zijn Genossenschaf-
ten im engeren Sinne. Genossenschaften zoals die zich in het maatschappelij-
ke bestel manifesteren, zonder te voldoen aan de wettelijke definitie, zijn
Genossenschaften im weiteren Sinne. Als rechtsvorm kan zijn verkozen
de verenigings- of een vennootschapsvorm. Ondernemingen die door Lang/
Weidmiiller worden aangeduid als Genossenschaften im weiteren Sinnen
mogen zich in Duitsland presenteren als Genossenschaft; niet als 'einge-
tragene Genossenschaften' of als 'eG'. Genossenschaften im weiteren Sinne
komen in Duitsland frequent voor. In welke mate door dergelijke onderne-
mingen is voldaan aan cooperatieve (juridische) uitgangspunten, zoals die
kunnen worden verkozen, is telkens de vraag."

De Genossenschaft, waarmede hier verder wordt bedoeld de in de GenG
gedefinieerde eingetragenen Genossenschaft, is een vereniging met een
bijzonder, wettelijk vereist, doel. De Genossenschaft is rechtspersoon naast
andere rechtspersonen.
De Genossenschaft bestaat naast de (gewone) vereniging, maar is ook een
vereniging; deze situatie is gelijk aan de Nederlandse." Het Duitse vereni-
gingsrecht is dan ook op de Genossenschaft van toepassing, zij het dat de
GenG derogeert. Dit laatste is weer anders dan in Nederland in die zin dat
het verenigingsrecht, behoudens een enkele uitzondering, van toepassing
is, terwijl het cooperatierecht - Titel 3 van Boek 2 aanvullend is. De
Genossenschaft mag in de Duitse juridische terminologie niet slechts als
Verein ofVereinigung worden aangeduid, doch ook, zoals uit de wettelijke
definitie blijkt, als Gesellschaft. Het begrip Gesellschaft is zeer ruim. Met
deze term kan worden aangeduid een eenheid van rechtssubjecten, hetzij

8 Voor de cooperatie anders dan in de rechtsvorm van de eingetragenen Genossenschaft zie
i.h. b. Lothar Kugler, Die Bedeutungder Rechtsform flir genossenschaftlichen Zielsetzungen,
diss. Erlangen - Niimberg 1978, p.134 e.v.

9 Zie par. 21 BGB - de Nichtwirschaftlicher Vereinen - en par. 22 BGB - de Wirtschaftlicher
Verein.
Karsten Schmidt kwalificeert de Genossenschaft als 'eine Sonderform des wirtschaftslichen
Vereins.' GeselJschaftsrecht, 2e druk 1991, Heymann, p. 1041.
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natuurlijk personen, hetzij rechtspersonen, hetzij beide. \0 De Genossen-
schaft is evenwel niet een Gesellschaft in de zin van het BGB.1l

Het eerste lid van de hiervoor geeiteerde wettelijke definitie bestaat uit vijf
onderdelen.
Gesellschaften
(1) met een niet geschlossener Mitlgliedzahl die
(2) de bevordering van de inkoop of de bedrijfsvoering van de leden als

doel hebben, welk doel wordt nagestreefd
(3) door het drijven van een gemeensehappelijke onderneming,
(4) van een soort als voorkomend in de opsomming,
(5) hebben de reehten van een eingetragenen Genossenschaft zoals bepaald

door de GenG.
Ad (1)
Het niet gesehlossener Mitgliedzahl is van strikt juridisehe betekenis. Ook
in de Duitse (juridische) cooperatieve theorie bestaat het beginsel van de
open deur - zie onderdeel 11.2.
Evenwel, beperkingen van het aantal leden door het stellen van een
minimum of maximum is toegestaan."
Gesehlossener Mitgliedzahl dient zo te worden verstaan dat een wijziging
in het aantalleden niet het bestaan van de rechtspersoon als zodanig aantast.
Veranderlijkheid van het aantalleden is dus ook in het Duitse reeht kenmer-
kend.
Ad (2)
De Forderung ihrer Mitglieder staat centraal. Dit is de 'genossensehaftlicher
Grundauftrag'. 13De begrippen Erwerb en Wirtschaft kunnen in zeer ruime
zin worden opgevat. De Genossensehaft dient de behartiging van de
eeonomisehe belangen van haar leden na te streven. Een ander doel is niet

10 Hans-H. Miinlder, t.a.p. p.152, gebruikt in dit kader, zoals ook wei andere schrijvers, de
term 'Zusammenschluss'; 'Genossenschaften sind Zusammenschliisse eigener Art.'
LanglWeidmiiller, t.a.p. p.62.

II Zie voor het begrip Gesellschaft en soorten Gesellschaften BaumbachfDudenlHopt,
Handelsgesetzbuch, 25 Auflage 1989, p. 362 e.v.

12 Zie Dietrich Schultz, Freiheit und Bindung der Genossenschaftbei der Aufnahme von Mitglie-
dem, in Genossenschaften und Genossenschaftsforschung, Festschrift filr Georg Draheim,
p.237.
Er geldt wei een wettelijk minimum van 7 leden, par. 4 GenG.

13 LanglWeidmiiller, t.a.p. p.65.
Hans-H. Miinlder wijst erop dat de Genossenschaft de enige gesellschaftsrechtliche Vorm
is met een wettelijk voorgeschreven 'Zwecksetzung'.
Par. 81 GenG bepaalt dat indien een ander dan het door de wet omschreven doel wordt nage-
streefd dat kan leiden tot ontbinding.
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toegestaan. Het doel behoort te worden nagestreefd in het belang der leden.
Een Genossenschaft kan het in het belang van de leden oordelen indien
met niet-Ieden dezelfde soort zaken worden gedaan als met de leden.
Hiervan mag alleen dan sprake zijn indien de statuten in deze mogelijkheid
voorzien." Een wettelijke begrenzing van de omvang van het 'Nichtmit-
gliedergeschaft', zoals die in Nederland bestaat - art. 2:53 lid 4 BW, zie
onderdeel 8.4 - is er niet. De Nichtmitgliedergeschaft moet weI immer
dienstbaar zijn aan het 'hoofddoel'; de behartiging van de economische
belangen van de leden."
Ad (3)
Het doel wordt nagestreefd door het drijven van een gemeenschappelijke
onderneming. Dit bestanddeel van de definitie is onderwerp van discussie
in de Duitse literatuur. De oorsprong ervan is uit de tijd dat er meer in
het algemeen een nauwere relatie bestond tussen de produktieprocessen
van de Genossenschaft enerzijds, en van het lid anderzijds. In dit kader,
waarbij het dus gaat om een type cooperatie waarbij die cooperatie en het
lid sterk van elkaar afbankelijk zijn, gebruikt Draheim de aanduiding
genossenschaftliche Gemeinschaftbetrieb." De definitie nu stelt dat het
doel moet worden bereikt mittels gemeinschaftlichen Geschaftsbetriebes.
De betekenis nu van deze zinsnede zou vooral daaruit bestaan dat wordt
bevestigd dat de Genossenschaft niet een ideeel doel, doch een economisch
doel nastreeft - einer wirtschaftlicher Geschiiftsbetrieb - en, hetgeen volgt
uit de term 'gemeinschaftlichen', het in beginsel de bedoeling is, zoals
hiervoor bleek, dat de Genossenschaft haar activiteiten beperkt tot de kring
van leden, zoals dat ook geldt, zoals hierna zal blijken, in Nederland -
zie onderdeel 8.4.17
Ad (4)

14 Par. 8. GenG: 'Der Aufnahme in das Statui bediirfen Bestimmungen, naeh weJchen (.... )
die Ausdehnung des Geschiftsbetriebes auf Personen, welche nicht Mitglieder der
Genossenschaft sind, zugelassen wird'.

15 Lothar Kugler, t.a.p. p.36, onder de titel 'Der Forderungsauftrag als Quintessenz der
genossenschaftlichen Zielsystems' , merktop: •DieSpitz.eim genossenschaftlichen Zie!system
bildel der Forderungsauftrag, der alle untergeordneten Zielsetzungen implizite in sich
vereinigt' .

16 Draheim, t.a.p. p.69
17 Lang/WeidmuUer, t.a.p. p.64 en 65.

Erik Boettcher, Kooperation uod Demokratie in der Wirtschaft, Schrifteo zur Kooperarionsfor-
sehung A. Studien Band 10, p. 29 e.v. beschrijft de verschillende mateo van samenwerking
welke ook binnen een Genossenschaft mogelijk zijn.
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De zeven typen Genossenschaften zoals voorkomende in de opsomming
zijn door de wetgever bedoeld als voorbeeld."
Ad (5)
Een Genossenschaft is een eingetragenen Genossenschaft indien zij als
zodanig is ingeschreven, en dus als zodanig werd erkend. Erkenning
geschiedt door de rechter waarbij een weigering van de erkenning mogelijk
is omdat de Genossenschaft niet voldoet aan de wet, of omdat de belangen
van de leden of de crediteuren kunnen worden geschaad, in het bijzonder
omdat het vermogen niet toereikend moet worden geacht - par. lla
GenG.19 Inschrijving vindt plaats in het Genossenschaftsregister - par.
10GenG. Door de inschrijving verkri jgt de Genossenschaft rechtspersoon-
lijkheid als eingetragenen Genossenschaft - par. 15 en par. 17GenG. Een
niet ingeschreven Genossenschaft heeft geen rechtspersoonlijkheid. Door
de inschrijving wordt de Genossenschaft Kaufmann in de zin van het
Handelsgesetzbuch."

2 Het Iidmaatschap - Geschaftsanteile - Haftpflicht

Leden van de Genossenschaft worden door de GenG aangeduid als
'Genossen', en als 'Mitglieder'. In de literatuur wordt ook de aanduiding
'Genossenschaftler' wei gebezigd. De GenG kent bepalingen van zowel
dwingende als regelende aard - zie par. 18 GenG. Belangrijke bronnen
bij het bepalen van de rechten en de plichten van het lid en de Genossen-
schaft zijn mitsdien de GenG en de statuten.
Het tweede hoofdstuk van de GenG - par. 17 tim par. 23 betreft de
rechtsverhoudingen tussen de Genossenschaft en het lid. De paragrafen
65 tim 77 hebben betrekking op de beeindiging van het lidmaatschap.
Verspreid over de wet, welke uit 166 paragrafen bestaat, zijn nog bepalingen
opgenomen m. b. t. financiele verplichtingen.

18 De opsomming betreft soorten cooperaties - 'typischer Genossenschaftsarten' - en is
'beispielhaft und nieht erschopfend'. LanglWeidmuller, t.a.p. p. 70.

19 Griindungspriifung door het gerecht is tweeledig. Het omvat een eontrole op aile rechtsforma-
len Vorausssetzungen zoals die kunnen worden ontleend aan de GenG en andere wetten terwijl
daamaast een verplieht onderzoek moet plaatsvinden naar de wirtschaftlichen Verhaltnissen,
in het belang der leden en in het belang van de schuldeisers. Zie Lang/Weidmuller p. 208
e.v.

20 Lang/Weidmuller, t.a.p, p.263.
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Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen lid zijn van een
- Genossenschaft. Over de toelating als lid beslist het daartoe in de statu ten

aangewezen orgaan. De inleiding tot de toelatingsprocedure is de zgn.
Beitrittserklarung. De GenG kent specifieke voorschriften m.b.t. de vorm
en inhoud van de Beitritterkliirung. Zo dienen onder meer de financiele
verplichtingen van het lid, i.h.b. zijn aansprakelijkheid, uit het stuk te
blijken - par. 15 GenG. Nadat het besluit is genomen het lid toe te laten
wordt de Beitrittserkliirung gedeponeerd bij het Genossenschafts-register.
Hiermede is het aspirant-lid nog geen lid geworden. Op de Einreichung
van de Beitrittserklarung door het bestuur voIgt een controle door het
Registergericht. Zo wordt bezien of de Beitrittserkliirung aan alle eisen
voldoet. Beschikt het Registergericht positief dan voIgt de Eintragung in
de Mitgliedliste - par. 15 GenG. Deze lijst is voor een ieder ter inzage
bij het Genossenschaftsregister zoals dat wordt beheerd door het ortlich
zustandige Amtsgericht. De vergelijking met Nederland gaat slechts in
zoverre op dat er eveneens sprake is van een openbare ledenlijst, althans
indien het een cooperatie B.A. ofW.A. betreft, niet dus bij een V.A., art.
2:61 d BW. Zie ook onderdeel 11.2.

Bij zijn toetreding verkrijgt het lid een of meer Geschiiftsanteilen - par.
7 GenG. Er ge1dt een dwingend voorschreven wettelijk minimum van
een." Veelal bestaat er een Staffelbeteiligung; een deelname aan het
vermogen van de Genossenschaft naar rata van de omvang van de levering
of afname door het lid. 22 De statuten dienen aan te geven wat het maximum
aantal Geschaftsanteile is dat het lid verplicht kan worden te nemen. Een
verzwaring van deze plicht nadat men is toegetreden, dus een verhoging
van het aantal te nemen Anteile, is toegelaten, mits het besluit daartoe werd
genomen met 3/4 meerderheid - par. 16 lid 2 GenG.
Bij beeindiging van het lidmaatschap heeft het lid aanspraak op zijn aandeel
in het Geschaftsguthaben, zijnde dat onderdeel van het vermogen dat wordt
gevorrnd door de gestorte som op het totaal van de uitgegeven Anteile minus
eventuele afschrijvingen, de zgn. Auseinandersetzungsanspruch - par.
73 lid 2 GenG. Hij heeft geen recht op een deel van andere vermogensbe-
standdelen.P De storting op Anteile geschiedt zowel bij toetreding - er

21 De aan de toetreding verbonden wettelijkeplichtaldus deel te nemen in de vermogensvorming
van de coOperatie bestaat in de meeste Europese landen; niet in Nederland, wei in Belgie,
Oostenrijk, Finland, Zweden, Italie, Spanje en Portugal.

22 LangIWeidmuller, p.161.
23 Gottfried Schiemann, Kiindigungund Obertragung des GeschaftsanteiJsnach einem Genossen-

schaftsrecht, Zeitschrift rur das gesamte Genossenschaftswesen, 1976, p.13 e.v.
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wordt in Duitsland ook weI gesproken over Eintrittsgeld - als in latere
instantie door schuldvergelijking met nabetalingen, nakortingen, bonussen
e.d. Het aldus gevormde kapitaal, Geschaftsguthaben - hetwelk door de
toe- en uittredingen een variabel aandelenkapitaal is - staat in Duitsland
centraal bij de financiering van de Genossenschaft."
Ais wettelijke uitgangspunt geldt dat er over het hierbedoelde door de leden
gestorte kapitaal geen rente wordt vergoed. Statutaire afwijking van deze
regel is mogelijk - par.21 en par.22 GenG. Een winstuitkering, welke
dient te worden onderscheiden van nabetalingen, nakortingen, bonussen
e.d. - in Duitsland wei betiteld als genossenschaftliche Ruck- und
Nachvergutungen of als Forderungsprarnien - met de Geschiiftsanteile
welke een lid in zijn bezit heeft als grondslag, is mogelijk. Een maatstaf
voor de uitkering van winst anders dan de Geschaftsanteile, is eveneens
toegestaan. Zie par .19 GenG.

De leden van de Genossenschaft zijn blijkens par. 105 van de GenG in
beginsel onbeperkt aansprakelijk voor tekorten. De Nachschusspflicht, ook
Haftpflicht genaamd, kan statutair worden uitgesloten of gelimiteerd.P
Naast de aansprakelijkheid in geval van faillissement bestaat er tevens een
Nachschusspflicht bij beeindiging van het lidmaatschap op een moment
dat het vermogen de schulden niet dekt - par. 73 lid 2 GenG. Een plicht
tot een dergelijke aanzuivering in geval van Uberschuldung bestaat evenwel
aIleen dan indien het vertrekkende lid ook in geval van faillissement
aansprakelijk zou zijn geweest." Kortom, ook deze aanzuiveringsplicht
kan bij statuten worden uitgesloten.
De Haftpflichtis in de financiering van Duitse Genossenschaften van steeds
geringere betekenis geworden. Oorspronkelijk was de Haftpflichteen zowel
juridisch als economisch kenmerkend fenomeen voor de Genossenschaft,
terug te voeren op enerzijds het beginsel van de solidariteit, en anderzijds
de toenmalige onmogelijkheid om statutaire beperkingen aan te brengen."

Lang/WeidmuUer, p.162.
24 Heinrich Birck, Probleme der Eigenkapital ausstattung deutscher Genossenschaften, in

Genossenschaften und Genossenschaftsforschung, Festschrift fUrGeorg Draheim, p.l09.
25 Uitsluiting van de aansprakelijkheid doet niet het risico teniet van verlies van het ingelegde

kapitaal. Onder het kopje 'Mindesthohe der Haftsumme' bepaalt par. 119 GenG; 'Bestimmt
das Statut dass die Genossen beschrlinkt auf eine Haftsumme Nachschiisse zur Konkursmasse
zu leisten haben, so darf die Haftsumme im Statut nicht niedriger als der Gescbaftsanteil
festgesetzt werden. '

26 Zie omtrent het begrip Uberschuldung in het Duitse recht, G. Noordraven, De regeling van
de Uberschuldung, Monografieen Van der Heijden Instituut, nr. 36.

27 Voor de wetgeschiedenis met betrekking tot deHaftpflichten de betekenis voor de cooperatie-
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3 Genossenscbaftlicbe Treuepflicbt en Dulduogspflicht

Nu het doel van de Genossenschaft, de activiteiten en de bestuurlijke
organisatie volledig zijn gericht op het economische belang van uitsluitend
het lid - der wirtschaftlichen Mitgliederforderung - terwijl dat lid ook
de rol heeft van financier en van afnemer of leverancier, is de relatie die
het lid met zijn Genossenschaft heeft een bijzondere. Gezien zijn betrok-
kenheid mag het lid rekenen op inspraak, maar van hem mag worden
verwacht een genossenschaftliche Treuepj1icht en Duldungspj1icht. Deze
twee bijzondere verplichtingen - welke bestaan naast de leverings- en/of
afnameverplichtingen en de bovenbedoelde Nachschussverplichtingen-
vloeien voort uit het karakter van de Personengesellschaft welke de
Genossenschaft is." De Treuepflicht en Duldungspflicht zijn aanvullend
op wet en statuten. Het grote belang ervan in cooperatieve verhoudingen
wordt bevestigd in literatuur en rechtspraak. Hierbij wordt overigens veelal
een directe relatie gelegd met een andere belangrijke norm, die van de
Gleichbehandlung der Mitglieder. 29Deze Gleichbehandlung gaat niet zover
dat rechten immer in absolute zin gelijk zijn. Een relatieve Gleichbehandlung
kan daaruit bestaan dat de vraag of men een recht heeft, en zo ja in welke

ve financiering zie Lothar Kugler, t.a.p, p.213 e.v.
Voor ontwikkelingen inhet Duitse en Zwitserse recht m.b.L dit onderwerp - inZwitserland
is dewettelijkesystematiek soortgelijk -zie HansWalter Nigg, Die Genossenschafterbaftung,
diss. Zuricb 1990, p.1O e. v.
Hans Ulricb Liniger bescbrijft het belang van de verscbillende financieringswijz.en bezien
vanuit de faillissementssituatie en concludeert dat inZwitserland - alwaar de vermogensop-
bouw vergelijkbaar is met die inDuitsland - de Nacbschusspflicht en de personliche Haftung
van relatief belang zijn. Die Liquidation der Genossenschaft, diss Zurich 1982, p.98 e.v.

28 Ralf Bartscb, Die Entwicklung der Personengesellscbaftsrecbtlicben Treuepflicht in der
Rechtsprechung, diss 1988. Bartscb bescbrijft de ontwikkeling van de Treuepflicht als
'Generalklausel' geldend inhet recbtspersonenrecht naast andere normen; 'Die Untersuchung
hat gezeigt, dass die gesellschaftsrechtliche Treuepflicht von der Treu- und Glaubenfonnel
zu unterscbeiden ist. Treu und Glauben dienen dem Ausgleich entgegengesetzter lnteressen;
die geseUscbaftsrechtlicbe Treuepflicht bezeichnet die treuhanderische Stellung der Ge-
sellscbafter zur konstituierten Organisation', p.132.
Hans-H. Miinkler, t.a.p. p.155.

29 LanglWeidmiiller. La. p. p.265 stelt: 'Fur das Rechtsverbiiltnis zwiscben der Genossenschaft
und ibren Mitgliedern sind (... ) nocb die folgden (... ) Grundsiitz.e massgebend:
der Grundsatz der Gleichbehandlung
der Grundsatz der genossenscbaftlicben Treuepflicht,
der Grundsatz der genossenscbaftlicben Duldungspflicbt .'
Ralf Bartsch, t.a.p. p.132, 'Die Treuepflicht der Gesellscbafter ist das Korrelat rum Gleich-
behandlungsgrundsatz. Beide Institute rusammen garantieren Gerechtigkeit innerhalb der
Gesellschaft .•
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mate, beantwoord dient te worden aan de hand van de deelname in het kapi-
taal, of de omvang van de omzet, als maatstaf. Onderscheiden prijsniveaus
voor dezelfde goederen of diensten, bijv. in de vorm van een kwantumtoe-
slag, zijn in Duitse cooperatieve verhoudingen toegestaan. Een absolute
Gleichbehandlung dient er bijv. weI te zijn in die zin dat voor aIle leden
eenzelfde opzeggingstermijn geldt. Er kan een relatieve Gleichbehandlung
gelden bij de toedeling van stemmen; het aanvankelijke principe van one
man one vote werd bij de omvangrijke wijziging van de GenG in 1973
verlaten - par.43 lid 3 GenG.30

De genossenschaftliche Treuepflicht geldt aIs aIgemene aanvullende norm,
maar kan ook fungeren aIs correctie. Zo veronderstelt de Treuepflicht dat
het lid de Genossenschaft niet beconcurreert. Deze regel - een Wettbe-
werbsverbot - bestaat overigens aIs wettelijke regel, hetgeen heel opmerke-
lijk is, in Duitsland ook voor de maten van een maatschap." Een deelname
aan het genossenschaftlichen Geschaftsverkehr - de Forderpflicht - mag
op grond van de Treuepflicht worden verwacht, ook dan indien een
exclusiviteitsbepaIing niet in de statuten is opgenomen - hetgeen bij
verschiIIende typen Genossenschaften over het aIgemeen weI het geval is.
De Treuepflicht kan met zich brengen dat onder omstandigheden een correc-
tie geldt, zoals in het Nederlandse rechtspersonenrecht oak kan voartvloeien
uit art. 2:8 lid 2 BW in dier voege dat het lid een hem in principe
toekomende recht niet mag uitoefenen, de zgn. Unterlassungs- of Loya-
litatspflicht. De hier genoernde Treuepflichten gelden aItijd in een coope-
ratief verband - hiervoor werd aI opgemerkt dat de Treuepflicht en de
Duldungspflicht voortvloeien uit het karakter dat de Genossenschaft heeft
- maar ook bij andere vormen van nauwe samenwerking, zoaIs bij de
Handelsgesellschaften, ook zelfs bij de samenwerking in de vorm van een
werkelijk besloten GmbH.32

30 H. Paulick, Aktuele Probleme des Genossenschaftsrechts, in Rechtbewahrung und
Rechtsentwicklung, Festschrift fUrHeinrich Lange, p.369 e.v.

31 Par. 112 van het Handelsgesetzbuch - onderdeel van het tweede boek over Handelsges-
ellschaften en stille Gesellschaften luidt: 'Eine Gesellschafter darf oboe Einwilligung der
anderen Gesellschafter weder in dem Handelszweige der Gesellschaft Geschafte machen
noch an einer anderen gleichartigen HandelsgeselJscbaftals personlich baftender Gesellscbafter
teilnehmen.' Zie ook BaumbachlDuden/Hopt, t.a.p. p. 404.

32 LutterlHomrnelhoff, GmbH-Gesetz, 13 Auflage 199I,p.176, omschrijft de gesellschafterliche
Treuepflicht - in het kader van een samenwerking in de vorm van een GmbH - als een
mitgliedschaftliche (!) Hauptpflicht.
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De genossenschaftliche Duldungspflicht kan worden aangemerkt als het
ook in het Nederlandse verenigingsrecht bestaande beginsel dat het lid zich
rechtsgeldig tot stand gekomen verzwaringen van de verplichtingen, resp.
beperking van rechten, in principe dient te laten welgevallen. Een verdere
verfijning van dit uitgangspunt zoals dat in Nederland bestaat - de artt.
2:36 lid 3 en 59 BW, zie onderdelen 11.5.3 en 8.2 - kent de GenG niet,
dus ook niet het aan art. 2:59 BW ten grondslag liggende onderscheid tussen
rechten en plichten voortvloeiende uit enerzijds de verenigingsrechtelijke
relatie en anderzijds de verbintenissenrechtelijke relatie zoals die betrekking
heeft op het onderlinge handelsverkeer tussen de cooperatie en het lid. De
Duldungspflicht geldt als algemene norm, als - zoals eerder gesteld -
Grundsatz. In de wet zelf zijn enige voorbeelden terug te vinden van de
genossenschaftliche Duldungspflicht. Zo dient het lid, blijkens par. 16
GenG, een verhoging van de stortingplicht op Geschaftsanteile alsmede
een verhoging van de Haftungspflicht te accepteren, mits daartoe door de
Generalversammlung met een gekwalificeerde meerderheid van 3/4 der
uitgebrachte stemmen werd besloten. Zo ook dient het lid te aanvaarden
dat hij verplicht wordt op grotere schaal met zijn Genossenschaft zaken
te doen doordat werd besloten de statuten zodanig te wijzigen dat de aard
van de bedrijfsactiviteiten wordt verbreed en/of die activiteiten worden uitge-
breid met andersoortige activiteiten. Voor een dergelijk besluit vereist de
GenG een gekwalificeerde meerderheid van 9/10 - par. 16 lid 3 GenG.
De Duldungspflicht kent haar grenzen. De nieuwe of verzwaarde verplich-
ting moet verenigbaar zijn met de doel van de Genossenschaft, mag niet
in strijd zijn met enige dwingende wetsbepaling en mag geen inbreuk
betekenen op het principe van Gleichbehandlung."

4 Genossenscbaft en karteIrecbt

In de Duitse cooperatie-literatuur wordt veel aandacht besteedt aan de positie
van de Genossenschaft in het kartelrecht. Noch in de wetgeving, noch in
de doctrine geldt de Genossenschaft per definitie als kartel. Er is in het
Duitse kartelrecht dan ook niet een speciaal uitzonderingsregiem voor
Genossenschaften, althans niet een voorziening die Genossenschaften op
enigerlei wijze uitzondert omdat het Genossenschaften zijn. De rechtsvorm

33 LangIWeidmiiUer t.a.p. p.283.
Karsten Schmidt, t.a.p, p. 481 e.v.
LutterfHommelhoff, t.a.p. p. 178.
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als zodanig is niet van belang. Genossenschaften zijn in beginsel onderwor-
pen aan de mededingingsrechtelijke normen, waarbij vooral die zoals vervat
in de Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) hier relevant zijn.

In de Duitse mededingingspolitiek heeft altijd weI sympathie bestaan voor
cooperatieve samenwerkingsverbanden. De Genossenschaft wordt
gewaardeerd als een ondernemingsvorm welke van groot belang was en
is voor de ontwikkeling van de economie. In de Genossenschaftstheorie
geldt wei dat de Genossenschaften kunnen worden aangemerkt als
'grundsatzlich wettbewerbsfordernd'. 34 De achterliggende gedachte is
uiteraard dat kleine ondernemers de Genossenschaft als instrument
aanwenden om gezamenlijk een echte marktpartij te vormen. De Genossens-
chaft, zo wordt gesteld, is niet een 'Kartelle zur Abwehr', niet een 'Schut-
zorganisation', maar een middel voor middenstanders, consumenten en agra-
riers om zich op te werpen als marktpartij om aldus de eigen levensstandaard
te verbeteren." Een en ander heeft echter niet verhinderd dat sinds het
bestaan van de GWB - sinds 1957 - ook Genossenschaften kunnen
worden onderworpen aan de eisen van deze wet. Meer en meer is er voor
een dergelijke toets aanleiding, zo wordt wei gesteId, nu Genossenschaften
zich soms vervreemden van de oorspronkelijke principes en het lid niet
meer dienen, maar zich laten bedienen door dat lid. Biedenkopf beschrijft
dit als volgt:

'Wie jedes gute Prinzip ist auch dieses durch mogliche Verfremdungen gefahrdet.
Irn Bereich der Genossenschaften sind solche Verfremdungen heute bereits
angesprochen worden. Eine Gefahr der Verfremdung liegt in der Verselbstandi-
gung der genossenschaftlichen Dienstleistungen. Das, was die Genossenschaft
eigentlich fur die Mitglieder tun soli, verselbstandigt sich dann organisatorisch
und burokratisch mit der Folge, dass aus dem Dienen der Mitglieder ein Herrsc-
hen fiber die Mitglieder wird. Diese Gefahr muss gesehen werden. Eine grosse
Einkaufsgenossenschaft kann ihren Mitgliedern die wirtschaftlichen Vorteile
sichern, die sie brauchen, urn sich in schwierigen Markten behaupten zu konnen,
als Einheit im Markt nachzufragen, urn Leistungen zu vereinheitiichen,
bestimrnte Marktpositionen zu erringen und sich gegen die Vermachtung der
Markte durchzusetzen, ohne ihre Selbstandigkeit zu verlieren. Dies ist die
genossenschaftliche Leistung der Einkaufsgenossenschaft. Aber die Einkau fsge-
nossenschaft kann, wenn sie eine leistungsfahige Spitze hat, den Spiess auch

34 Helmut Kohler, Genossenschaften im Spiegel von Kartelrecht und Antitrust-Recht, p.I05
in Zeitschrift filr das gesamte Genossenschaftswesen, 1983.

35 Manfred Neumann, Die Genossenschaften in der Wettbewerbsordnung, p.99 in Zeitschrift
filr das gesamte Genossenschaftswesen, 1985.
Erik Boettcher. t.a. p. p. 23 .
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umdrehen und Abhangigkeiten zu Lasten ihrer Mitglieder begrunden, aus denen
sich die Mitglieder kaum noch losen konnen, weil sie auf die gemeinsame
Organisation so angewiesen sind, dass sie die Moglichkeit verlieren, sich auch
anders zu entscheiden. ,36

Een tweede mededingingsrechtelijk gevaar, hetwelk ook samenhangt met
de verhouding tussen de Genossenschaft en haar leden, bestaat, zo stelt
o.a, ook Biedenkopf, daaruit dat jegens derden de Genossenschaft wordt
misbruikt als middel ter beperking van de concurrentie." Voor een
mededingingsrechtelijke toets zonder acht te slaan op het wezenskenmerk
van de Genossenschaft, wordt uiteraard ook gewaarschuwd; als premisse
mag niet gelden dat het Genossenschaftzweck identiek is aan het Kar-
tellzweck."

Par. 1 GWB verbiedt overeenkomsten en gedragingen van ondernemingen
die de concurrentie beperken." Zo ook is een besluit van de ledenverga-
dering van een rechtspersoon, indien de leden ondernemingen zijn, niet
toegestaan indien met dat besluit de concurrentie wordt beperkt."

36 Kurt Biedenkopf, Die Genossenschaftsidee im Widerstreit der Meinungen p.46 e. v., 1984
Institut fUr Genossenschaftswesen der Westfiilischen Wilhelms - Universitat Miinster.

37 Zie h.ierover:
Gerd Fleischmann, Wettbewerbstheorie und Genossenschaften, alsmede Otto Wiese,
Konkurrenz zwischen genossenschaftlichen und privaten Unternehmen, beide opgenomen
in Theorie und Praxis der Kooperation, t.a.p. p.105 en p.135.
Hans Schachtschabel, Ordnungspolitiscbe Funktionen der Genossenschaften, in Genossenschaf-
ten und Genossenschaftsforschung, Festschrift fiir Georg Draheim, p.265.
Karsten Schmidt, t.a.p, p. 487 over geseUschaftsrechtlicber Treuepflicht und wirschaftsrechtli-
cbem Kartellverbot.

38 Volker Benth.ien in Zeitschrift fUr Rechtspolitik 1984, Genossenscbaften und Kartellrecht,
friiher und heute, merkt hierover op;
'Dabei zeigt sich eine fiir das deutsche Genossenschaftswesen gefahrliche Entwicklung.
Entgegen der urspninglichen Regelungsabsicbt des KarteUgesetzgebers und im Gegensatz
zu dem sowohl von der Kooperationsfibel 1963 als auch mit der GWB-Novelle 1973
verfolgten wettbewerbspolitiscben Ziel des strukturellen Nacbteilsausgleichs filr kleine
und mittlere Untemehmen neigen der iiberwiegende Teil der Kartellrechtswissenschaft
und die Kartellbehorden immer starker dazu, bei bestimmten Genossenschaftsarten
Genossenschaftszweck und Kartellzweck gleichzusetzen. Das riihrt an die Grundlagen
der genossenschaftlichen Vereins- und Wettbewerbsfreiheit.·

39 Par. I lid 1 GWB: 'Vertrage, die Untemehmen oder Vereinigungen von Untemehmen zu
einem gemeinsamen Zweck schliessen, und Beschliisse von Vereinigungen von Untemebmen
sind unwirksam, so weit sie geeignet sind, die Erzeugung oder die Markrverhaltnisse fiir
den Verkehr mit Waren oder gewerblichen Leistungen durch Beschrinkung des Wettwerbs
zu beeinflussen. Dies gilt nicht, soweit in diesem Gesetz etwas anderes bestimmt ist.'

40 Par. 1 lid 2 GWB: 'Als Beschluss einer Vereinigung von Untemehmen giltauch der Beschluss
der Mitgliederversammlung einer juristischen Person. soweit ihre Mitglieder Untemehmen
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De GWB gunt enige bijzondere kartelvormen, zoals ook 'Koopera-
tionserieichterungen filr kleinere und mittlere Unternehmen', par. 5b, de
mogeIijkheid een vrijstelling van par. 1 te verkrijgen. Daarnaast bestaan
er vrijstellingen voor argrarische produktiebedrijven en kredietinstellingen
- par. 100 en par. 102 GWB. Zoals gesteld geldt er geen ontheffing van
par. 1 GWB voor ondernemingen die Genossenschaft zijn omdat ze dat
zijn. WeI geldt, in de jurisprudentie en de Iiteratuur, dat bij een mededin-
gingsrechteIijke toets van de relatie tussen de Genossenschaft en het lid
- en het is die relatie die in dit kader bijzondere aandacht verdient - de
wezenskenmerken van de cooperatieve samenwerkingsvorm dienen te
worden verdisconteerd.
Centraal staan twee vragen. (I) Mag een aspirant-lid toelating als lid worden
geweigerd? (2) Mag een lid worden verplicht exc1usief met de Genossen-
schaft zaken te doen, d. w. z. soortgelijke zaken niet te doen met enig ander?
Er bestaat in de Duitse literatuur niet werkeIijk belangstelling voor een
mededingingsrechtelijk toets van belemmeringen bij het uittreden.
Verwonderlijk is dit niet nu de regeling in de GenG met betrekking tot de
beeindiging van het lidmaatschap veel duidelijker is dan bijv. de Nederlandse
- zie hoofdstuk 12. Mede door de wijze van financieren van de Genossen-
schaft bestaat er - kennelijk - geen behoefte aan zodanige belemmeringen,
althans andere dan inhoudende een, wettelijk gelimiteerde, opzeggingster-
mijn.

Uit de Duitse grondwet - par. 9 lid 1- wordt afgeleid dat rechtspersonen
in principe de vrijheid toekomt nieuwe leden te weigeren." De in de
cooperatieliteratuur veel voorkomende contradictie tussen enerzijds het
beginsel van de open deur - in Duitsland wordt ook wei gesproken over
de Grundsatz der Mitgliederoffenheit - en anderzijds de vrijheid van de
cooperatie het ledenaantal om haar moverende reden te beperken, bestaat
ook in Duitsiand. Ook hier wint de juridische autonomie van de cooperatie

sind .'
Fritz Rittner, Kooperation zwischen Gesellschafts- und Kartellrecht, p.158, Theorie und
Praxis der Kooperation, Schriften zur Kooperationsforschung A. Studien Band 3.
Lang/Weidmiiller, t.a.p. p.93.

41 Par.9lid 1 Grundgesetz: 'AIle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu
bilden.'
Volker Benthien und Gerhard Gotz, Gesellschaftsrechtliche Aufnahmefreiheit und Wettbe-
werbsrechtliches Diskriminierungsverbot, p.375, Zeitschrift fiir das gesamte Genossen-
schaftswesen, 1978.
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het van het ideele beginsel van de open deur. De Grundsatz der freien
Mitgliederwahl is in beginsel niet beperkt. 42
Kan de civielrechtelijke autonomie worden gelimiteerd door het mededin-
gingsrecht? Een (grotere) cooperatie kan in een regio op de relevante markt
een zodanige positie innemen dat de onmogelijkheid om toe te treden voor
een aspirant-lid een groot nadeel betekent. Dit nadeel bestaat bijv. daaruit
dat hij wordt gedwongen zijn produkten in een andere regio af te zetten,
hetgeen hem in vergelijking met zijn concurrentenl beroepsgenoten, die
wei lid van de cooperatie zijn, in een moeilijkere marktpositie brengt. Onder
zodanige omstandigheden, waarbij de Genossenschaft een marktbeheersende
positie heeft, kan het lid met een beroep op het boycot- en discrirni-
natieverbod van par.26 GWB, aanspraak maken op toetreding, althans indien
aan die toetreding voor de Genossenschaft geen zwaarwegende nadelen
zijn verbonden.? Par. 27 omvat een verbijzondering van het discrimina-
tieverbod voor Wirtschafts- en Berufsvereinigungen hetwelk expliciet
voorziet in de mogelijkheid van het opleggen van een Aufnahmepflicht. 44

Van mededingingsrechtelijke discriminatie - uitsluiting - mag geen sprake
zijn. Voor de Genossenschaft gelden dezelfde regels als voor andere
ondernemingsvormen." Evenwel, bij het beantwoorden van de vraag of

42 Dietrich Schultz, Freiheit und Binding der Genosseoschaftbei der Aufnahme von Mitgliedem,
p.237 in Genossenschaften und Genossenschaftsforschung, Festschrift flir Georg Draheim.
Schrijver eoneludeert, in een niet mededingingsrechtelijke maar striktcivielrechtelijk betoog,
dat de cooperatie in dit opzicht dezelfde vrijheid toekomt als elke andere rechtspersoon,
ondanks de sociaal-politieke herkomst van het fenomeen cooperatie, t.a.p. p.249.

43 Par.26 lid 2 GWB luidt voorzover bier van belang: 'Marktbeherschende Unternehmen,
Vereinigungen von Unternehmen (... ) diirfenein anderes Untemehmen in einem Gescbaftsver-
kehr, der gleichartigen Untemehmen iiblieherweise zugiinglich ist, weder unmittelbar noch
mittelbar unbillig behindem oder gegeniibergleichartigenUnternehmen oboe sachlieh gerechts-
fertigten Gund unmittelbar oder mittelbar unterscbiedlich behandeln. Satz 1 gilt aueh flir
Untemehmen und Vereinigungen von Untemehmen soweit von ihnen Anbieter oder
Naehfrager einer bestimmten Art von Waren oder gewerblichen Leistungen in der Weise
abhiingig sind, dass ausreichende und zumutbare Mogljchkeiten, auf andere Untemehmen
auszuweichen, nicht bestehen. '

44 Par.27 GWB: 'Wird die Aufnahmeeines Untemehmes in eineWirtschafts- oder Berufsvereini-
gung abgelehnt, so kann die Kartellbehorde auf Auftrag des betroffenen Untemehmens die
Aufnahme in die Vereinigung anordnen, wenn die Ablehnung eine sachliche nicht
gerechtfertigte ungleiehe Behandlung darstellt und in einer unbilligen Benachteiligung des
Untemehmens im Wettbewerb fiihrt (... ).'
Zie bierover Wernhard Moschel, Recht der Wettbewerbsbeschriinkungen, p.429.

45 Dietrich Schultz, Genossenschaften und Kartellrecht, Zeitschrift fiir das gesamte Genossen-
schaftswesen, 1984 p.52 e.v.
Schultz wijst op de regel: 'Genossenschaftsrecht bricht nicht kartellrecht.'
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een Genossensehaft een Aufnahmepflicht dient te worden opgelegd, behoort
de reehter zeer terughoudend te zijn. De reehtpolitiek zo belangrijke civiel-
reehtelijke Aufnahmefreiheit staat voorop." Een plieht tot aeeeptatie van
een nieuw lid is alleen dan passend indien dat de enige mogelijkbeid is om
de nadelige gevolgen van de diseriminatie te eearteren. Een oplossing welke
dan ook de voorkeur verdient is het aan de Genossensehaft opleggen van
de verpliehting met de uitgeslotene zaken te doen - in het kader van de
hiervoor besproken Nichtrnitgliedergeschaft - zonder hem toe te laten als
lid. Tot een dergelijke oplossing werd ook wei besloten door het Bundesge-
richtshof." Hiermede wordt de derde de beseherming van het diserimi natie-
verbod van de GWB geboden, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de
verenigingsreehtelijke vrijheid geen nieuwe leden toe te laten.

De tweede hierboven opgeworpen vraag luidt: 'Mag een lid worden verplicht
exclusief met de Genossensehaft zaken te doen, d.w .z. soortgelijke zaken
niet te doen met enig ander?' Oat een dergelijke exclusiviteitsregel de
eoneurrentie kan beperken spreekt voor zieh. Een zodanige Wettbewerbsbe-
schrankung - zoals ook bedoeld door par. 1GWB - wordt door de Duitse
reehter, en de kartelautoriteiten, onder omstandigheden, op basis van
specifieke in de GWB voorkomende rechtvaardigingsgronden, wel
toegestaan. De jurisprudentie met betrekking tot zodanige situaties, waarin
het gaat om de exclusieve betrekking tussen de Genossenschaft en het lid,
is zeer interessant. Er wordt aeht geslagen op de wezenskenmerken van
de cooperatieve samenwerking. Lang/Weidmiiller vat het als voIgt samen:

'Derartige WettbewerbsbeschranJcungen sind jedoch nur insoweit von der
Anwendung des par. I GWB ausgenommen, wie sie genossenschaftsimmmanent

46 Zie hierover i.h.b, Wilfried Mahlman, Genossenscbaftsrecbt undWettbewerbsordnung, p.5
e.v. De auteur behandelt de Yerfassungsrang van de GenG en de GWB en concludeert dat
deze wetten gleichrangig zijn. De GWB is een Spezialitatsregel zodat een inbreuk op de
contractsvrijheid toelaatbaar is. Niet elke zodanige inbreuk is evenwel toelaatbaat uitsluitend
omdat de vrije concurrentie wordt beperkt.
Volker Benthien und Gerhard Gotz, t.a.p. i.h.b. p.385.
Lang/Weidmiiller, t.a.p. p.lOO.

47 Uitspraak BGH, Entscheidungen des Bundesgerichtshofs Zivilsacben - BGHZ 33,259, Neue
Juristische Wochenscbrift - NJW 1961, 172. Het betrof bier een zuivelcooperatie met een
dominante marktpositie. Het BGH oordeelde dat de eiser genoegen beboorde te nemen met
de plichtvan decoOperatie om zijn melk af te nemen. Er geldt weI een mededingingsrechtelij-
ke bescberming, maar die resulteert Diet in gesellscbaftsrecbtlicben aanspraken.
Voor jurisprudentie rondom mededingingsrecbtelijkeaspecten van toelating en ook ontzetting,
zie Volker Bentbien und Gerhard Gotz, t.a.p.
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sind, ins besondere zur Sicherung des Zwecks oder der Funktionsfahigkeit der
Genossenschaft erforderlidt sind. ,48

Ben statutaire bepaling die leden van de Genossenschaft verbiedt soortgelijke
zaken te doen met een derde - en dus verbiedt tevens lid te zijn van een
concurrerende Genossenschaft - is mededingingsrechtelijk toegestaan,
en geldt civielrechtelijk zelfs als wettelijk uitgangspunt. 49 Zo oak is toege-
staan het lid te verbieden zelf concurrerende activiteiten te ontplooien."
In het Duitse cooperatierecht geldt, zoals hiervoor bij de bespreking van
de Treuepflicht al bleek, de veronderstelling dat het lid op exc1usieve basis
met zijn Genossenschaft zaken doet. 51

5 Opzegging van bet lidmaatschap

Aan de orde komt hier slechts de beeindiging van het lidmaatschap als
gevolg van opzegging door het lid. 52

48 LanglWeidmiiller, t.a.p. p.873. Deze samenvattende conclusie is mede gebaseerd op een
uitspraak van het BGH, WRP 1986, 550. Het betrof bier een Taxigenossenschaft met in
de statuten opgenomen een concurrentiebeding, o.a. inhoudende de verplichting geen lid
te zijn van een Genossenschaft met eenzelfde doel, de verplicbting niet zelf als concurrent
actief te zijn, en geen auto's te verburen, dit alles op straffe van ontzetting. Tegen deze
verplicbtingen werd bezwaar aangetekend door de kartelautoriteiten. Het BGH overweegt
dat par. 1GWB ook geldt voor Genossenscbaften, maar; 'Andererseits soil durch par. I GWB
den Genossenscbaften nichtder angemessene Gestaltungsraum genommen werden. Vielmebr
ist den beiden gestzgeberiscben Zielsetzungen dadurcb Recbnung zu tragen, dass genossen-
scbaftsrecbtlicbe Wettbewerbsbescbrankungen insoweit von der Anwendung des par. I GWB
ausgenommen werden, wie sie genossenscbaftsimmanent sind, insbesondere zur Sicberung
des Zwecks oder der Funktionsfiihigkeit der Genossenscbaft erforderlich sind. '

49 Par. 68 GenG bepaalt: 'Ein Genosse kann wegen der Mitgliedscbaft in einer anderen
Genossenscbaft, welche an dem selben Ort ein gleichartiges Geschiift betreibt, zum Schluss
des Geschiiftsjabres aus der Genossenschaft ausgeschlossen werden. Aus Vorscbuss - und
Kreditvereinen kana die Ausschliessung wegen der Mitgliedschaft in einer anderen solcben
Genossenschaft auch dann erfolgen, wenn die letztere ibr Geschiift nicbt an demselben Ort
betreibt.' NB; de Duitse wetgever Iciester kennelijk voor, zoals ook de Franse wetgever,
dat Genossenscbaften bun eigen regio's bebben en behouden. De vraag rijst hoe zicb dit
verboudt met bet EG-mededingingsrecht.

50 Voor jurisprudentie terzake een mededingingsrecbtelijke beoordeling van exclusief verkeer
tussen Genossenscbaft en lid zie i.h.b. Helmut Kohler, t.a, p., Volker Benthien und Gerhard
Gotz, t.a.p. en LanglWeidmiiller, t.a.p.

51 Ralf Bartsch, t.a. p. p.32 e.v., bespreekt de jurisprudentie m.b. t. de samenhang tussen de
Treuepflicbt en het concurrentieverbod.

52 De GenG voorziet inenige bepalingen betrekking hebbende op andere wijzen van beeindiging
van het lidmaatschap, zoals door overlijden ontzetting, verhuizing naar buiten het statutaire
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Par.65 GenG bepaaIt dwingend dat een lid het recht heeft door opzegging
van het lidmaatschap uit te treden uit de Genossenschaft. Het recht op te
zeggen mag op generlei wijze worden beperkt anders dan door een
opzeggingstermijn. Het heffen van uittreedgeld is niet toegestaan. Evenmin
is toegestaan het inhouden of gedurende langere tijd inhouden van verschaft
kapitaal." Het bovenstaande brengt met zich dat het lid voor zijn opzeg-
ging geen reden behoeft te noemen. Ingevolge par.65 GenG is de
opzeggingstermijn tenminste drie maanden en maximaaI vijf jaar. Op deze
rnaximum-termijn wordt wel kritiek geuit omdat daardoor ledenfinanciering
op slechts middenlange termijn is verzekerd. Bij vertrek heeft het lid immers
recht op zijn aandeel in het verrnogen." Opzegging kan aIleen geschieden
tegen het einde van het boekjaar. Onder bijzondere omstandigheden kan
het lid ontkomen aan de statutaire opzeggingstermijn, aIthans aIs deze langer
is dan twee jaar. Het lid kan, indien hij minimaaI een vol boekjaar lid was,
tegen het einde van een boekjaar - dus niet onmiddellijk - met een
opzeggingstemijn van drie maanden het lidmaatschap beeindigen indien
gelet op zijn persoonlijke of economische omstandigheden niet verlangd
kan worden dat hij lid blijft tot het einde van de statutaire termijn. De
bewijslast van de bedoelde omstandigheden rust op het lid. Er is een
(beperkte) analogie tussen deze ausserordentliche Kiindigung van par.65
lid 2 GenG en art. 2:36 lid I BW 2e zin - de (onmiddellijke) beeindiging
indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren, zie onderdeel 11.5.3. Deze ausserordentliche Kundigung is
niet mogelijk in het gevaI het een lidmaatschap betreft van een topcoopera-
tie. De zgn. ZentraIgenossenschaften is het toegestaan een 'harde'
opzeggingstermijn van maximaaI vijf jaar in de statuten op te nemen, d. w. z.
een termijn waarbinnen zij een ausserordentliche Kundigung nimmer hoeven
te accepteren. 55

Naast deze ausserordentliche Kundigung bestaat er nog een meer specifiek
ausserordentliches Kundigungsrecht in par.67a GenG, veel gelijkend op
art. 2:36 lid 3 BW - de (onmiddellijke) beeindiging bij beperking van

werkgebied, fusie, overdracbt van bet lidmaatschap, en opzegging door scbuldeisers van
bet lid namens bet lid. Par. 77 GenG laat toe in de statuten te bepalen dat bij overlijden
van bet lid bet lidmaatscbap overgaat op de erfgenamen.

53 Par.73 GenG stelt een termijn van zes maanden op het betalen van het Geschaftsguthaben,
54 Heinz Paulick stelt: 'Diese zwingend festgelegten Kiindigungsfristenerscbweren die Bildung

kapitalintensiver Untemehmen in der Recbtsform der Genossenschaft, da stets mit einem
relativ kurzfristigen Kapitalabzug durch Kiindigung gerechnet werden muss.' T.a.p. p.379.

55 Par. 65 GenG lid 2 laatste zin.
LangfWeidmuller, t.a.p. p. 856.
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rechten ofverzwaring van verpJichtingen. Bij een wijziging van de statuten
inhoudende een verzwaring van de financiele verplichting en of een
ingrijpende aanpassing van het doel - waaronder in het bijzonder is te
verstaan een zodanige verruiming dat het lid in grotere mate aan de
Genossenschaft zaI zijn gebonden - lean het lid binnen een maand zijn
lidmaatschap beeindigen. Er dient evenwel aan nadere voorwaarden te zijn
voldaan. Zo is vereist dat het lid tegen de wijziging van de statuten heeft
gestemd. Was het lid op de vergadering niet aanwezig dan heeft hij het
recht om op deze wijze op te zeggen verspeeld, behoudens indien hij ten
onrechte niet was uitgenodigd." Deze beperking geldt aIleen dan indien
het lid zitting heeft in de GeneraIversammlung. Grotere cooperaties hebben
een ledenraad - een Vertreterversammlung - bestaande uit slechts een
gedeelte van de leden. AIleen deze leden zijn aan bedoelde beperking
onderworpen. De andere leden kunnen bij een dergelijke statutenwijziging
het lidmaatschap aItijd beeindigen.

Het lid dat in het bezit is van meer Geschiiftsanteile dan statutair voorge-
schreven kan dit bezit beperken tot het minimum door, met inachtneming
van de regels zoaIs die gelden voor de opzegging van het lidmaatschap,
zijn zodanige deelname in het kapitaaI op te zeggen. Het lidmaatschap blijft
dan gehandhaafd, maar de kapitaaIsdeelname wordt beperkt - na verloop
van de opzeggingstermijn en die kan ook hier vijf jaar zijn - tot een mate
zoals door het lid gewenst. EvenaIs voor de opzegging van het lidmaatschap
in het aIgemeen geldt ook voor deze beperkte opzeggingsmogelijkheid van
de participatie in het kapitaaI dat een uitsluiting daarvan, en eveneens het
stellen van nadere voorwaarden, niet is toegestaan. De opzeggingstennijnen
van onderscheidenlijk de beeindiging van het lidmaatschap en de beeindiging
van de kapitaalsdeelname boven het statutaire minimum kunnen verschillend
zijn. Het gevaar van een korte opzeggingstermijn voor de financiering van
de Genossenschaft is evident. Doorbreking van de termijn is ook hier
mogelijk indien gelet op de bijzondere omstandigheden van het geval een
ausserordentliche Kimdigung aIs bovenbedoeld gerechtvaardigd is. ~7

56 Lang/Weidmuller, t.a.p. p.863.
57 Gottfried Schiemann bebandelt uitgebreid de opzegging van de deelname in bet kapitaal en

de problemen die zich daarbij kwmen voordoen, Kiindigung und Ubertragung des Geschaftsan-
teils nacb neuem Genossenschaftsrecht, Zeitscbrift fiir das gesamte Genossenschaftswesen,
1976, p.13 e.v.
Zie ook Lothar Kuger, t.a.p. p.264
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Het ausserordentliches Kiindigungsreeht zoals dat in geval van fusie van
Genossenschaften kan bestaan - het Verschmelzungskiindigungsrecht-
komt aan bod in onderdeel 13.4.

6 Bestuurlijke organisatie

Met 'bestuurlijke organisatie' wordt hier - en ook elders in deze
studie - gedoeld op de interne inriehting van de rechtspersoon. Niet
uitsluitend het bestuur maar ook de andere organen komen mitsdien aan
bod.

Voor de laatste grote herziening van het Genossensehaftreeht, in 1973, gold
de ledenvergadering - die Generalversammlung - als hoogste orgaan
in die zin dat haar een onbegrensde bevoegdheid toekwam. Zo kon de
Generalversammlung ook bestuursbesluiten nemen, waaraan het bestuurder
Vorstand - was gebonden." Thans ligt dat heel anders. De Gene-
ralversammlung mag gelet op een aantal specifieke taken - wijziging der
statuten, verkiezing van bestuursleden en leden van de Aufsichtsrat,
goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van de winst, het verlenen
van decharge aan bestuur en Aufsichsrat - weliswaar worden aangemerkt
als hoogste orgaan, doch is ook een orgaan naast andere organen, elk met
een eigen specifieke taak. De Generalversammlung heeft wel 'Richtlinien-
Kompetenz' .59 Par. 27 GenG bepaalt dat de Vorstand de Genossensehaft
onder eigen verantwoordelijkheid bestuurt en dat hij daarbij de statutaire
beperkingen van die bestuursmaeht in aeht moet nemen.
De wet schrijft voor dat indien er meer dan 3000 leden zijn de Generalvers-
ammlung uit vertegenwoordigers van de leden bestaat, de zgn. Vertretervers-
ammlung. Bij een aantal boven de 1500 leden is zo'n Vertreterversamrnlung
toegestaan. De wet geeft een uitgebreide regeling omtrent de samenstelling
van een dergelijke 'ledenraad' - par.43a GenG.

Naast de Generalversammlung zijn er nog twee organen, t.w. de eerderge-
noemde Vorstand en de Aufsichtsrat." De Vorstand bestaat uit leden,
natuurlijke personen, niet dus, ook niet gedeeltelijk, uit niet-Ieden. Sleehts

58 Heinz Paulick, t.a.p, p.389 merkt indit verband op; 'Der Vorstand ist reines Exekutivorgan.
59 Lang/Weidmiiller, t.a.p, p.367 en p.603.
60 Hans H. Miinker, t.a.p, p.156, merkt m.b.t. de verhouding tussen deze twee organen op:

'Vorstand und Aufsichsrat bestehen auf gleicher Ebene mit getrennten Funktionen.'
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bij een topcooperatie is toegelaten dat niet-leden, wei zijnde lid van een
aangesloten Genossenschaft, lid zijn van de Vorstand. Zoals boven gesteld
bestuurt de Vorstand de Genossenschaft onder eigen verantwoordelijkheid
met inachtneming van de statutair vastgestelde grenzen. Bij deze taakuitoefe-
ning bedient een Vorstand zich vaak van een of meerdere directeuren."
Par.34 GenG schrijft de leden van de Vorstand voor hij de uitoefening van
hun taak 'die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschaftsleiters
einer Genossenschaft' te betrachten, bij gebreke waarvan zij jegens de
Genossenschaft, en in enkele genoemde gevallen ook jegens de schuldeisers
van de Genossenschaft, schadeplichtig zijn.

Ook de Aufsichtsrat bestaat uit leden, met dien verstande dat de Duitse
medezeggenschapswetgeving - Mitbestimmungsgesetz - voorschrijft dat
bij een aantal van meer dan 500 werknemers ook een werknernersvertegen-
woordiger in het orgaan moet zijn opgenomen. De Aufsichtsrat heeft tot
taak de Vorstand te controleren - par.38 GenG.62 Bij veronachtzaming
van die Uberwachungspflicht gelden qua persoonlijke schadeplichtheid
dezelfde regels als par.34 GenG stelt terzake mismanagement van de
Vorstand - par.41 GenG.
In de praktijk wordt de Aufsichtsrat ervaren als een vertegenwoordiging
van de Generalversammlung. Opmerkelijk is de waarschuwingsplicht die
de wet - par.38 lid 2 GenG - op de Aufsichtsrat legt:

'Er hat eine Generalversammlung zu berufen, wenn diese im Interesse der
Genossenschaft erforderlich ist. '63

61 Rolf Eschenburg beschrijft het ook in Duitsland bestaande 'probleem' van het geheel
verschillende belang dat enerzijds het management van de cooperatieve ondememing en
anderzijdshet ledensubstraatkunnen hebben. Het leidenvaneen 'Gesellschaftsuntemehmung'
kan geschieden conform uitgangspunten die passen bij een goed management. maar welke
niet verenigbaar zijn met de 'Kooperationstheorie', Genossenschaftstheorieals Konflikttheorie,
in Theorie und Praxis der Kooperation. p.55.

62 Beperking van de bestuursmacht van de Vorstand ten gunste van de Aufsichtsrat, waardoor
deze een tweede taak erbij krijgt is, anders dan in het Duitse Aktiengesetz, mogelijk. Zie
Lothar Kugler, p.313.

63 Zie hierover Lang/Weidmiiller, t.a.p. p.551.
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Europese cooperatieve vennootschap (ECV)

1 Inleiding - definitie - juridisch kader

In 1992 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een 'Verordening
van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende het statuut van
de Europese cooperatieve vennootschap' het licht doen zien. Dit voorstel
is tezamen met een concept van een richtlijn tot aanvulling van het statuut
van de Europese cooperatieve vennootschap met betrekking tot de rol van
de werknemers aan de lidstaten ter becornrnentariering voorgelegd. 1Tevens
werden voorgelegd concepten van een regeling van de Europese vereniging
en de Europese onderlinge maatschappij. 2 De concepten zijn afkomstig
van het (nieuwe) Directoraat-generaal xxm dat zich ondermeer bezighoudt
met de zgn. 'economie sociale'.
Deze term, waaronder ook de cooperatie zou moeten ressorteren, wordt
door de Commissie als voIgt verduidelijkt;

•L' appartenance 111'economie sociale, pourune entreprisedonnee, se caracterise
par la mise en oeuvre de techniques d'organisation specifiques de son activite
productive. Ces techniques reposent sur les principes de solidarite et de par-
ticipation (que traduit la regle 'un homme/une voix ') entre les membres, produc-
teurs, usagers, ou consommateurs, et sur des valeurs d'autonomie et de citoy-
ennete,
Ces entreprises sont, generalement, structurees autour des formes juridiques
de la cooperative, de la mutuelle, ou de l'association."

Voorstel van de verordening PB C99/17 tim 35, 21.4.92.
Voorstel van de richtlijn PB C99/37 tim 39, 21.4.92.
Zie voor een bespreking korter dan vervat in dit hoofdstuk R.C.I. Galle, De Europese
cooperatieve vennootschap, S&V 1992, p. 147 e.v.

2 Voor een bespreking van de Europese vereniging (EV) zie Van der Grinten, Europese
verenigingen? S&V 1992, p. 142 e.v.
Voor een bespreking van de Europese onderlinge maatschappij, (EOM) zie J.B. Huizink,
Ontwerp-statuut van de Europese onderlinge maatschappij, S& V 1992, p. 155 e. v., alsrnede
in hetzelfde tijdschrift, p. 159 e. v. N. Brandsma, Onderlinge maatschappijen in de Europese
Gemeenschap.

3 Les entreprises de l'Economie sociale et la realisation du marche europeen sans frontieres,
SEC (89). 18.12.1989 p.4.
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De cooperatie heeft de voorbije jaren enkele malen de belangstelling
gekregen van verschillende EG-organen. Veelal gebeurde dit in een breder
kader waarbij de cooperatie werd beschouwd als middel ter versterking
van de 'economie sociale' of ter ondersteuning van regionale ontwikkelin-
gen."
In een advies van het Economisch en Sociaal Comite van 19-09-1990 wordt
overwogen dat de drie rechtspersonen welke binnen de 'economie sociale'
zijn te onderkennen, t.w. de cooperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij
en de vereniging, in de verschillende lidstaten geheel verschillende vormen
hebben aangenomen." Maar, zo wordt gesteld, de historische en ideolo-
gische achtergrond is dezelfde, d.W.z. is gestoeld op gemeenschappelijke
principes die hen onderscheiden van kapitaalvennootschappen of staatsonder-
nemingen. Omdat de rechtsvormen, aldus het Cornite, een dergelijk hetro-
geen landschap vormen, wordt internationale onderlinge samenwerking
bemoeilijkt. De EESV en de Europese vennootschap (Societas Europaea-SE)
bieden geen oplossing. Hun rechtskader geeft onvoldoende ruimte voor
die uitgangspunten die bij de ondernemingsvormen van de 'economie
sociale' centraal staan. Indien cooperaties van verschillende nationaliteit
voor de door hen gewenste internationale samenwerking gebruik maken
van de SE als holdingvennootschap betekent dat, naar mening van het
Cornite, afstand van beginselen als de vrijheid van vereniging, het primaat
van personen boven kapitaal, de regel een man een stem, kortom de solida-
riteit. Omdat ook cooperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en
verenigingen in het kader van de eenwording van Europa, evenals kapi-
taalvennootschappen, toegang behoren te hebben tot de gehele EG-markt
en het recht moeten hebben een rechtsvorm te kiezen voor hun activiteiten
op Europees niveau waarbij hun identiteit kan worden behouden, dient -

4 Resolutie van het Europese Parlement 13 april 1983, PB C 128/51, 16.05.1983.
Resolutie van bet Europese Parlement 9 juli 1987 PB C 246/94, 14.09.1987
In deze resolutie wordt ondermeer overwogen:
dat cooperaties, door hun bijzondere kenmerken kunnen inspelen op het prioritaire oogmerk
van de EO de economische groei meer werkgelegenheid te doen opleveren,
dat handelscontracten tussen cooperaties, op regionaal, nationaal en communautair niveau
moeten worden gesteund,
dat de cooperatieve beweging de eigen krachten van een regio bijzonder stimuleert en beaut
doordat een cooperatief engagement de regionale verbondenheid bevordert, democratische
gedragpatronen helpt ontwikkelen en de belangstelling voor de gemeenschap versterkt,
dat de Raad en de Commissie mooten worden verzocht een Europees wetboek voor cooperaties
op te stellen waarin de nationale wetgevingen in deze sector worden geharmoniseerd.

5 Advies over de mededeling van de Commissie aan de Raad; 'De ondememingen van de
sociale economie en de verwezenlijking van de Europese mark! zonder grenzen', PB C332/81,
31.12.1990.
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zo concludeert het Comite - eeo nieuwe facultatieve Europese rechtsfiguur
te worden gecreeerd. 6

De overwegingen in de coosiderans van de hier te besprekeo concept-
verordening nopens de Europese cooperatieve venoootschap zijn dezelfde
als die van het Comite.? Voor greosoverschrijdende cooperatieve samen-
werking dient een nieuwe Europese cooperatie-vorm beschikbaar te zijn.
In verschillende landen gevestigde cooperaties moeten de gelegenheid hebben
gezamenlijk eeo Europese cooperatie op te richten, of zich om te zetten
naar een zodanige rechtspersoon. Helaas ontbreekt de mogelijkheid deze
nieuwe rechtsvorm op te richten middels internationale juridische fusie,
zie onderdeel 5.7.

De eerste (Nederlandse) beschouwingen over deze nieuwe rechtsvorm zijn
negatief. 8 Dit is deels ten onrechte. Met eeo figuur als de voorgestelde
Europese cooperatieve vennootschap zou eeo aanmerkelijke bijdrage worden
geleverd aan het vergemakkelijken van het opzetten van grensoverschrijden-
de cooperatieve samenwerking. De behoefte aan een dergelijke nieuwe
rechtsvorm bestaat, zoals de Commissie overweegt, inderdaad. Bij het nader
bezien van het voorstel behoort niet de Nederlandse cooperatie als maatstaf
te worden genomen. De Europese cooperatie zal bestaan oaast de cooperaties
naar nationaal recht. Evenwel, op verschillende onderdelen is, ook dan
indien men abstraheert van hetgeen in Nederland in het algemeen wenselijk
wordt geacht, zoaIs hierna zal blijken, ernstige kritiek mogelijk. Niet alle
onderdelen van de concept-verordening lijken even doordacht, terwijl men
naar het waarom van sommige bepaIingen slechts kan gissen.

Art. 1 lid 1 van de concept-verordening, hierna te noemen 'de verordening',
bepaalt dat in de gehele gemeeoschap cooperatieve v.ennootschappen met
de benaming 'Europese cooperatieve vennootschap' (ECV) kunnen worden
opgericht onder de voorwaarden en op eeo wijze als in de verordening

6 T.a.p., zie noot 4, p.83 linker kolom.
7 Zie noot 1.
8 M.T.J. Bouwens, De weg naar een Euro-cooperatie is nog lang, De cooperatie, or

529,1991,p. 4 e.v.
J.H. Lunshof, NCR-juristen zien niet veel in de cooperatieve NV, De cooperatie, or
529,1991,p 20 e.v. Van dezelfde auteur Europese cooperatie, S&V 1992, p. 152.
Publicatie van UNICE, Union of Industrial an Employers Confederations of Europe, 18
mei 1992, Proposal for Council regulations on statutes for a European association, European
cooperatieve society and European mutual society.
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ornschreven.? De Eey wordt aangeduid aIs een vennootschap waarvan
het kapitaaI is verdeeld in aandelen - lid 2 - en welke vennootschap tot
doel heeft het voldoen aan de behoeften van de leden en de bevordering
van de economische en/of sociaIe activiteiten van die Ieden.'? Het
ledenaantaI en het kapitaal van de SeEzijn veranderlijk -lid 4. Het risico
van de leden is beperkt tot hun deelname in het kapitaaI, zij het dat het
daarnaast is toegestaan om op verschillende wijze te voorzien in statutaire
aansprakelijkheid.
Gelet op de inhoud van art. 1 mag worden gesteld dat gekozen is voor een
model afwijkend van dat van de Nederlandse cooperatie en, in grote lijnen,
overeenstemmend met het (nieuwe) Belgische model van de cooperatieve
vennootschap. De Eey wordt in de verordening niet gekwalificeerd aIs
een vereniging, zoals de Nederlandse cooperatie en de Duitse Genossen-
schaft, maar als een vennootschap. WeI wordt gebruik gemaakt van de
aanduiding leden, en dus niet van de aanduiding vennoten. De toelichting
op de verordening - zoaIs toegezonden aan de lidstaten, maar niet
gepubliceerd, hierna te noemen 'de toelichting' - meldt dat met de
introduktie van de Eey wordt beoogd

'het cooperaties mogelijk te maken om, met behoud van hun eigenheid als
vereniging van personen, op dezelfde wijze als vennootschappen te profiteren
van de voordelen van de grote markt zonder binnengrenzen'(curs.RG) II

Dat een cooperatieve vennootschap (ook) wordt gekwalificeerd aIs
vereniging behoeft geen verwondering te wekken - zie hieromtrent hetgeen
is opgemerkt over de kwalificatie van de Belgische cooperatieve vennoot-
schap als bijzondere vereniging, onderdeel 3.2, over de Duitse Genos-
senschaft aIs vereniging en aIs Gesellschaft, onderdeeI4.1, over de Ameri-

9 In een eerder concept, zoals toegezonden aan de lidstaten maar niet gepubliceerd, kwam
voor de aanduiding 'Societas Cooperativa Europaea'. De Engelse, Franse en Duitse
benamingen zijn respectievelijk: European cooperative society (SCE), Societe cooperative
Europeenne (SCE), en Europaischen Genossenschaft (EUGEN).

lODe Nederlandse, Engelse, Franse en Duitse teksten van art. 1 lid 3 luiden achtereenvolgens:
De ECV beoogt bet voldoen aan de behoeften en de bevordering van de economische en/of
sociale activiteiten van haar leden.
The SeE shall bave as its object to satisfy its members' needs and to develop their activities,
economic, social or both.
La SCE a pour objet la satisfaction des besoins et la promotion des activites econorniques
et/ou sociales de ses membres.
Die EUGEN bat zum Ziel, die Bediirfnisse ihrer Mitglieder zu befriedigen und deren
wirtschaftliche und/order soziale Tiitigkeiten zu fiirdem.

11 Toelichting, p. 45.
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kaanse cooperatie als corporation en als association, onderdeeI2.2, en over
de ontwikkeling van de Nederlandse cooperatie en vennootschap vanuit
de rechtsvorm der vereniging, onderdeel 7.2.

De omschrijving van het doel van de ECV is een ruime. Opmerkelijk is
het dat het doel niet beperkt moet zijn tot het voorzien in economische
behoeften. Ook de bevordering van sociale aktiviteiten van de leden kan
het enige doel zijn; of deze strikt taalkundige uitleg aanvaardbaar is valt
te betwijfelen." Het is zeker de opzet een nieuwe Europese rechtsvorm
te creeren welke primair als doel heeft te voorzien in de economische
behoeften van de leden. Dit blijkt ook uit de toelichting in welke is bepaald:

'de cooperatieve vennootschap beoogt te voldoen aan de economische behoeften
van haar leden: consumenten, werknemers, ambachtslieden, handelaren, boeren,
industrielen etc., maar tevens - rechtstreeks of zijdelings - bij te dragen tot
hun maatschappelijk welzijn, met name in het geval van cooperatieve ven-
nootschappen die werkzaam zijn op het gebied van de bouw en het beheer van
woningen' . 13

Zoals dat ook het geval is bij de Nederlandse cooperatie en andere nationale
cooperatie-vormen geldt een besloten karakter voor de ECV als uitgangs-
punt - zie o.a. onderdeeI8.4. Lid 6 van art. I bepaaltdat behoudens statu-
taire afwijkingen de ECV derden, niet zijnde lid, geen profijt mag laten
trekken van haar werkzaamheden, en hen in die werkzaamheden ook niet
mag laten deelnemen, zie art. 2:53 lid 3 en lid 4 BW.

2 De internationaUteit van de ECV

De ECV is bedoeld als nieuwe additionele Europese rechtspersoon. De
ECV zal dus bestaan naast o.a. de Belgische cooperatieve vennootschap,
de Nederlandse cooperatie en de Duitse Genossenschaft. De ECV is niet
alleen een internationale (Europese) rechtspersoon omdat zij als rechtsper-
soon zal kunnen bestaan in alle lidstaten, maar ook omdat zij niet als
rechtsvorm kan worden verkozen indien het cooperatief samenwerkingsver-
band haar activiteiten beperkt tot een lidstaat. Om deze reden dienen de
oprichters van een ECV in verschillende lidstaten te zijn gevestigd. 14 De

12 Zie noot 9.
13 Toelicbting, p. 46.
14 Art. 9 lid 1.
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ECV behoort haar zetel te hebben binnen de gemeenschap. De ECV zal
onderworpen zijn aan alle bepalingen van onderhavige verordening en aan
hetgeen in de statuten van de ECV is bepaald, althans voorzover de veror-
dening zodanige statutaire bepalingen toelaat - art. 4 lid 1. Schieten de
verordening en de statuten in enig geval tekort dan is van toepassing hetgeen
het nationale cooperatie-recht van de lidstaat waar de ECV haar zetel heeft
in zo'ngeval voorschrijft. Hetrecht van hetland van vestiging is ook overi-
gens van toepassing, waarbij dan gedacht moet worden, blijkens de
toelichting, aan bijvoorbeeld het faillissementsrecht, het arbeidsrecht, het
sociaal recht en het mededingingsrecht. 15

De verordening voorziet mitsdien in een expliciete (aanvullende) 'rechtskeu-
ze', t.w. ten faveure van het zetelrecht. Daar waar het de ECV zelf be-
treft - haar oprichting, de relatie tussen de leden en de ECV - gelden
primair de verordening en de statuten. Indien deze bronnen niet voorzien
in een antwoord moet het nationale recht van vestiging uitkomst bieden.
Een aanpak als deze kan tal van internationaal privaatrechtelijke vragen
doen rijzen. In dit kader kan daar slechts kort op worden ingegaan. Nu
het cooperatierecht van de verschillende lidstaten, zoals ook het Comite
overwoog - zie boven - zeer ver uiteenloopt zullen in die staten voor
eenzelfde probleem vaak heel andere oplossingen bestaan. Deze kwestie
kan zich ook voordoen bij de SE omdat in de concept-verordening betrek-
king hebbende op deze rechtsvorm dezelfde systematiek is opgenomen.
Sanders concludeert dat hoewel er door toedoen van de verschillende richt-
lijnen sinds 1968 sprake is geweest van een ingrijpende harmonisatie van
het NV -recht, er desalniettemin nog zeer grote verschillen bestaan en dan
weI in het bijzonder m.b.t. de bevoegdheid van de algemene vergadering
van aandeelhouders. 16De verschillen in het cooperatierecht zijn waarschijn-
lijk nog veel groter dan in het NV-recht. 17 Het is dan ook noodzakelijk

15 Toelichting p.47.
16 P. Sanders, De Europese vennootschap, TVVS 1991 or. 91110 pag. 249 e.v.
17 Dit is de reden voor de kritische opstelling van UNICE, zie noot 8. Betoogd wordt; 'As

is the case for the European company statute, tbe Commission's proposals relating to tbe
social economy refer on several occasions to the national legislation of the Member Stale
in wbicb tbe association, cooperative society of mutual society has its registered office.
However, use of tbis referral technique gives rise to serious reservations in this context.
Contrary to legislation on public limited companies, tbe national legislations applicable to
these forms of company' remain largely or completely unharmonised in sucb a way that
a reference to national legislation would in fact amount to the adoption of twelve statutes
wbich would continue to be very different.'
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te bezien welke bepalingen van het (cooperatiejrecht van de natie alwaar
de zetel van de ECV is gesitueerd, van belang kunnen zijn."

De toepasselijkheid van aangeknoopt nationaal recht kan voor de betrokke-
nen onzekerheid betekenen. Deze onzekerheid kan worden beperkt door
in de statuten van de ECV zeer veel te regelen. Het is uiteraard zaak daarbij
te bezien in hoeverre datgene wat men regelt geoorloofd is, gelet op de
inhoud van de verordening. Het recht van het land van vestiging is hierbij,
d.w.z. bij het concipieren van de statuten, van geringer belang. De systema-
tiek van art. 4 is immers zo dat van toepassing zijn:
(1) de verordening,
(2) statutaire bepalingen door de verordening uitdrukkelijk toegestaan,
en bij gebreke van (1) en (2),
(3) het (nationale) cooperatie-recht van het land van vestiging, en
(4) statutaire bepalingen toegestaan naar het recht van het land van

vestiging."

Het 'ECV-recht', (1) en (2), derogeren aan het nationale cooperatierecht.
Dit is als principe op z'n plaats omdat het immers een nieuwe (inter-
nationale) rechtspersoon betreft naast de cooperatie zoals men die in het
nationale recht reeds kent. Een en ander betekent dat - terecht - dwingend
nationaal cooperatierecht terzijde kan worden geschoven. Dat dwingend
nationaal recht aldus het onderspit kan delven is communis opinio in het
moderne internationale privaatrecht."
Zulks geldt evenwel niet voor die regels welke kunnen worden aangemerkt
als zijnde van openbare orde. Het is zeker voorstelbaar dat in het
cooperatierecht, en in het bijzonder in het verenigingsrecht, dergelijke regels

18 Vander Grinten signaleert bij zijn bespreking van de concept-verordening m.b. t. de Europese
vereniging, waarin ook wordt gekozen voor toepasselijkheid van nationaal en communautair
recht, dat er complicaties kunnen optreden. 'Een duidelijk nadeel is dat de invoering van
de EV de rechtsstelsels van aile lidstaten compliceert. Er komt weer een nieuwe rechtsvorm
bij, of juister, even zovele nieuwe rechtsvormen als er lidstaten zijn. De EV is immers niet
een zuivere communautaire rechtsvorm; elke EV wordt door twee rechtsstelsels beheerst,
het gemeenschapsrecht en het - wil men aanvullende - recht van de lidstaat van vestiging'
Europese verenigingen? S&V 1992, p. 145 linker kolom, zie ook p. 142 rechter kolom.

19 Zie naast art. 4 ook art. 3 lid 2.
20 Deze systematiek, waarbij met een rechtskeuze de gelding van aangeknoopt dwingend

nationaal recht wordt uitgesloten, wordt gesanctioneerd door het Verdrag van Rome inzake
het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit een overeenkomst, Trb 1986, 156. In
Nederland is een en ander al aanvaard in 1947, het Solbandera-arrest, HR 12 december
1947, NJ 1948, 608.
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bestaan, bijv. daar waar het gaat om de bescherming van het lid bij uittre-
ding en de bescherming van schuldeisers samenhangend met enige aan-
sprakelijkheidsregeling. Aandacht voor dergelijke nationale regels is mitsdien
geboden."
De toelichting bij de verordening meldt dat de EeV dezelfde contracts-
vrijheid geniet als de nationale cooperaties van het land waar zij haar zetel
heeft." De keuze welke in de verordening is gemaakt, een keuze ten
faveure van het recht van het land van vestiging, is een keuze waar, onder
bepaalde omstandigheden, vraagtekens bij kunnen worden geplaatst. Immers,
waarom zouden de partijen niet de vrijheid hebben om indien de Eey in
Nederland is gevestigd en driekwart van de leden zich in Duitsland bevindt,
het Duitse recht van toepassing te verklaren? Dat dit niet mogelijk is Iijkt
geen uitgemaakte zaak. Een wettelijke verwijzingsregel, in dit geval een
verwijzingsregel vervat in de verordening, moet toch terzijde kunnen worden
geschoven, tenzij het een scoperule is ter bescherming van specifieke
belangen. Art. 4 lid 1 kan niet als zodanig worden gekwalificeerd. Een
'scoperule' welke in een internationale context bijv. het lid - maar waarom
niet de cooperatie? - immer de bescherming geeft zoals geboden door
het eigen nationale recht is, zoals dit ook gesteld kan worden voor de wei
bestaande scoperules, bijv. ter bescherming van werknemers en consurnen-
ten, een sta-in-de-weg bij internationale rnateriele harmonisatie van
regelgeving. Temeer omdatde verhouding tussen een cooperatie enerzijds
en het lid anderzijds vaak zo gecompliceerd is - een mengovereenkomst
waarin elementen van financiering van de onderneming en van bijv. koop-
verkoop samengaan, zie onderdeel 10.4 - dient al met al te worden
geconc1udeerd dat tal van internationaal privaatrechtelijke aspecten bij de
oprichting van een Eey om aandacht vragen. Dit zal zeker dan gelden
indien een EeV wordt gevestigd in Nederland. Immers, de grondvorm van
de Eey - die van een vennootschap - komt niet overeen met die van
de verenigi ng. Wrijving tussen de verordening en de statu ten van een Eey
enerzijds, en het Nederlands cooperatierecht anderzijds is zeker voorstelbaar.

21 Kurt Hanns Ebert behandelt 'Der Vorbebalt des ordre public' in bet kader van bet opzetten
van een intemationale Genossenscbaft, t.a.p. p. 140 e.v. en p. 162 e.v.

22 Toelichting op art. 4 p. 47.
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3 Primaire of topcooperatie?

Blijkens art. 9 van de verordening moet de Eev worden opgericht door
tenminste twee rechtspersonen welke kunnen worden aangemerkt als
cooperatie naar het recht van het land waar zij zijn gevestigd. Aan de
verordening is een lijst gehecht met een omschrijving van de verschillende
cooperaties zoals die in de lidstaten bestaan." De oprichters dienen, zoals
eerder gesteld, gevestigd te zijn in verschillende lidstaten. Art. 11 bepaalt
dat het lidmaatschap van de EeV wordt verkregen, na schriftelijke aanvraag,
door acceptatie zijdens het leidinggevend ofbestuursorgaan. Art. 11 derde
alinea bepaalt dat rechtspersonen ('juridische lichamen ') die lid zijn, geacht
worden van de diensten gebruik te maken op grond van de omstandigheid
dat zij hun eigen leden vertegenwoordigen.
De huidige tekst van de verordening, in het bijzonder de hiervoor kort
omschreven artt. 9 en 11 doen de vraag rijzen of het natuurlijke personen
wel is toegestaan lid te zijn van een EeV. Art. 9 bepaalt dat de oprichters
rechtspersonen moeten zijn. Nadien, d. w .z. na die oprichting, zo mag men
verwachten, kan eenieder, dus ook een natuurlijke persoon, lid worden.
Ook omdat een cooperatie kan worden omgezet in een Eev - hetgeen
blijkens art. 9 alleen dan is toegestaan indien die cooperatie een vestiging
of dochteronderneming heeft in een andere lidstaat en zij daadwerkelijk
in verschillende lidstaten actief is 24 - mag men veronderstellen dat
natuurlijke personen lid kunnen zijn. Althans, niet is bepaald dat de om
te zetten cooperatie naar nationaal recht alleen rechtspersonen als leden
mag hebben. Een reden temeer om aan te nemen, dat (ook) natuurlijke
personen lid kunnen zijn treft men aan in art. 28 van de verordening. Indien
er meer dan 500 leden zijn verschaft dit artikel de mogelijkheid om een
algemene vergadering te creeren in de vorm van een ledenraad, d.w.z. de
bestuurlijke opbouw zodanig te vormen dat de algemene vergadering bestaat
uit vertegenwoordigers van afdelingsvergaderingen. Ook de toelichting
ondersteunt de veronderstelling dat natuurlijke personen lid van de EeV
kunnen zijn."

23 Voor Nederland worden genoernd de cooperatieve vereniging in de zin van Titel 3 - waarom
niet 'coOperatie'? - alsmede de onderlinge waarborgmaatschappij en het ziekenfonds. PB
C/99/36, 21.4.92.

24 Jegens wie moet worden aangetoond dat aan de voorwaarden voor een omzetting is voldaan
wordt noch in de verordening, noch in de toelichting bepaald.

25 Vgl het citaat in onderdeel 5.1 waaruit blijkt dat de ECV geacht wordt te voorzien in de
behoeften van consumenten, werknemers en boeren. Toelichting, p.46.
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De Eey zal daadwerkelijk die functie zoals omschreven in de considerans
van de verordening kunnen verkrijgen indien de Eey een primaire
cooperatie kan zijn, d. w.z. indien ook natuurlijke personen lid kunnen
worden. Oat dit niet zou kunnen is niet met zoveel woorden in de
verordening tot uitdrukking gebracht, doch de indruk wordt gewekt - in
de verordening, niet in de toelichting - dat alleen rechtspersonen als lid
welkom zijn. Op dit punt dient de verordening verbeterd te worden. Oat
er sprake moet zijn van internationaliteit wil een Eey kunnen worden
opgericht lijkt gerechtvaardigd. Zulks kan evenwel ook het geval zijn indien
natuurlijke personen, gevestigd aan verschillende zijden van een landsgrens
de behoefte gevoelen een dergelijke internationale cooperatieve samenwer-
king op te zetten.

4 Financiering - stemrecht

Blijkens art. 1 lid 2 is de Eey een vennootschap waarvan het kapitaal is
verdeeld in aandelen. De leden kunnen slechts ten belope van hun aandeel
in het kapitaal, zo stelt art. 1 lid 5, 'worden aangesproken voor de verbinte-
nissen van de Eey' .Art. 51 biedt de Eey de mogelijkheid onder dezelfde
voorwaarden als die gelden voor de nationale cooperaties in het land waar
zij haar zetel heeft, gebruik te maken van alle financieringsmiddelen. Hieruit
moet worden opgemaakt dat naast de hierna te noemen financieringswijzen
zoals in de verordening opgenomen ook die financieringsmethoden zijn
geoorloofd die door nationale cooperaties in het land van vestiging van de
Eey mogen worden aangewend. Verplicht als methode is in ieder geval
de door de verordening voorgeschreven uitgifte van aandelen aan le-
den - zie de artt. 11 lid 1, 12 lid 1 en 15 lid 5. Deze aandelen kunnen
echter niet zonder meer worden vergeleken met aandelen van een Neder-
landse vennootschap. Art. 13 lid 1 geeft het lid het recht op terugbetaling
van zijn storting op aandelen - art. 13 spreekt over 'de inbreng' - bij
verlies van het lidmaatschap. M. a.w., evenals dat in het Duitse Genossen-
schaftsrecht het geval is, kunnen bij beeindiging van het lidmaatschap de
aandelen worden verzilverd. In de statuten mag worden bepaald dat niet
alleen aanspraak bestaat op terugbetaling van het aanvankelijk gestortte
kapitaal, minus eventuele atboekingen, doch ook op een evenredig gedeelte
van de reserves. 26 Aansprakelijkheid van leden, zoals dat een uitgangspunt

26 Opmerkelijk is art. 64, voorkornende in de afdeling m.b.t. de vereffening, welke bepaalt
dat beboudens andersluidend statutair beding bet saldo ten gunste komt van de 'coOperatieve
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is in het Nederlandse wettelijke cooperatierecht, zal aileen dan bestaan indien
de statuten daarin voorzien. Het betreft dan dus een tweede wijze van
financieren, naast de verplichte uitgifte van aandelen. Evenwel, aan-
sprakelijkheid bestaat krachtens de verordening altijd na beeindiging van
het lidmaatschap tot 5 jaar na die beeindiging, zowel jegens de vennootschap
als jegens derden, ten belope van de deelneming in het kapitaal tijdens het
lidmaatschap - art. 13 lid 5. Deze regel bestaat ook in het Belgische
cooperatieve vennootschapsrecht - zie onderdeel 3.3.

Het aandelenkapitaal dient op zijn minst 100.000 ECU of de tegenwaarde
daarvan in nationale valuta te bedragen - art. 14 lid 2. Het is toegestaan
verschillende categorien van aandelen uit te geven waaraan verschillende
rechten verbonden zijn. Het kapitaal is veranderlijk; dit is uiteraard een
typerend kenmerk van ook deze cooperatieve samenwerkingsvorm. Het
kapitaal wordt verhoogd door nieuwe stortingen van leden, of als gevolg
van toelating van nieuwe leden - art. 15 lid 6.

Blijkens art. 22 lid 1 geldt het beginsel 'one man one vote', ongeacht het
aantal aandelen dat men bezit, als uitgangspunt. Deze bepaling luidt; 'Aan
elk lid van de ECV wordt een stem toegekend, ongeacht het aantal aandelen
dat hij bezit'. Het is kennelijk, hoewel verschillende EG-publicaties anders
zouden doen vermoeden, ook hier geen principieel uitgangspunt. Zoals in
het cooperatie-recht van veel landen behoort ook hier een (ingrijpende)
afwijking van het adagium 'one man one vote' tot de mogelijkheden.
Verkiest men meervoudig stemrecht dan moeten de voorwaarden daarom-
trent worden vastgelegd in de statuten. Deze voorwaarden dienen ertoe
te strekken dat de zeggenschap is gekoppeJd aan de mate waarin de leden
deelnemen aan de werkzaamheid van de ECV, en niet dus aan de mate
van kapitaalsinbreng! De statuten moeten voorzien in een beperking van
het meervoudig stemrecht, alsmede in het stellen van een maximum op
het aantal volmachten dat men kan verkrijgen, art. 22 lid 2. Aldus wordt
concentratie van macht voorkomen." Stille leden - art. 22 lid 3 merkt

zaak'; 'Na voldoening van de schuldeisers en in voorkomend geval na verdeling van bet
verscbuldigde onder de recbtbebbenden wordt bet batige saldo van de ECV, behoudens
andersluidend beding in de statuten, bij besluit van de algernene vergadering toegewezen,
ofwel aan ECV's of aan cooperaties naar het recht van een van de Lid-Staten, ofwel aan
een of meer organisaties die de ondersteuning en de aanmoediging van cooperaties ten doel
hebben. '

27 De 'aftopping' van het stemrecht kan, 1.0 lijkt het evenwel toch, in weerwil van art. 22,
zodanig zijn dat er wei degelijk sprake is van een concentratie van macbt. De toelicbting
op art. 22 geeft geen aanleiding tot een andere dan deze uitleg. Vanzelfsprekend zal de
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als stillid aan diegene die (normaliter) geen gebruik maakt van de diensten
van de cooperatie - kunnen beschikken over maximaal eenderde van de
stemmen van het totale aantal geregistreerde leden - zie ook art. 50. Deze
bepaling wekt enige verwondering. Hoewel niet zo expliciet als in het
Nederlandse cooperatierecht als beginsel geldt dat de leden daadwerkelijk
transacties moeten afsluiten met hun cooperatie - zie onderdeel 8.2 -
is het toch zeker weI de bedoeling dat de leden lid zijn van de ECV omdat
die ECV voorziet in hun behoeften. De eenderde grens wordt overigens
niet nader toegelicht.

Een bijzondere figuur is vervat in art. 49. De ECV kan kapitaal aantrekken
door uitgifte van waardepapier zonder stemrecht - ook hier weer als
'aandelen' aangeduid - aan leden of derden. Niet elke derde komt in
aanmerking; het gaat om een 'ieder die buiten de ECV staat maar belang
heeft bij de ontwikkeling van haar activiteiten', art. 49 lid 2. De statu ten
dienen bepalingen te bevatten met betrekking tot de vertegenwoordiging
en behartiging van de belangen van deze 'aandeelhouders zonder stemrecht' .
Zo behoort er te worden voorzien in een 'bijzondere vergadering van deze
aandeelhouders' opdat een advies kan worden uitgebracht aan de algemene
vergadering voordat deze een besluit neemt. Het waarom van deze regeling
rondom de 'beleggingsaandelen' - een term uit de toelichting - wordt
niet verduidelijkt. De regeling behoeft niet echt overbodig te zijn. De ECV
kan haar onderneming, zoals boven bleek, naar eigen inzicht financieren,
behoudens beperkingen voortvloeiend uit het nationale recht van het land
van vestiging. Met art. 49 is uitgifte van waardepapier zonder stemrecht
aan (ook) niet-leden als financieringsmethode voor de ECV ongeacht het
land van vestiging veilig gesteld.
Toch geldt er ingevolge de verordening ook een beperking met verstrekken-
de gevolgen. Uitgifte van aandelen zonder stemrecht aan derden is, zoals
bleek, mogelijk. Dat uitgifte van aandelen met stemrecht aan niet-leden
niet is toegestaan blijkt met zoveel woorden ook nog eens uit art. 21 lid
1 luidende: 'AIleen de leden kunnen met stemrecht aan de algemene verga-
dering deelnemen'. Deze bepaling kan bezwaarlijk zijn indien de ECV
derden willaten participeren in het vermogen. Dat deze derden zeggenschap
wensen is toch aannemelijk. Dat zij genoegen nemen met aileen dividend,
waar kennelijk gelet op het boven besproken art. 49 weI van wordt uitge-

concentratie van die macht wei, blijkensook de tekst van artike122, werkelijk moeten samen-
hangen met de omvang van de deelname aan de werk.zaamheden van de cooperatie,
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gaan, is minstgenomen onaannemelijk. Art. 21 kan beter uit het concept
verdwijnen. Een bepaling die garandeert dat de leden van een ECV in ieder
geval de meerderheid der stemmen kunnen uitbrengen is wei te billijken.
Zie art. 2:38 lid 3 BW en over deze problematiek onderdeel 9.4.

5 Bestuurlijke organisatie

Omdat de ECV wordt geregeld bij verordening is incorporatie van deze
rechtsvorm in het nationale recht niet nodig. De verordening heeft directe
werking in alle lidstaten. Het betreft hier dus niet een richtlijn welke de
lidstaten gebiedt hun nationale wetgeving aan te passen en/of uit te breiden.
Een mogelijke uitzondering op deze aanpak vormt art. 30 van de verorde-
ning. Deze bepaling luidt: 'Onder de bij deze verordening bepaalde
voorwaarden wordt in de statuten van de ECV gekozen voor een bestuurlijke
structuur volgens ofwel een dualistisch stelsel (leidinggevend en toezichthou-
dend orgaan), ofwel een monistisch stelsel (bestuursorgaan). Een Lid-Staat
kan evenwel het ene of het andere stelsel voorschrijven voor elke ECV
die haar zetel op zijn grondgebied heeft.' Een lidstaat heeft dus de
mogelijkheid een keuze te maken tussen het monistische en het dualistische
stelsel- deze optie is ook opgenomen in de concept-verordening nopens
de SE - om aldus het Europese ECV-recht aan te vullen, beter: te
beperken. Een tweede uitzondering, in de zin van een nationale aanvulling
op Europese regelgeving rondom de ECV, zal voortvloeien uit de eerder
genoemde concept-riehl/ijn met betrekking tot de medezeggenschap van
werknemers van een ECV.28 Zoals de Commissie zich ook voorstelt bij
de introductie van de SE - naast de verordening betreffende het statuut
van de Europese vennootschap bestaat er eveneens een richtlijn rondom
de medezeggenschap van werknemers binnen deze rechtsvorm - wordt
de regeling van de heikele problematiek van de medezeggenschap, op basis
van een richtlijn, overgelaten aan de nationale wetgever. Onderhavige
richtlijn komt hierna - onderdeel 5.6 - aan de orde.

Art. 30 van de verordening geeft de mogelijkheid - behoudens ingrijpen
van de nationale wetgever als bovenbedoeld - om bij de bestuurlijke
organisatie van een ECV de keuze te maken voor een dualistisch stelsel,
danwel een monistisch stelsel. In het dualistisch stelsel bestaat er naast de
algemene vergadering een zogenaamd 'leidinggevend orgaan' dat de ECV

28 Zie noot 1.
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bestuurt - art. 31 lid 1- alsmede een 'toezichthoudend orgaan' - art.
33 lid 1. De aanpak kornt in grove lijnen overeen met de figuur welke ook
wei bestaat bij Nederlandse cooperaties, Een onmiddelijk in het oog
springend afwijkende bepaling is art. 31 lid 2 hetwelk voorschrijft dat de
leden van het leidinggevend orgaan - het bestuur - worden benoemd
en ontslagen door het toezichthoudend orgaan. In Nederland is er veelal
de regel dat bij de benoeming van bestuursleden het toezichthoudend orgaan
weliswaar een (adviserende) taak heeft doch de benoeming van die leden
is voorbehouden aan de algemene vergadering - zie art. 2:37 lid 2 BW.
Een ander zeer belangrijk verschil bestaat daaruit dat niet als uitgangspunt
lijkt te gelden - zoals in het BW, artt. 2:37 lid 1 en 63 lid 2 - dat het
leden zijn, of voor het merendeelleden, die zitting hebben in het leidingge-
vende en het toezichthoudende orgaan - artt. 39 e. v. van de verordening.

Het toezichthoudende orgaan houdt toezicht op het door het leidinggevende
orgaan uitgeoefend bestuur en mag zelf geen daden van bestuur verrichten.
Het toezichthoudend orgaan heeft dan ook geen vertegenwoordigingsbe-
voegdheid. De leden van het toezichthoudend orgaan worden benoemd door
de algemene vergadering. Hier geldt dus geen systeem van cooptatie, Het
is opvallend dat uitdrukkelijk wordt bepaald dat aan dit benoemingsrecht
van de algemene vergadering geen afbreuk mag worden gedaan door
nationale wettelijke bepalingen waarbij aan een minderheid van leden wordt
gewaarborgd dat zij een deel van het orgaan zou kunnen benoemen - art.
33 lid 2. Een regel zoals deze is niet verenigbaar met de in Nederland weI
bestaande figuur dat een bepaalde regio - binnen welke een aantal afdelin-
gen van de cooperatie is verenigd - het recht toekomt de algemene
vergadering een bindende voordracht voor te leggen.
Het leidinggevende orgaan behoort het toezichthoudend orgaan tenminste
eenmaal per kwartaal verslag uit te brengen over de werkzaamheden.
Daarnaast schrijft art. 43 voor dat in een vijftal gevallen het leidinggevend
orgaan de goedkeuring behoeft van het toezichthoudend orgaan, zoals bij
grote investeringen en de verwerving en oprichting van ondernemingen.

In het monistische stelsel- art. 36 e. v. - ontbreekt een toezichthoudend
orgaan. Er zijn mitsdien slechts twee organen, te weten het leidinggevend
orgaan, dat in het monistisch stelsel heel verwarrend bestuursorgaan wordt
genoemd, alsmede de algemene vergadering. Leden van het bestuursorgaan
worden dan ook door de algemene vergadering benoemd. Waarom in de
afdeling m.b.t. het monistisch stelsel het bestuursorgaan anders wordt
aangeduid dan in de afdeling m.b.t. het dualistisch stelsel, en waarom in
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de afdeling rondom het monistisch stelsel wel een nadere regeling bestaat
over delegatie, wordt niet nader verklaard. Daar waar het gaat om de taken
en bevoegdheden van het bestuurlijke orgaan van de ECV lijkt de verorde-
ning zeker voor verbetering in aanmerking te komen. Terzake die
onderwerpen ten aanzien waarvan geen besluit kan worden genomen door
het leidinggevend orgaan dan na verkregen toestemrning van het toezichthou-
dend orgaan is bepaald dat, wanneer werd gekozen voor het monistisch
stelsel, er alleen sprake kan zijn van besluitvorming indien over zo'n
onderwerp binnen het bestuursorgaan daadwerkelijk een beraadslaging
plaatsvond.
De verordening bevat enige bepalingen welke gelden ongeacht de keuze
die wordt uitgebracht; voor het dualistische stelsel, of voor het monistische
stelsel. Deze bepalingen hebben ondermeer betrekking op de duur van de
benoeming en de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Ten aanzien van dit
laatste onderwerp bevat de verordening weer de mogelijkheid voor lidstaten
om te voorzien in een afwijkende regeling, d.w.z. te bepalen dat de ECV
met wordt gebonden indien de bestuurder het doel van de ECV overschrijdt,
mits wordt aangetoond dat de derde zich dit realiseerde, of gezien de
omstandigheden, daarvan niet onkundig kon zijn - art. 42 lid 3.

Art. 46 van de verordening voorziet in aansprakelijkheid van de leden van
het bestuurlijke, leidinggevend en toezichthoudend orgaan in het geval de
ECV schade lijdt als gevolg van schending door hen van hun uit hun functies
voortvloeiende verplichtingen. In principe geldt hier hoofdelijke aansprake-
lijkheid voor het door de ECV geleden verlies. De algemene vergadering
dient blijkens art. 47 te beslissen over een vordering in te stellen jegens
bestuurders en/of toezichthouders.F'

De positie welke de algemene vergadering van de ECV heeft, en dan wel
in het bijzonder ten opzichte van het leidinggevende of bestuursorgaan,
is vergelijkbaar met die van de algemene vergadering van een Nederlandse
cooperatie. In onderdeel 14.3 van deze studie wordt betoogd dat de alge-
mene vergadering van een Nederlandse cooperatie, niettegenstaande het
feit dat dit orgaan vaak als het 'hoogste orgaan' wordt betiteld, een 'restbe-
voegdheid' heeft; de bestuurstaak impliceert bevoegdheid behoudens indien
deze expliciet aan een ander orgaan is vergeven, art. 2:40 BW. Blijkens
art. 16 van de verordening heeft de algemene vergadering bevoegdheid
tot het nemen van besluiten ter zake van vraagstukken ten aanzien waarvan

29 Zie art. 2:50a BW.
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de verordening haar een bijzondere bevoegdheid verleent en over vraag-
stukken die gelet op de verordening, de eerdergenoemde medezeggenschaps-
richtlijn, het dwingend recht van het land van vestiging of de statuten van
de ECV niet uitsluitend tot de bevoegdheid van het leidinggevende,
toezichthoudende ofbestuursorgaan behoren. Het woordje 'uitsluitend' wordt
niet toegelicht. 30 Zie over instructiebevoegdheid in de Nederlandse
cooperatie onderdeel 14.3.

Zie voor een uiteenzetting random het stemrecht van de leden In de
algemene vergadering het voorafgaande onderdeel 5.4.

Veel aandacht wordt in de verordening besteed aan het recht van het lid
op informatie. Art. 24 geeft het lid recht op in de algemene vergadering
te verstrekken informatie m.b.t. op de agenda geplaatste onderwerpen of
onderwerpen ten aanzien waarvan dit orgaan bevoegdheid heeft. De
informatie mag alleen worden geweigerd indien verstrekking ervan de ECV
ernstige schade zou kunnen berokkenen of daarmede een wettelijke ge-
heimhoudingsplicht wordt geschonden. Wordt de gevraagde informatie
geweigerd dan behoort de reden van die weigering te worden vermeld in
de notulen. Het lid kan, blijkens art. 24 lid 4, de rechter verzoeken een
uitspraak te doen over de gegrondheid van de weigering.
De algemene vergadering heeft een positie - qua bevoegdheden en qua
recht op infonnatie - welke men bij een cooperatieve vennootschap wellicht
niet zou verwachten, weI bij een (gewone) vereniging. Ook hier blijkt dat
het gebruik van de aanduidingen 'vennootschap' en 'vereniging' in relatie
tot een cooperatieve onderneming, van betrekkelijke betekenis kan zijn.
In casu is, bezien vanuit het Nederlandse scala van normaal-typen, in
aanmerking nemende de verplichte uitgifte van aandelen, de aanduiding
vennootschap weI op zijn plaats. Nu de ECV een onderneming zal drijven,
hoewel dat anders dan in het Nederlandse cooperatierecht - art. 2:53 lid
I BW - niet met zoveel woorden wordt vereist - art. 1 lid 3 - mag
het verstrekkende recht op informatie, wellicht anders dan bij de (gewone)
vereniging 31, verwondering wekken. Een statutaire correctie op de
verordening is bier niet mogelijk. Betreft het werkelijk een besloten

30 Toelichting, p. 51. Slechts wordt gesteld; 'De algemene vergadering neemt besluiten over
aile aangelegenheden die tot haar exclusieve bevoegdheid behoren, zoals vastgesteld bij deze
verordening, alsmede over alles wat niet onder de exclusieve bevoegdheid van het
leidinggevend, het toezichthoudend of het bestuursorgaan vall.'

31 Echter, de concept-verordening betreffende de Europese vereniging kent niet een dergelijk
recht op informatie! PB C99/1 e.v., 21.4.92.
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internationale 'partnership' dan zal art. 24 niet licht tot problemen leiden.
Is de ECY evenwel als rechtsvorm verkozen voor een grote, open
internationale cooperatieve samenwerkingsvorm, waarin wellicht niet alleen
leden participeren maar ook de eerdergenoemde 'stille leden' en 'aandeel-
houders met beleggingsaandelen', dan lijkt voorzichtigheid geboden en is
dus een restrictieve uitleg van art. 24, resp. een ruime uitleg van de in deze
bepaling genoemde uitzondering wenselijk.

6 Medezeggenschap van de werknemers

Bij het inrichten van de bestuurlijke organisatie dient vanzelfsprekend ook
acht te worden geslagen op het recht op medezeggenschap dat de werkne-
mers van de ECY toekomt. Hen komt dit toe, maar zoals hierna zal blijken,
in vee I geringere omvang dan het Nederlandse recht, indien een ECY in
Nederland wordtgevestigd, in beginsel zou doen vermoeden, althans indien
gebruik wordt gemaakt van de geboden mogelijkheid gelding van het
nationale recht op dit onderdeel uit te sluiten. De voorgestelde regeling
is vervat in het eerdergenoemde concept van de 'Richtlijn van de Raad tot
aanvulling van het statuut van de Europese cooperatieve vennootschap met
betrekking tot de rol van de werknemers', hierna te noemen 'de richtlijn'. 32

De Commissie kiest voor een andere aanpak dan bij de SE. Gezien de aard
van de ECY, zo wordt in de toelichting gesteld - zonder nadere explica-
tie - is voorzien in een vereenvoudigde procedure die daaruit bestaat dat
de lidstaten twee mogelijkheden hebben, te weten het van toepassing verkla-
ren van de 'wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen C .... ) die de mede-
zeggenschap van de werknemers in de toezichthoudende of bestuursorganen
van nationale cooperaties regelen', 6f, indien zulks niet wordt verkozen,
het nemen van 'de nodige maatregelen om op zijn minst de voorlichting
en de raadpleging van de werknemers van de ECY overeenkomstig de artt.
3,4 en 5 te regelen' .33 De regeling is werkelijk zeer curieus. Indien een
lid staat beschikt over goed ontwikkeld medezeggenschapsrecht mag dat,
indien gewenst, buiten toepassing blijven.P' De ECY kan dus worden
uitgezonderd van de gelding van het nationale medezeggenschapsrecht van
het land van vestiging, zo veronderstelt de Commissie. Het ligt in de rede

32 PB nr. C99/37, 21.4.92.
33 Art. 2 van de richtlijn.

Toelichting, p.95.
34 Indien dit al niet zou blijken uit art. 2 blijkt bet wei uit de tekst van de op dit onderdeel

zeer duidelijke toelichting. Toelichting, p. 95.
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dat de door een in Nederland gevestigde ECV in Nederland gedreven
onderneming zal kunnen worden aangemerkt als onderneming in de zin
van art. I lid l c van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Op
Nederlandsedochtervennootschappen van buitenlandse moeders is blijkens
de rechtspraak de WOR van toepassing. Oat de lidstaat Nederland het
Nederlandse medezeggenschapsrecht expliciet niet van toepassing zou
verklaren op op haar territoir gevestigde ECV's lijkt zeer onwaar-
schijnlijk." Of de lid-staat Nederland dit zou kunnen gelet op de status
van de WOR en de Nederlandse rechtspraak enerzijds en de status van een
EG-richtlijn anderzijds is een interessante internationaairechtelijke vraag.
Oat een richtlijn zulk een keuze geeft wil nog niet zeggen dat het nationale
recht zo'n keuzemogelijkheid moet gunnen.
Deze keuzekwestie is belangwekkend. Nadat de verordening van kracht
is geworden, hetgeen gelet op de rechtstreekse werking betekent dat er in
de lidstaten in principe ECV's kunnen worden opgericht, zullen ECV's
pas kunnen worden ingeschreven indien de medezeggenschapsproblematiek
is geregeld - zie art. I van de richtlijn en art. 5 lid 3 van de verordening.

De vraag rijst of een keuze in de zin van art. 2 ten faveure van 'de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van een lidstaat die de
medezeggenschap van de werknemers in de toezichthoudende of bestuursor-
ganen (curs. van RG) van nationale cooperaties regelen' slechts toepasse-
lijkbeid zal betekenen van het structuurregiem, of ook van een regeling
zoals die in Nederland is geregeld in de WOR. De opzet van de richtlijn
dient zo te worden verstaan dat de regeling voorziet in een minimum. Kiest
een lid staat niet voor het eigen recht dan geldt het minimum zoals
omschreven in de artt. 3 tim 5 van de richtlijn. Aan de mogelijkbeid dat
een nationale regeling minimaler kan zijn dan dit minimum wordt in de
richtlijn geen aandacht besteed.
Maakte de lidstaat geen keuze voor het eigen recht dan wordt de kwestie
vervolgens overgelaten aan de oprichters van de ECVP6 Voor de inschrij-
ving van de ECV dienen de oprichtende rechtspersonen met de werknemers-
vertegenwoordigers die zitting hebben in de organen van die rechtspersonen
een schriftelijke overeenkomst te sluiten ter zake 'een systeem voor
voorlichting en raadpleging van de werknemers van de ECV' - art. 3 van

35 Zie hierover A.F.M. Dorresteijn, Medezeggenscbap bij EV, ECV en EVM, S&V 1992,
p. 162 punt 5.

36 Dorresteijn spreekt mer over een keuze tussen bet OR-model en bet CAO-model, t.a.p.
p. 161.
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de richtIijn. Art. 4 bepaalt dat het bestuursorgaan van de ECY de
werknemers tijdig moet raadplegen en informeren over een viertal genoemde
categorieen van belangrijke aangelegenheden, zoals 'aile vraagstukken in
verband met de arbeidsvoorwaarden, met name wijzigingen in de organisatie
van de ECY en de invoering van nieuwe werkmethoden of nieuwe produc-
ten, respectievelijk diensten'. De voorlichting en raadpleging moet worden
geregeld in het kader van 'een afzonderlijk representatief comite van de
werknemers van de ECY', of in het kader van een andere structuur zoals
bij overeenkomst vastgelegd - art. 4 lid 2 van de richtIijn.
Bij de artt. 3 en 4, alsmede bij art. 5 hetwelk enige uitgangspunten noemt
zoals die dienen te gelden bij de verkiezing van de werknemers-vertegen-
woordigers kunnen zeer veel vraagtekens worden geplaatst. De indruk
ontstaat dat het doel, d.w.z. een zeer spoedige invoering van de ECY-
verordening, heilig is. De hiermede verbonden medezeggenschapsproblema-
tiek wordt afgedaan in een niet voldoende doordachte richtIijn die weliswaar
fIexibiliteit beoogt maar juist daardoor tevee! vragen oproept. De hierboven
opgeworpen vraag - geldt bij een keuze voor het nationale recht zowel
de structuurwetgeving als de WOR? -lijkt gelet op het oogmerk van de
richtlijn, en ondanks de omstandigheid dat 'informeren' en 'raadple-
gen' - artt. 3 en 4 van de richtlijn - toch wat anders is dan 'adviseren'
en 'instemmen' - termen uit de WOR - bevestigend te moeten worden
beantwoord. De vraag welke dan vervolgens rijst is of, gelet op het systeem
van de richtIijn, bij een keuze voor het Neder!andse recht de nation ale
criteria voor de gelding van een onderdeel van dat recht, zoals m.b.t. het
eigen vermogen en het aantal werknemers, 66k gelden.

Ongetwijfeld zal (ook) onderhavige medezeggenschapsrichtIijn de daadwer-
kelijke introductie van de ECY nog lang in de weg staan. Door de
verordening en de richtIijn te koppelen is - ondanks de bedoeling de
richtlijn fIexibel te doen zijn - gekozen voor een moeilijke weg. Het ware
beter vooreerst te voorzien in de behoefte aan een adequate Europese
rechtsvorm voor grensoverschrijdende cooperatieve samenwerking om op
een later tijdstip, wellicht in een veel ruimer juridisch kader, de medezeg-
genschapsproblematiek op te pakken. Daar de ECY actief moet zijn in
meerdere landen kan wellicht een oplossing - in de vorm van materiee!
geunificeerd internationaal medezeggenschapsrecht, misschien niet geldend
voor uitsluitend deze Europese rechtsvorm - gevonden worden door aan-
s!uiting te zoeken bij de concept-richtIijn nopens de Europese onderne-
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mingsraad (EOR).37 Een (voorlopige) aanpak zou kunnen zijn de richtlijn
achterwege te laten en in de verordening tot uitdrukking te brengen dat
m. b. 1. de medezeggenschap van werknemers de nation ale wetgeving van
het land van vestiging geldt, zoals dat op tal van andere punten ook het
geval is - zie onderdeel 5.2.38

7 De ECV en internationale cOOperatieve samenwerking - omzet-
ting en fusie

Aan grensoverschrijdende cooperatieve samenwerking bestaat zeker
behoefte. Vanzelfsprekend is het thans mogelijk dat een Nederlander lid
wordt van een Belgische cooperatieve vennootschap en een Belg lid van
een Nederlandse cooperatie. De verhouding tussen het lid en de cooperatie
zaI in een dergelijke intemationale verhouding waarschijnlijk zijn onderwor-
pen aan het zetelrecht, het recht van het land van vestiging van de coopera-
tie, tenzij een andere keuze werd uitgebracht - zie onderdeel 5.2. Dit
laatste lijkt onwaarschijnlijk omdat het veelal de bedoeling zal zijn dat het
buitenlandse lid zoveel als mogelijk in dezelfde situatie komt te verkeren
als de leden die woonachtig zijn in het land van vestiging van de cooperatie.
Internationale cooperatieve samenwerking kan door een dergelijk recht-
streeks internationaallidmaatschap gestalte worden gegeven. Een andere
opzet is die van een internationale joint venture van nationale cooperaties.
Zo'n joint venture kan van contractuele aard zijn. Soms verkiezen partijen
hun gezamenlijke activiteiten onder te brengen in een rechtspersoon. Bij
een internationale joint venture kan een Europese (communautaire)
rechtsvonn wellicht de voorkeur hebben boven een rechtsvorm welke slechts

37 PB Nr.C 336/1131.12.91. Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de
opricbting van Europese ondernemingsraden in ondernemingen of concerns met een
communantaire dimensie metals doel de voorlicbting en de raadpleging van de werknemers.

38 Ook Vander Grinten heeft ernstige kritiek bij zijn besprekingen van de voorgestelde (gelijke)
regeling voor medezeggenscbap in de Europese vereniging. 'Ernstige bedenkingen beb ik
tegen het voorstel voor een richtlijn van de Raad met betrekking tot de rol van werknemers.
Europese voorzieningen omtrent zeggenschap van werknemers in organisaties zijn tot dusver
niet tot stand gekomen. Mijn voorkeur zou zijn dat dit zo zou blijven. De Iidstaten hebben
aile een eigen nationalecultuuromtrent medezeggenschap vanwerknemers. Met de conceptie
van de Europese Gemeenscbap is niet in strijd dat voorzieningen omtrent medezeggenscbap
worden overgelaten aan de lidstaten en dat deze rnaterie niet beboort tot de cornpetentie
van Europese autoriteiten.' Europese verenigingen? S&V 1992, p. 146 reebter kolom.
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bestaat in een van de betrokken rechtstelsels." Zie over het EESV en
internationale cooperatieve samenwerking hierna onderdeel 6.3.
Ret rechtstreekse lidmaatschap van een ECV is de meest verregaande vorm
van internationale cooperatieve samenwerking; er is dan geen sprake meer
van een joint venture, maar van een internationale onderneming. Een stap
in die richting is de toetreding als lid van nationale cooperaties tot een ECV.
Een voor de handliggende volgende stap in het proces van de internationale
cooperatieve integratie wordt gezet als de leden van de nationale cooperaties
vervolgens (rechtstreeks) toetreden tot de ECV, aI dan niet onder handhaving
van het lidmaatschap van hun nationale cooperatie. Voordat in Nederland
de mogelijkheid van de juridische fusie bestond was een dergeIijke gang
naar maximale integratie gebruikelijk - zie onderdeel 13.1. Toetreding
tot de internationale moedercooperatie - de ECV - kan worden aangemoe-
digd door de condities van het zakendoen met haar iets gunstiger te doen
zijn dan de condities van de (nationale) dochtercooperatie .

Het doel wordt uiteraard sneller bereikt door omzetting of door. internationa-
Ie juridische fusie. In de mogelijkheid van omzetting van een nationale
cooperatie in een ECV is voorzien - art. 9 van de verordening. Deze
omzetting is alleen toegestaan indien de cooperatie een dochteronderneming
of vestiging heeft in een andere lidstaat en wordt aangetoond dat zij in
verscheidene lidstaten daadwerkelijk een reeele activiteit uitoefent. Indien
twee cooperaties gevestigd in respectievelijk de landen A en B een maximale
integratie wensen ware het dus denkbaar dat de grootste van de twee zich
omzet tot een ECV, waarna vervolgens de leden van de kleinere individueel
toetreden tot die ECV. Om te voorkomen dat leden niet toetreden zou een
(internationale) juridische fusie van de kleinere cooperatie met de inmiddels
bestaande ECV - welke fusie thans niet mogelijk is - waarschijnlijk te
preferen zijn. Ook dan echter bestaat voor een lid misschien de mogelijkheid
niet aan het proces deel te nemen omdat het betrokken nationale fusierecht
hem in het kader van zo'n fusie de gelegenheid biedt het lidmaatschap
onmiddellijk te beeindigen. Zie hierover onderdelen 13.3 tIm 13.5.
De grootst denkbare stap zou zijn een driepartijen-fusie tussen de cooperaties
A en B en de ECV. De bij gelegenheid van een dergelijke internationale
juridische fusie opgerichte ECV slokt de twee nation ale cooperaties op met
als gevolg dat de leden, woonachtig in verschillende lidstaten, van

39 Raaijmakers noemt als mogelijkbeid voor intemationale coOperatieve samenwerking onder
meer de oprichting van een Europese topcoOperatie in de rechtsvorm van een EESV. Pread-
vies Vereniging voor Agrarisch Recht, Over coiiperatieve samenwerkingsverbanden en de
positie van derzelver leden, Agrarisch recht, mei 1989, p.255.
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rechtswege rechtstreeks lid worden van de ECV. Ook deze figuur is niet
mogelijk. Het is opmerkelijk - en te betreuren - dat oprichting van een
ECV middeis zo'n intemationale juridische fusie van (nationale) cooperaties
niet in de verardening is voorzien, terwiji deze figuur weI voorkomt in
de (gewijzigde) voorstellen random de SE.40 Als deze 'oprichtingswijze'
niet alsnog wordt opgenomen zal een intemationale juridische fusie van
cooperaties - van zowel nationale cooperaties als van nationale cooperaties
en een ECV - niet mogelijk zijn."

Ongetwijfeid kan de komst van de ECV bijdragen tot een vergemakkelijking
van internationale cooperatieve samenwerking. EvenweI, de weg naar het
einddoel is (nog) niet zo eenvoudig. Nu geharmoniseerd intemationaal
fusierecht ontbreekt staan slechts de boven kort omschreven wegen van
omzetting en individuele toetreding open." Met name de grotere coopera-
ties zuIlen, indien een ECV voor hen het einddoel is de mogelijke overgang
van rechtswege van het Iidmaatschap van de nationale cooperatie naar de
ECV, zoais die door de faciliteit van de internationale fusie, in beginseI,
zou kunnen worden geboden, ontberen.?

40 Art. 2 lid I, en art. 17 e.v . van de concept-verordening van de Raad betreffende het statuut
van de Europese Vennootscbap (SE), opgenomen in Rechtspersonen, SE Ver. 1 e.v.
Sanders, t.a.p. p. 249.
Raaymakers, Rechtspersonen, Juridische fusie, p. 308-14.

41 Het voorstel voor de Tiende Richtlijn betreft grensoverschrijdende fusies van uitsluitend
naamloze vennootschappen. Zie Raaymakers, Rechtspersonen, Juridische fusie, p. 308-9.

42 Zie ook Raaijmakers, Rechtspersonen, lntemationale juridische fusie van verenigingen en
stichtingen, p. 308-15.

43 Bouwens. t.a.p. p. 5 stell; 'Om de SCE (=ECV. RG) een aantrekkelijk instrument van
samenwerking te maken, dat iets toevoegt aan bestaande instrumenten, zou de SCE tenminste
moeten kunnen worden opgericht door middel van een grensoverschrijdende fusie.'
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Het Europese economische samenwerkingsverband
(EESV)

1 Inleiding - juridisch kader

Een EESV is een nieuwe Nederlandse privaatrechtelijke rechtspersoon,
althans indien de zetel in Nederland is gevestigd. I Het EESV is niet
opgenomen in Boek 2 BW, dat wil zeggen is daar niet geregeld en is daar
zelfs, in het artikel dat de privaatrechtelijke rechtspersonen opsomt - art.
2:3 BW - ook niet genoernd.' De geboorte van deze jongste Nederlandse
rechtspersoon was zeer bijzonder. Ingevolge verordening nr. 2137/85 van
de Raad van Europese Gemeenschappen van 25 juli 1985 - hierna 'de
Verordening' - werd dit jongste kind in de familie van rechtspersonen
opgenomen per I juli 1989.3 De Nederlandse wetgever kwam er slechts
in zoverre aan te pas dat per genoemde datum werd voorzien in een door
de Verordening voorgeschreven Wet houdende uitvoering van de Verorde-
ning - hierna •de wet' of' uitvoeringswet' - tellende slechts elf artikelen. 4

Van groot belang is de MvT bij deze wet omdat daarin is opgenomen een

Tot reehtspersoonlijkheid werd besloten door de Nederlandse wetgever op basis van een
keuzemogelijkheid zoals gegund in art. I lid 3 van de hierna te noemen verordening. Zie
omtrent de keuze in andere Iidstaten Memorie van Antwoord wetsontwerp 20651, vergadetjaar
1988-1989, nr. 218c p.2. De verkozen systematiek brengt de vraag met zich of een in een
andere lidstaat gevestigde EESV in Nederland als reehtspersoon moet worden erkend. Zie
hierover M.E. Koppenol-Laforce, Het EESV en de internationaal-privaatreehtelijke
complicaties, opgenomen in Aspecten van het EESV, p.79 e.v.

2 In de hiema te bespreken uitvoeringswet werd art. 2:3 BWook niet vermeld in de opsomming
van de toepasseiijke bepalingen van Boek 2. (Deze opsomming - in art. 3 oud - zou
verdwijnen als gevolg van de Bezemwet; zie daarover hierna.) Aldus Aalders kan art. 3
ook niet van toepassing zijn omdat de reehtspersoonlijkheid pas intreedt na inschrijving in
het handelsregister. C.A.W. Aalders, Het EESV in ooze wetgeving, TVVS 1988 nr. 88/11
p. 295 reehter ko1om.

3 Verordening Dr. 2137/85 van de Raad van Europese Gemeenscbappen van 25 juii 1985 tot
instelling van Europese samenwerkingsverbanden, PB L\99/1.

4 Wet van 28 juni 1989, boudende uitvoering van de Verordening Dr. 2137/85 van de Raad
van de Europese Gemeenschappen van 25 ju1i 1985 tot instelling van Europese eeonomische
samenwerkingsverbanden. Wetsvoorste1 20651. Deze wet is o.a. opgenomen in de K1uwer
pocket Reehtspersonen 91/92 p. 395.
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uitgebreide artikelsgewijze toelichting op de Verordening." De Verordening
heeft kracht van wet in elke Lid-Staat met aIs gevolg dat er - zoaIs door
de EG werd beoogd - een communautaire rechtsvorm bestaat welke de
interstatelijke samenwerking tussen de ondememing kan vergemakkelijken."

De vergelijking tussen de cooperatie enerzijds en adnerzijds onderscheiden-
lijk de (gewone) vereniging, de maatschap en de vennootschap vindt later
in deze studie plaats. Die vergelijking wordt eerst gemaakt vanuit rechtshis-
torisch perspectief waarna er vervolgens sprake is van een vergelijking met
de verschillende bestanddelen van de wettelijke cooperatie-definitie aIs
invaIshoek. Een vergelijking met het EESV is nuttig nu het hier een
samenwerkingsverband betreft met verschillende punten van overeen-
stemming met de cooperatie. De vergelijking wordt op deze plaats in de
studie gemaakt - dus in een rechtsvergelijkend kader - om dat het EESV
(ook) een internationaIe, dat wil zeggen communautaire rechtspersoon is
en omdat er een importante samenhang bestaat met de in het vorige hoofd-
stuk behandelde ECV. Zo komt hiema ook de vraag aan de orde welke
van de twee rechtsvormen - de ECV of het EESV - bij internationaIe
cooperatieve samenwerking de voorkeur heeft.

2 Definitie - algemene verkenning

Wat is een EESV? De Verordening geeft geen definitie, wei een ornschrij-
ving van het doel aIsmede een omschrijving van beperkingen die bij het
nastreven van dat doel gelden. Art. 3 lid 1 van de Verordening luidt:

'Het doel van het samenwerkingsverband is de economische werkzaamheid van
zijn leden te vergemakkelijken of te ontwikkelen dan wei de resultaten daarvan

5 WetsvoorsteI20651, Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988 nr. 3-4 p. 4 e.v.
6 Voor de wordiagsgeschiedenis zie:

VoorsteI20651, nr. 3 biz. 1 e.v., Handelingen n 1987-1988.
S.E. Eisma, Europese Economische Samenwerkingsverbanden (EESV) in losbladigeKluwer
rechtspersonen, met literatuurverwijzingen.
C.A.V. Aalders, t.a.p.
M. van Olffen en P.A.J. Beks, Het Europees Economisch Samenwerkingsverband, p. 2
e.v.
P. Sanders, Het Europese Economische Samenwerkingsverband, opgenomen in Tot Vermaak
van Slagter, p. 235 e.v.
1. van Rijn van Alkemade, luridische aspecten van de voltooiing van de Europese
Gemeenschappelijke Marla, Het Europees econom.isch samenwerkingsverband, AA 38 (1989)
10 p. 841.
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te verbeteren of te vergroten, doch niet het behalen van winst voor zichzelf.
Zijn werkzaamheid dient samen te hangen met de economische werkzaamheid
van zijn leden en kan ten opzichte daarvan slechts een ondersteunend karakter
hebben.'

Prima facie is de overeenstemming met verschillende (wettelijke) kenmerken
van de cooperatie groot. Het betreft een samenwerkingsverband, met een
economisch doel. Het EESV ondersteunt haar leden - er zijn dus kennelijk
leden - bij hun economische werkzaamheid zonder zelf winst te behalen.
Zoals de cooperatie is dus ook de EESV een rechtspersoon met een
specifieke 'Forderungsauftrag' - zie de onderdelen 4.1 en 8.1.
De opgeworpen vraag - wat is een EESV? - is met de doelomschrijving
nog niet beantwoord. Is het samenwerkingsverband een cooperatie, een
vereniging, een vennootschap? Een nadere beschouwing van het EESV aan
de hand van de Verordening is voor de beantwoording van deze vraag,
evenals een vergelijking met andere rechtsvormen, waarvan sprake zal zijn
in het hierna volgende onderdeel, nodig. Lid 2 van art. 3 dat de eerderbe-
doelde (verregaande) beperkingen omvat luidt, voor zover hier van belang:

'Het is aan het samenwerkingsverband derhalve niet toegestaan:
a) rechtstreeks of middellijk bestuursmacht of zeggenschap uit te oefenen over
de eigen werkzaamheden van zijn leden of de werkzaamheden van een adnere
onderneming, met name niet op het gebied van het personeelsbeleid, de financien
en de investeringen;
b) rechtstreeks of rniddellijk, uit wei ken hoofde dan ook, aandelen of deelne-
mingsrechten, in welke vorm dan ook, te bezitten in een onderneming die lid
is; het bezitten van aandelen of deelnemingsrechten in een andere onderneming
is slechts toegestaan voor zover zulks noodzakelijk is voor het verwezenlijken
van het doel van het samenwerkingsverband en voor rekening van zijn leden
geschiedt;
c) meer dan vijfhonderd werknemers in dienst te hebben;'
d) ( ..... )
e) lid te zijn van een ander Europees economisch samenwerkingsverband.'

Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen kunnen lid zijn - art. 4
lid 2. Er geldt een minimum van twee leden die in verschillende lidstaten
moeten zijn gevestigd - zie hier het verplichte internationale karakter van
het EESV, art. 4 lid 2. Lid 3 van art. 4 geeft de lidstaten de mogelijkheid
te bepalen dat in het nationale register ingeschreven EESV's niet meer dan

7 Deze grens van 500 beeft geen andere reden dan dat de lidstaat Duitsland wenste te
voorkomen dat bet Duitse medezeggenscbapsrecbt van toepassing zou kunnen zijn.
Wetsvoorstel 20651 DrS. 3-4 MvT p. 6.

89



Hoofdstuk 6

20 leden mogen hebben. Een dergelijke restrictie is in de Nederlandse
uitvoeringswet niet opgenomen.
Het EESV wordt blijkens art. 5 van de Verordening opgericht met een
oprichtingsovereenkomst welke onder meer vermeldt de naam van het EESV
- vergezeld van de aanduiding EESV - alsmede de zetel, het doel en
de duur van het samenwerkingsverband. Het EESV is, zoals reeds gesteld,
rechtspersoon, niet ingevolge de Verordening - art. 1 lid 3 - maar
ingevolge de uitvoeringswet - art. 3 lid 1.

Er bestaat veel vrijheid bij de inrichting van de bestuurlijke organisatie
maar verplicht zijn een bestuur en een ledenvergadering. Organen van het
EESV zijn mitsdien de gezamenlijk handelende leden en het bestuur -
art. 16 lid 1 en art. 19 van de Verordening. De oprichtingsovereenkomst
kan bepalen dat er nog andere organen zijn - art. 16 lid 1.

De leden van een EESV hebben elk minimaal een stem. Geen enkel lid
mag de meerderheid der stemmen bezitten - art. 17 van de Verordening.
Eenparigheid van stemmen is vereist bij enige belangrijke besluiten zoals
opgesomd in art. 17, waaronder opgenomen, zo lijkt het, als een het
individuele lid beschermende 'Generalklausel', elke wijziging van 'enige
andere verplichting van een lid, tenzij in de oprichtingsovereenkomst anders
is bepaald' - art. 17 lid 2f - alsmede bij de beslissing over toelating van
nieuwe leden - art. 26 lid 1 van de Verordening.

Het EESV is aan te merken als besloten niet alleen door de doelstelling,
maar ook door de financieringswijze. Er geldt een expliciet verbod een
openbaar beroep te doen op de kapitaalmarkt - art. 23 van de Verorde-
ning."
De leden van het EESV zijn 'onbeperkt hoofdelijk aansprakelijk voor de
schulden van het samenwerkingsverband, ongeacht de aard daarvan', zo
bepaalt art. 24 lid 1 van de Verordening." Deze zeer vergaande regel stemt
overeen met de aansprakelijkheidsregeling bij de Nederlandse maatschap
en VOF - zie onderdeel 7.4. In het verlengde van deze aansprake-
lijkheidsregel ligt art. 21 lid 2 dat bepaalt dat alle leden bijdragen in de
aanzuivering van het verlies in de verhouding zoals vastgesteld in de oprich-

8 De MvT van de uitvoeringswet geeft aan dat een onderhandse plaatsing van aandelen - 'bij
een kredietinstelling of andere geldschieter' - Dietmoetworden geacht een 'openbaar beroep'
te zijn, Voorstel 20651 nrs. 3-4 p.14.

9 Zie hierover K.C.Th. Schouwenburg, Karakteristiekenvan het EESV. opgenomen in Aspecten
van het EESV, p. 16 en 17.
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tingsovereenkomst. De winst wordt op dezelfde wijze verdeeld. Ulustratief
voor de eerdergenoemde Forderungauftrag - welke cooperatieve samenwer-
kingsvormen kenmerkt - is de bepaling die luidt; 'De winst die uit de
werkzaamheid van het samenwerkingsverband ontstaat, wordt beschouwd
als winst van de leden (. .. .)', art. 21 van de Verordening.
Het lid heeft bij beeindiging van zijn lidmaatschap, behoudens bij
'beeindiging' door overdracht daarvan - art. 22 van de Verordening spreekt
over de overdacht van de 'deelneming' - aanspraak op verzilvering van
zijn aandeel in het vermogen, art. 33 van de Verordening.

Hoe is het EESV nu ingepast in het Nederlandse rechtspersonenrecht? De
verhouding tussen de Verordening en het interne recht van het land van
vestiging is geregeld in art. 2 van de Verordening; het interne recht van
de staat van vestiging - het zetelrecht - is, behoudens de bepalingen van
de Verordening, van toepassing, zowel op de oprichtingsovereenkomst als
op het 'inwendig bestel' van het samenwerkingsverband. Hiermede werd
een rechtskeuze uitgebracht, waaraan door partijen niet kan worden
getornd." Het 'achtergrondrecht' - een benaming uit de MvT bij de
uitvoeringswet!' - zal indien het EESV in Nederland is gevestigd Neder-
lands recht zijn, voor zover althans de Verordening niet voorziet in een
regeling. Eerder werd dan ook gesteld dat het in Nederland gevestigde
EESV een Nederlandse rechtspersoon is." Aanvankelijk somde art. 3 van
de uitvoeringswet een gering aantal bepalingen van Boek 2 op welke van
toepassing, of van overeenkomstige toepassing werden verklaard. De vele
vragen die daardoor rezen zijn verdwenen. De Bezemwet voorzag in een
nieuwe redactie van art. 3 lid 2 luidende:

"Titel I van Hoek 2 van het Burgelijk Wetboek is op de in het eerste lid bedoelde
rechtspersoon van toepassing metuitzondering vande artikelen II, 18, 19 vierde
lid, eerste zin en 21 eerste lid onder b en c. De artikelen 138 en 149 van dat
boek zijn op die rechtspersoon van overeenkomstige toepassing. ,13

lOIn art. 2 wordthet interne recht van het vestigingsland van toepassing verklaard, dus exclusief
de regels van (oatiooaal) intematiooaal privaatrecht.
Vig. M.E. Koppenol-Laforce, t.a.p. p, 79 e.v.

II Wetsvoorstel 20651, nrs. 3-4, p.4.
12 Zo ook de MvT bij de uitvoeringswet, ondanks de ornstandigheid dat een EESV in heginsel

wordt heheerst door eeo supranationaal juridisch statuut. Wetsvoorstel 20651 nrs. 3-4, p.
24.
Zie ook J. Hiep-Kok, A.J. M. Mul en P. Roos, De contractuele vorrngeving van het Europees
economisch samenwerkingsverband, TVVS 1989 p. 293 e.v.

13 Bezemwet: Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw BW (dertiende gedeelte), houdende
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Het bovenstaande overziend moet worden geconstateerd dat de toepas-
singsmogelijkheden van het EESV beperkt zijn." Het EESV is bedoeld
als rechtsvorm waarin een intemationaal samenwerkingsverband lean worden
ondergebracht. In het bijzonder de bovengeciteerde omschrijving in de
Verordening van het doel en de eis dat de werkzaamheid dient samen te
hangen met de economische werkzaamheid van de leden en ten opzicht
van die werkzaamheid 'slechts een ondersteunend karalcter' kan hebben
betekenen een verregaande begrenzing. Het EESV kan blijkens lid 3 van
art. 3 niet als holding fungeren terwijl hij ook niet (anderszins) bestuurs-
macht of zeggenschap over de activiteiten van de leden kan uitoefenen.
Daamaast maakt vanzelfsprekend ook de hoofdelijke onbeperkte aansprake-
lijkheid het EESV er niet populairder op, zoals inmiddels in de praktijk
is gebleken.
Hiema komen kenmerken van het EESV (nogmaals) aan bod voor zover
dat dienstig is bij een vergelijking van deze rechtspersoon met de cooperatie
en de ECV.

3 EESV - coOperatie - ECV

Het EESV is geen cooperatie, ook geen maatschap. Het is een (nieuwe)
rechtspersoon sui generis. IS Aan een vergelijking tussen de EESV en de
cooperatie werd zowel aandacht gegeven door de wetgever - die een
dergelijke vergelijking wezenlijk acht" - als door het Nederlands Genoot-
schap van Bedrijfsjuristen en de Commissie Vennootschapsrecht. 17Daarom
kan de behandeling van zo'n vergelijking hier betrekkelijk kort zijn. In
de MvT wordt enerzijds overwogen dat:

correctie en aanpassing van bet eerste, tweede en vierde tot en met twaalfde gedeeJte van
de Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 van bet nieuwe Burgelijk Wetboek, Stbl. 1991, 199.
Lid 3 veridaart ook Titel 8, Afdeling 2 van Boek 2 van toepassing.

14 Over beperkingen, geboden en verboden zie A.L. Mohr, Schending van materiele kenmerken
van bet EESV, opgenomen in Aspecten van bet EESV, p. 29 e. v.
Over beperkt doel en verbodsbepalingen, M. van Olffen en P.A.l. Beks, t.a.p. p.14 e.v.

IS Zo ook bet Nederlands Genootscbap van Bedrijfsjuristen in een advies als bijlage II gevoegd
bij de MvT 20651, nrs. 3-4, p. 54 en 55.

16 MvT 20651, nrs. 3-4 p.5; 'Een vraagstuk van wezenlijke betekenis dat zicb voordoet is,
met welke rechtsfiguur in bet recbt van de zetelstaat bet samenwerkingsverband, zoals dat
in de Verordening is geregeld, bet meeste overeenkomt. Voor wat Nederland betreft komen
twee recbtsvormen in aanmerking om als verwante rechtsvorm te worden bescbouwd, namelijk
de cooperatieve vereniging en de vennootscbap onder firma. '

17 Bijlage bij MvT 20651, nrs. 3-4, p. 54 tIm 60.
Zie ook W.J. Slagter in zijn inleiding van Aspecten van bet EESV, p. 3 e.v.
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zowel de cooperatie als het EESV geacht kunnen worden te voorzien
in de stoffelijke behoefte van de leden - boven werd opgemerkt dat
beide rechtsvormen dezelfde Porderungsauftrag hebben, onderdeel6. 2,
voor beide rechtsvormen het zelfstandig behalen van winst geen doel
IS,
de leden tenminste een stem hebben, art. 2:38 BW en art. 17 van de
Verordening.

Anderzijds wordt overwogen dat:
er voor de leden van het EESV niet de plicht bestaat in de bedrijfsuitoe-
fening te participeren door overeenkomsten aan te gaan,
de leden van het EESV hoofdelijk aansprakelijk zijn,
de beslotenheid van het EESV wezenlijk is gelet op de regeling van
de toe- en uittreding, terwijl ten aanzien van veel punten alleen met
eenstemmigheid beslissingen kunnen worden genomen."

Als essentieel verschilt wordt - zeer terecht - vervolgens in de MvT
aangemerkt de omstandigheid dat het EESV als verlengstuk van de
werkzaamheid der leden slechts een ondersteunend karakter heeft terwiji
de cooperatie, hoewel deze voorziet in stoffelijke behoeften van de leden,
een bedrijf kan uitoefenen dat ten aanzien van de werkzaamheid van de
leden niet noodzakelijkerwijs steeds 'een zuiver ondersteunend' karakter
heeft." Verderop zal blijken dat deze zienswijze goed aansluit bij de
analyse in deze studie van de verschillende materiele bestanddelen van de
wettelijke cooperatie-definitie. Samenvattend wordt in de MvT gesteld:

'Op grond van vorenstaande overwegingen is er veel voor te zeggen een
Europees economisch samenwerkingsverband wat zijn inwendig bestel betreft
op een lijn te stell en met de vennootschap onder firma. Zulks neemt niet weg,
dat de vergelijking met een cooperatieve vereniging mogelijk blijft en daaraan
zo nodig mede inspiratie kan worden ontleend bij de beantwoording van vragen
betreffende het inwendige stelsel van een samenwerkingsverband. ,20

Uiteraard zijn er, zoals uit het voorafgaande onderdeel6.2 bleek, nog meer
belangrijke verschillen tussen het EESV en de Nederlandse cooperatie. Een
zo'n belangrijk niet in de MvT genoemd verschil is het recht welke voor
het lid van het EESV bestaat om zijn aandeel in het vermogen op te eisen.

18 MvT wetsvoorstel 20651. nrs. 3-4, p. 25 en 26.
19 MvT, a.w. p. 26.
20 MvT, a.w. p. 26. Datde wetgever de EESV niet met zoveel woorden, in de wet, heeft willen

betitelen als vennootscbap onder firma vindt zijn oorzaak daarin dat, zo werd overwogen,
de recbtsontwikkeling op dit punt niet mag worden belemmerd.
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Een dergelijk recht heeft het lid van een Nederlandse cooperatie niet, ook
niet indien het een cooperatie W.A. betreft - zie onderdeel 9.2.

Bij een onderscheiding tussen enerzijds het EESV en anderzijds de
cooperatie behoort aandacht te worden geschonken aan art. 8 van de
uitvoeringswet dat luidt:

1. 'Een cooperatie kan, mits voldaan wordt aan de bepalingen van de
Verordening, worden omgezet in een Europees economisch samenwerkings-
verband, zonder dat daardoor het bestaan van de rechtspersoon wordt
beeindigd.

2. Een Europees economisch samenwerkingsverband kan worden omgezet
in een cooperatie met wettelijke aansprakelijkheid, zonder dat daardoor
het bestaan van de rechtspersoon wordt beeindigd, Het besluitdaartoe moet
eenstemmig worden genomen, tenzij de overeenkomst tot oprichting of
de statuten anders bepalen of een zodanige ornzetting niet toelaten. De
ornzetting geschiedt bij een voor een Nederlandsenotaris te verlijden akte. '

Deze faciliteit is ingebouwd naar Frans voorbeeld." Hiermede is beoogd
dat reeds bestaande cooperaties zonder veel bezwaar kunnen worden
omgezet in een EESV en vice versa. Deze ornzettingsfaciliteit heeft wei
tot verwondering geleid." Van der Grinten acht het onwaarschijnlijk dat
ooit van onderhavige omzettingsmogelijkheid gebruik zal worden gemaakt.
De mogelijkheid is, zo wordt ten onrechte betoogd, gebaseerd op een
vermeende gelijkenis tussen de cooperatie en het EESV - 'deze gelijkenis
is realiter niet aanwezig '.23

De omzetting van een cooperatie in een EESV is wei denkbaar. Het doel
van een cooperatie kan in overeenstemming zijn met de vereisten van art.
3 lid 1 van de Verordening. Dat bij de cooperatie - daarenboven - de
leden, overeenkomstig de eis van art. 2:53 BW participeren in de be-
drijfsuitoefening - zie onderdeel 8.2 - is voor de omzetting niet
bezwaarlijk, dat wil zeggen is niet in strijd met art. 3 lid I of met de
eerdergenoemde beperkingen van lid 2 van dit artikel. Een probleem zal
wellicht de aard en de omvang van het bedrijf van de cooperatie zijn. De
werkzaamheid van het EESV zal immers ten opzichte van de economische

21 MvT a.w. p. 30.
22 Commissie Vennootschapsrecht, Bijlage IIbij de MvTwetsvoorstel20651, DrS. 3-4, p. 58,

punt 8.
Zie ook eindverslag Vast Commissie voor Justine Eerste Kamer, vergaderjaar 1988-1989,
20651, nr. 218 d. Vraag van de heer Glasz en antwoord van Minister Korthals Ailes.

23 Asser - Van der Grinten II, t.a.p. p. 413.
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werkzaamheid van de leden slechts een ondersteunend karakter mogen
hebben. Impliciet wordt hiermede gesteld dat bij een dergelijke omzetting
voldaan moet worden aan de eisen zoals die gelden bij het oprichten van
een EESV. 24 Het bovengeciteerde art. 8 lid I van de uitvoeringswet stelt
immers dat er kan worden omgezet 'mits voldaan wordt aan de bepalingen
van de Verordening'. Een en ander betekent dat de om te zetten cooperatie
ook leden dient te hebben die gevestigd zijn in verschillende lidstaten -
Verordening art. 4 lid 2.

Een EESV kan worden omgezet in een cooperatie waarvoor de wettelijke
aansprakelijkheidsregeling geldt zoals geregeld in art. 2:55 BW. 25 De
wetgever veronderstelt de mogelijkheid, zo blijkt uit de MvT dat een EESV
op enig moment niet meer aan de bepalingen van de Verordening voldoet
maar zijn activiteiten niet wil staken; 'De geschapen mogelijkheid tot
omzetting met behoud van rechtspersoonlijkheid in een cooperatie kan in
een dergelijke situatie van nut zijn bij de oplossing van het juridische
probleem dat is ontstaan' .26 De wetgever gaat ervan uit, zo lijkt het, dat
de cooperatie-definitie meer ruimte biedt dan de (doel)omschrijving van
het EESV in de Verordening, hetgeen juist is met dien verstande dat er
een nadere voorwaarde geldt welke toeziet op de wijze waarop het doel
behoort te worden nagestreefd, 01. door participatie van de ledenin de
bedrijfsuitoefening van hun cooperatie.
Welke eisen gelden bij een dergelijke omzetting? Lid 2 van art. 8 van de
Verordening kent, anders dan lid 1 dat toeziet op de zojuist besproken
omzetting van cooperatie naar EESV, geen andere eisen dan dat het een
cooperatie W.A. moet zijn en dat, behoudens andersluidend statutair
voorschrift, het besluit eenstemmig moet worden genomen. Niet is dus
bepaald dat voldaan moet zijn aan art. 2:53 lid 1 BW - de wettelijke
cooperatie-definitie - en de overige wettelijke voorschriften. Wel is
bepaald, in de laatste zin van lid 2 van art. 8 van de uitvoeringswet, dat
de omzetting dient te geschieden bij notariele akte - dit sluit aan op art.
2:54 lid 1 BW - hetgeen blijkens lid 1 niet het geval is bij de omzetting
van de cooperatie in een EESV, wat logisch is omdat het EESV wordt opge-
richt middels een oprichtingsovereenkomst en rechtspersoonlijkheid verkrijgt

24 Zo ook M. van Olffen en P.A.J. Beks, t.a.p. p. 84.
25 Zoals gesteld is de aansprakelijkheidsverplichting bij de cooperatie W.A. minder zwaar dan

bij het EESV. Zie hierover, in bet kader van de omzetting, A.J.S.M. Tervoort, Het EESV
als groepsmaatscbappij, opgenomen in Aspecten van bet EESV, p. 72 e. v .

26 MvT, a.w. p. 31.

-
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met ingang van de dag van inschrijving in het handelsregister - art. 3 lid
1 van de uitvoeringswet."
Moet er wil er omzetting van een EESV in een cooperatie plaatsvinden
voldaan zijn aan de door de wetgever aan de cooperatie gesteIde eisen?
Waarom bestaat er weI de specifieke eis dat het een cooperatie W.A. moet
zijn? Het antwoord op de laatste vraag lijkt voor de hand te liggen ; ter
bescherming van de crediteuren die onbeperkt hoofdelijk verhaal kunnen
vinden bij de leden van een EESV.28 De aansprakelijkheid van de leden
van cooperatie W.A. gaat overigens wat minder ver. Er bestaat geen
hoofdelijkheid en de leden zijn niet aansprakelijk voor de nakoming van
elke verbintenis - art. 24 lid 1 van de Verordening - maar voor een
eventueel tekort bij ontbinding - art. 2:55 lid 1 BW. Zie ook onderdeel
9.2.
Wat is hier het belang van het omzettingsartikel in de algemene bepalingen
van Boek 2, art. 2: 18 BW? Dit artikel geeft aan dat een rechtspersoon zich
kan omzetten in een andere rechtsvorm -let weI, zonder enige beperking
in soorten rechtsvormen - waaraan de besluitvorming moet voldoen, welke
eventuele bijzondere eisen er gelden en wat het gevolg is. Het gevolg van
een omzetting - welke een betrekkelijk nieuwe figuur is, behalve in het
'stichtingenrecht' - is dat een rechtspersoon, zonder dat deze ophoudt
te bestaan een andere dan de oorpsronkelijke rechtsvorm aanneemt." Het
onderhavige artikel wordt tezamen met enige andere artikelen door de
eerdergenoemde in de Bezemwet vervatte aanpassing van art. 3 van de
uitvoeringswet uitgezonderd, dat wil zeggen uitgezonderd van de toepasse-
lijkheid op het EESV overigens van de eerste titel - de Algemene
bepalingen - van Boek 2.30 Er wordt aangenomen dat de omzettingsre-
geling van art. 2:18 BW slechts geldt voor de in Boek 2 nader geregelde
rechtspersonen. 31Gelet opde zojuist bedoelde wijziging van de uitvoerings-
wet geldt dit zeker voor het EESV.
Met andere woorden, het EESV moet niet geacht worden begrepen te zijn
in de termen 'rechtspersoon' en 'rechtsvorm' zoals voorkomende in art.

27 Over vonn, opricbting, rechtspersoonlijkheidzie A.G. van Solinge, Contractuele vonngeving
van het EESV, in Aspecten van bet EESV, p. 19 e.v.

28 S.E. Eisma, t.a.p. p. Uitv. 8-2.
29 Van Schilfgaarde stelt: 'omzetting beeindigt het bestaan van de rechtspsersoon niet (lid 8).

Omzetting is derhalve te beschouweo als een ingrijpende statutenwijziging'. Kluwer
Rechtspersonen, Deel I, Algemene Bepalingen p. 18-2.
Voor ornzetting van verenigingeo en stichtingen zie C.H.C. Overes, Omzerting van
verenigingen en stichtingen, S&V 1988, p. 63 e.v.

30 Zie Nota naar aanleiding van het eindverslag, Dr. 10 Bezemwet, wetsvoorstel 21418.
31 Asser - Van der Grinten Il, p. 126.
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2:18 lid 1 BW luidende: 'Een rechtspersoon kan zich met inachtneming
van de volgende leden omzetten in een andere rechtsvorm. '32 Art. 8 van
de uitvoeringswet is een lex specialis; omzetting van het EESV in een
cooperatie en vice versa is mogelijk, enige andere omzetting van of naar
het EESV is niet mogelijk.
Oat bij de toegestane twee omzettingen wordt voldaan aan de door de wet
aan de nieuwe rechtsvorm gestelde eisen ligt voor de hand. Oat dit zo is
wordt, zoals eerder bleek, expliciet gesteld voor de omzetting van een
cooperatie naar een EESV - althans, er moet voldaan worden aan de eisen
van de Verordening - niet voor de omgekeerde omzetting en ook niet in
art. 2: 18 BW voor de door lid 1 van dit artikel mogelijk gemaakte
omzettingen. Oat zulks evenwel toch het geval zal zijn wordt gewaarborgd
door het vereiste van een notariele akte van omzetting zoals gesteld in zowel
art. 2: 18 lid 2 c BW en art. 8 lid 2 laatste zin van de uitvoeringswet."

Twee cooperaties gevestigd in verschillende lidstaten kunnen gezamenlijk
een EESV oprichten. Dit EESV zal, anders dan de ECV, geen 'moederrol'
kunnen vervullen. Het EESV zal gelet op het bovenbesproken art. 3 lid
2 geen zeggenschap ofbestuursmacht mogen hebben in de leden. Denkbaar
is wel dat het EESV voor rekening van de leden een andere onderneming
beheert - art. 3 lid 2b van de Verordening. Evenwel, dergelijke tussen-
schakel, indien al nodig, kan ook een andere rechtsvorm worden gegeven.
Omzetting van een nationale cooperatie in een EESV is, zo werd boven
betoogd, wel denkbaar, doch de eis van de beperkte werkzaamheid van
het EESV zal, gelet op de aard en de omvang van de activiteiten van de
om te zetten cooperatie, al gauw een probleem opleveren. In hoofdstuk
5 bleek dat bij het opzetten van een internationale cooperatieve ondernerning
de ECV een belangrijke rol kan spelen, zowel in de hoedanigheid van
internationale moedercooperatie, als van enig overblijvende rechtspersoon,
met leden in verschillende landen. Deze laatste situatie kan, zoals bleek
- zie onderdeel 5.7 - ook worden bereikt door omzetting van een
(nationale) cooperatie in een ECY.

32 Van Schilfgaarde sluit toepasselijkbeid van lid 1 voor andere dan de in Boek 2 geregelde
rechtspersonen niet uit. Wei voor het EESV nu in art. 3 van de uitvoeringswet art. 2: 18
BW uitdrukkelijk wordt uitgesloten. T.a.p. p. 18-2.

33 Zie voor omzetting van een cooperatie in een NV {BV en vice versa ook de artt. 2:71 en
183 BW. Hierover uitgebreid c.w. de Monchy en L. Timmerman. De nieuwe algemene
bepalingen van Boek 2 BW. preadvies van de vereniging 'Handelsrecht', 1991, p. 130 e.v.
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Naar Nederlandse maatstaven gemeten, in het bijzonder gelet op de
doeistelling en het besloten karakter, is het EESV een cooperatieve
samenwerkingsvorm. Het herbergen van een 'art. 2:53 BW-cooperatie'
in een EESV is evenwel een moeilijke opgave. Het aantal in art. 3 van de
Verordening opgenomen beperkingen is weI erg groot. De EeV, zo bleek
eerder, is gebaseerd op een model afwijkend van dat van de Nederlandse
cooperatie, en overeenstemmend met het model van de Belgische cooperatie-
ve vennootschap. Dit laat echter onverlet, in aanmerking nemende diezelfde
maatstaven, dat het steIlig ook hier gaat om een cooperatieve sarnenwer-
kingsvorm en dat het herbergen van die Nederlandse cooperatie in een EeV
zeer wei voorstelbaar is. Oat de wijze van financiering van de onderneming
door de leden van een EeV een andere zal zijn - althans, gelet op de
inhoud van de concept-verordening - dan in Nederland gebruikelijk is,
is niet bezwaarlijk. Verderop - onderdelen 9.3 en 9.4 - zal blijken dat
de voor de EeV voorgestelde financieringsvormen ook thans in Nederland
voor de cooperatie mogelijk zijn.
Overziende de beperkte mogelijkheden van het EESV en de omstandigheid
dat de komst van de EeV nog in een ver verschiet ligt moet de conclusie
luiden dat bij het vormgeven van een internationale cooperatie samenwerking
er een keuze bestaat uit (1) een contractuele joint venture, (2) het oprichten
van een nationale (=niet-communautaire) rechtspersoon als moeder, of
als gezamenIijke dochter en (3) het internationale lidmaatschap van een
(nationale) cooperatie. Zie hierover ook onderdeel 5.7.
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De cooperatie als rechtsvorm

1 De verenigiogsvonn - ioleidiog

Na de voorafgaande rechtsvergelijkende hoofdstukken komt in dit hoofdstuk
de verenigingsvonn van de Nederlandse cooperatie aan bod - mede bezien
in rechtshistorisch perspectief - alsmede een vergelijking met de vennoot-
schap en de maatschap. Het onderhavige hoofdstuk dient tevens als aanloop
op de behandeling van de overige bestanddelen van de wettelijke cooperatie-
definitie en van het cooperatie-lidmaatschap.

De eerste zin van de wettelijke definitie - art. 2:53 lid 1 BW - luidt:

'De cooperatie is een bij notariele akte als cooperatie opgerichte vereniging.'

Hoewel de cooperatie kan worden aangemerkt als een afzonderlijke van
andere rechtspersonen te onderscheiden rechtspersoon - en ook als zodanig
wordt genoemd in art. 2:3 BW - is de cooperatie ook vereniging. Dit blijkt
uit de bovengeciteerde zin en uit art. 2:53a BW dat bepaalt dat, behoudens
een enkele uitzondering, het verenigingsrecht, Titel 2 van Boek 2, op de
cooperatie van toepassing is.
In dit kader past het te wijzen op het per 1 januari 1992 vernieuwde art.
2:26 BW. Art. 2:26 oud definieerde de vereniging niet - van een definitie
van de vereniging was in het geheel geen sprake - doch bepaalde slechts
dat een vereniging ontstaat 'door een meerzijdige rechtshandeling, waarbij
de partijen - de leden oprichters - een rechtspersoon tot stand brengen,
waarin zij, volgens regels en voor een doel door hen gesteld willen
samenwerken'. Het thans geldende art. 2:26 BW lid 1 duidt de vereniging
aan als 'een rechtspersoon met Leden die is gericht op een bepaald doeL,
anders dan een dat is omschreven in art. 53 lid 1 of lid 2.' Lid 2 van art.
2:26 BW schrijft voor dat een vereniging bij meerzijdige rechtshandeling
moet worden opgericht. I Lid 3 is identiek aan lid 2 oud en luidt:

Over de aard van die meerzijdige rechtshandeling - is het een verbintenisscheppende
overeenkomst? - wordt verschillend gedacht. Zie Asser - Van der Grinten nr. 233.

99



Hoofdstuk 7

'Een vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.'

Er wordt in de nieuwe verenigingsdefinitie, met als doel de vereniging te
onderscheiden, verwezen naar de cooperatie-definitie van art. 2:53 BW.
Terzijde zij opgemerkt dat dit reden temeer is om de cooperatie niet (meer)
aan te duiden als subvorm van de vereniging. Oat de wetgever heeft gekozen
voor de hierbedoelde verwijzing wekt enige verbazing. De perceptie van
het verenigingsbegrip wordt hierdoor immers een rechtspersoon met leden,
zoals de cooperatie, maar met een ander doel dan die cooperatie, d.w.z.
niet het voorzien in stoffelijke behoeften van de leden.! De negatieve
formulering - een doel anders dan dat van de cooperatie - werd door
de wetgever nodig geoordeeld in het kader van een afbakening tussen de
Titeis 2 - Verenigingen - en 3 - Cooperaties en onderlinge waarborg-
maatschappijen.!
Oat de wetgever een betere afbakening tussen de cooperatie en vereniging
heeft nagestreefd is toe te juichen, doch het lag niet voor de hand de
vereniging op deze wijze aan te haken aan de cooperatie. Ook uit een
oogpunt van gewenste inzichtelijke systematiek is het resultaat niet fraai;
een cooperatie is een vereniging, doch een vereniging mag niet een
cooperatief doel hebben. Het ware beter de grondvorm welke de vereniging
toch is zelfstandig te definieren, mitsdien zonder verwijzing naar een andere
rechtspersoon. De vraag ofhet wenselijk is de cooperatie in haar wettelijke
definitie niet Ganger) te kwalificeren als vereniging komt hierna aan bod.

Oat de cooperatie een vereniging is heeft tot gevolg dat;
(1) qua bestuurlijke organisatie acht dient te worden geslagen op het

verenigingsrecht,
(2) de verenigingsrechtelijke regeling omtrent wijziging van de statuten

en daarmede de eenzijdige wijziging van de aan het lidmaatschap
verbonden reehten en plichten van toepassing is, en de

(3) bepalingen met betrekking tot het ontstaan en de beeindiging van dat
lidmaatschap eveneens van toepassing zijn.

Nude cooperatie - veelal- een associatie is van samenwerkende personen
is het onder (1) genoemde gevolg, in beginsel, niet misplaatst - zie

2 Indieo eeo vereniging toch het 'cooperatieve doe!' als doe! heeft, blijft die verenigiog als
vereniging bestaao. Wei ootstaat het gevaar van art. 2:21 lid Ie BW; ootbiodiog door de
Rechtbank omdat de rechtspersooo Dietooderde wettelijkeomschrijviog van zijo rechtsvorm
vall.

3 Invoeriogswet zesde gedeelte Dr. 17725, DrS. 1-3, zitting 1982-1983, p.70 eo p.7l.
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hierover hoofdstuk 14. Of een andere associatie-vorm, zoals de vennoot-
schap, in aanmerking komt, of wellicht meer in aanmerking komt als rechts-
vorm voor een cooperatieve associatie, wordt hierna bezien. De gevolgen
zoals vermeld onder (2) en (3) zijn problematisch daar de relatie tussen
de cooperatie en de leden toch bepaald een andere kan zijn dan die tussen
een gewone vereniging en haar leden. De consequenties hiervan voor zowel
de cooperatie als het lid komen in de volgende hoofdstukken aan de orde.
Allereerst krijgt de keuze van de wetgever voor de grondvorm van de
vereniging in de twee navolgende onderdelen de aandacht. Deze keuze is
een oude keuze. Werkelijk elementaire discussies over de rechtsvorm van
de cooperatie, en daarmede over het juridische karakter, vonden plaats ten
tijde van het totstandkomen van de wetten van 1876 en 1925. Bij de meer
recente wetswijzigingen, in 1976 en 1989 was de verenigingsvorm als
zodanig niet werkelijk een 'issue'. In de literatuur is niet veel, maar wei
voortdurend aandacht besteed aan de rechtsvorm van de cooperatie.
Belangrijke momenten zijn de publicaties van Goeman Borgesius (1877),
Boudewijnse (1892), Kuperus (1926), Heijmans van de Berg (1954),
Helmich (1963), Zeylemaker (1972), De Groot (1985), en Raaijmakers
(1988). De verschillende zienswijzen komen hierna aan bod. De karakte-
risering van de rechtsvorm van de cooperatie is ook voor het rechtspersonen-
recht in zijn algemeenheid van belang. In de ontwikkeling van contract naar
rechtspersoon neemt de cooperatie een markante plaats in. Bij de cooperatie
is het contractuele element niet aIleen nog zichtbaar, maar ook bepalend
bij de oplossing van vragen die rijzen rondom de relatie tussen de cooperatie
en haar leden.

2 De wettelijke definitie in historisch perspectief

Alvorens de rechtsvorm welke de cooperatie is - zoals omlijnd door het
thans geldende wettelijke verenigings- en cooperatierecht, de Titels 2 en
3 van Boek 2 - te vergelijken met enige andere rechtsvormen wordt in
dit onderdeel de historische ontwikkeling van het wettelijke cooperatiebegrip
geschetst. Ook het hierna volgende onderdeel 7.3 omvat mede enige histo-
rische beschouwingen welke meer in het bijzonder betrekking hebben op
het op de achtergrond geraken van een belangrijk kenmerk van vele
rechtsvormen, en van de cooperatie wei in het bijzonder, te weten het
associatieve karakter.
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De eerste Wet op de Cooperatieve Vereenigingen, en daarmede de eerste
Nederlandse wettelijke definitie van de cooperatie, dateert van 1876. Voor
die datum dienden verenigingen met een 'cooperatief doel' te voldoen aan
de Wet tot regeling en beperking der uitoefening van het recht van
vereeniging en vergadering van 1855. Laatstgenoemde wet schreef erkenning
voor van verenigingen, d.w.z. erkenning bij wet, of bij koninklijk besluit
indien een vereniging werd aangegaan voor minder dan 30 jaar.

In 1874 onthield de Minister van lustitie koninklijke goedkeuring aan de
statuten van een in Amerongen te vestigen kredietvereniging. De redenen
hiertoe waren onder andere de statutaire bepaling welke voorzag in een
verdeling van de baten onder de leden, de statutaire bepaling welke van
de kredietverlening andere dan leden uitsloot, alsmede een statutaire bepaling
welke resulteerde in hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden voor de
verplichtingen van de verenigingen." Aldus de Minister waren deze
bepalingen niet in overeenstemming met het karakter van een zedelijk
lichaarn." De kwestie resulteerde in een discussie over de noodzaak van

4 Zie uitvoerig 1.H. Boudewijnse, De cooperatieve Vereeniging naar Nederlandsch Recht,
diss. Leiden 1892, p.20 e.v.
Zie ook 1.D.A. den Tonkelaar, Vrijheid en gebondenheid in het verenigingsrecht, diss. 1979,
Leiden, p.18 e.v.

5 Boudewijnse, t.a.p. p.15 e.v., voorzag inhoofdstuk 1van zijn dissertatie in een interessante
verhandeling over de voor 1876 bestaande drie soorten verenigingen. Het betreft de
maatschap, het zedelijk Iichaam en de naamloze vennootschap.
Enkele citaten:
'Het verschil tusschen een maatschap en eene naamlooze vennootschap is wei voornamelijk
dat bij de eerste de personeo, bij de laatste het kapitaal op den voorgrood treedt. Bij de eerste
zijn dan ook de personen, bij de laatste de gezameolijke aandeelen aansprakelijk, terwijl
bovendien bij de naamlooze vennootscbap, het kapitaal het bizonder eigendom uitmaakt dier
vereeniging. '
'Dat het beoogen van materieel voordeel voor de leden bij de zedeLijkeIichamen niet is uitge-
sloten, meende ook de H.R. bij zijn bekeod arrest van 20 Oktober 1865 W. v.h. R. Dr.
2736, waarbij de wederkeerige verzekeringmaatschappijeoals zedeLijkelichamen gerangschikt
werden onder de wet van 22 April 1855 Stb. nr. 32, zoodat de wet van 14 September 1866
Stb. Dr. 123 noodig was om die maatschappijen uitdrukkelijk aan de bepalingen der wet
van 1855 te onttrekken, Het gaat dus niet aan, de toepasselijkheid der wet van 1855 te
ontkennen, omdat een vereeniging voordeel voor de leden beoogt.
Toch heeft de Regeering dat gedaan ten opzichte der coOperatieve vereenigingen.
De M.v.T. op het ontwerp - van Lynden betreffeode de 'Vennootschappen met veranderlijk
kapitaal' (welk ontwerp later werd de wet op de C.V.) (St.Gen. 18741'75 Dr. 145 biz. 1)
erkende wei dat het behalen van voordeel op zich zelf geen kenmerk is, waardoor de
maatschap zich onderscbeidt van bet zedelijk licbaam, doch zeide dat het onderscheid ligt
'in den persoon ten wiens behoeve de winst behaald wordt. Alleen dan wanneer zij ten bate
komt van de juridische eenheid kan er sprake zijo van een zedeJijk Iichaam. ' En omdat het
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een aparte regeling voor de cooperatie. Een wetsontwerp was het gevolg.

Een belangrijke vraag welke rees bij de behandeling van het ontwerp was
of de cooperatie behoorde te zijn een vennootschap, of een vereniging. De
discussie in het parlement leidde uiteindelijk tot de keuze ten gunste van
de verenigingsvorm. Hoewel Minister van Lynden zijn ontwerp had
genoemd 'Regeling der Vennootschappen met veranderlijk kapitaal' was
het resultaat de Wet op de Cooperatieve Vereenigingen van 1876, hierna
te noemen de 'Wet van 1876'.6 De verschillende opvattingen zoals die
in de doctrine met betrekking tot het onderscheid tussen enerzijds de
cooperatieve vereniging, resp. cooperatie, en anderzijds de vennootschap
sinds 1874 tot heden hebben bestaan, alsmede ook de bezwaren van het
Parlement tegen de hiervoor bedoelde keuze van de Minister komen aan
bod in onderdeel 7.4.

De Wet van 1876 definieert een cooperatie als voigt:

•Onder cooperatieve vereenigingen verstaat de wet vereenigingen van personen,
waarbij de in- en uittreding van leden is toegelaten, en die de bevordering van
de stoffelijke be\angen der leden ten doel hebben, als door middel van
gemeenschappelijke uitoefening van hun nering en ambacht, door aanschaffing
van hunne benoodigdheden of het hun verstrekken van voorschotten of crediet
(art. I). Eene vereeniging, welke aan deze vereischten voldoet, verliest haar
karakter niet, indien de statuten haar veroorloven haren werkkring ook tot derden
uit te strekken (art.2).'

nu niet twijfelachtig scheen 'dat bij de cooperatie de winst behaald wordt ten behoeve der
leden zelven, niet ten behoeve van den rechtspersoon," werd gezegd dat de C.V. moest be-
schouwd worden als een maatschap, en dat reeds daaruit volgde de onmogelijkbeid het Iichaam
te brengen onder de zedelijke lichamen. Immers 'vol gens art. 14 der wet van 1855 zijn de
bepalingen dier wet noch op de burgerlijke maatschap, noch op de vennootschappen van
koophandel van toepassing.'
'Het kenmerkend onderscheid tusschen een maatschap en een zedelijk lichaam zou ik willen
zien in het feit, dat aileen het zedelijk Iichaam vormt een eenheid, een nieuwen persoon
'de Vereeniging', die als zoodanig naar buiten optreedt. Volgens deze zienswijze, die het
beoogen van stoffelijk voordeel voor de leden bij de zedelijke Iichamen niet uitsluit, moet
ook de naamlooze vennootschap worden beschouwd als een zedelijk lichaam, en wei zulk
een waarbij het lidmaatschap aan den eigendom van een aandeel in het kapitaal is verbonden. '

6 Ontwerp Van Lynden tot 'Regeling der Vennootschappen met veranderlijk kapitaal', Staten
Generaal 1875 -1875 nr. 145. Wet op de Coiiperatieve Vereeniging, Wet van 17 november
1876, Stb. nr. 227.
Voor de tot standkoming van deze wet zie ook H. Goeman Borgesius, De Coiiperatiewet
en haar toepassing, 1877, p.27 e.v.
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Boudewijnse bespreekt in zijn dissertatie van 1892 de Wet van 1876 alsmede
een in 1890 verschenen ontwerp van de Staatscommissie, ingesteld bij KB
van 22 november 1879, nr. 26, inhoudende onder andere een behandeling
van de cooperatieve vereniging. Deze Staatscommissie, met als taak de
herziening van het Wetboek van Koophandel, heeft zich bij haar ontwerp
in zeer belangrijke mate gebaseerd op de wet van 1876.
Dit verhinderde evenwel niet dat de Staatscommissie de cooperatie in het
ontwerp, i.t.t. hetgeen dat was bepaald in de Wet van 1876, kwalificeerde
als vennootschap. De definitie in het ontwerp luidde:

'De cooperatieve vereeniging is de, op den gronds\ag van vrije in- en uittreding
van leden ingerichte vennootschap die, tot voorziening in stoffelijke behoefte
harer leden, een bedrijf uitoefent, en voor welker verbintenissen elk der leden
persoonJijk a1s borg aansprakeJijk is. Deze aansprakelijkheid kan bij de akte
tot een bepaald bedrag worden beperkt. De cooperatieve vereeniging kan indien
de akte dit veroorlooft, harer werkkring ook tot derden uitstrekken. ,7

Op bovenbedoeld ontwerp, dat geen wet werd, volgde een ontwerp in 1922
opgesteld door de Staatscommissie ingesteld bij KB van 8 juli 1919, nr.
35. De opdracht van deze Commissie was te onderzoeken of de nog steeds
geldende Wet van 1876 kon worden gehandhaafd, in het bijzonder met het
oog op het onderscheid tussen de cooperaties enerzijds en gewone
verenigingen anderzijds. Het onderscheid met de vennootschap was voor
de wetgever niet werkelijk meer een punt van aandacht tot de komst van
de Vaststellingswet van 12 mei 1960 - zie onderdeel 7.4. Het ontwerp
van de Commissie leidde wel tot een nieuwe cooperatiewet, en daarmede
tot een nieuwe wetteli jke defi nitie althans tot een aanvulli ng daarop. In 1925
trad de Wet op de Cooperatieve Vereenigingen, hierna te noemen de 'Wet
van 1925', in werking. Deze wet zou later voor Meijers een belangrijke
bron worden bij het ontwerpen van het verenigings- en cooperatierecht
bestemd voor Boek 2.

Kuperus beschrijft in zijn dissertatie van 1926 hoe er binnen de Staatscom-
missie van 1919 heel verschilIend werd gedacht over de omschrijving van
de rechtspersoon cooperatieve vereniging." Nadat was komen vast te staan

7 Art. 135, Ontwerp Stsc, 1879 'De Vennootschappen", afd. 5.
8 R. Kuperus, De cooperatieve vereeniging, diss. Rotterdam, 1926, p.54 e.v.

Zie ook Verslag, ontwerp van wet en memorie van toelichting, aan den Minister van Justitie
aangeboden door de Staatscomrnissie voor de herziening (wijziging) van de wet op de coopera-
tieve vereenigingen, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 8 juli 1919. nr. 35.
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dat er binnen de commissie geen consensus op dit punt mogelijk was besliste
de Minister dat de bestaande wettelijke definitie, dus die voorkomende in
de Wet van 1876, zoveel als mogelijk diende te worden gehandhaafd. Dit
resulteerde erin dat de definitie in art. 1 lid 1van de Wet van 1925 identiek
is aan die van de Wet van 1876 - zie citaat boven. Zo ook bleef gelden
dat de vereniging haar karakter niet verliest indien de statuten haar veroorlo-
yen werkzaamheden te verrichten voor derden. Nieuw was de niet
onbelangrijke toevoeging in lid 2 van art. 1 ertoe strekkende dat het
cooperatieve karakter ook dan gehandhaafd blijft indien er naast stoffelijke
ook andere belangen worden behartigd;

'Eene vereeniging, welke aan vereischten voldoet, verliest haar karakter niet,
indien de statuten haar veroorloven haren werkkring, tot derden uit te strekken,
noch indien zij naast stoffelijke ook andere belangen behartigt.'

Zie hierover ook onderdeel 8.4.

In 1925 verscheen er van de hand van Gezelle Meerburg de 'Practische
Handleiding bij de Wet op de Cooperatieve Vereenigingen'. 9 Over de
definitie merkt hij op:

'De definitie kan ons wei een en ander omtrent het wezen der C.V. leeren.
Het woord 'personen' duidt aan, dat hier, bij de C. V., het persoonlijk element
sterkop den voorgrond treedt. Zulks in tegenstellingmetde naamlooze vennoot-
schap, die men terecht wei eens heeft genoemd ene vereeniging van kapitalen,
omdat de personen der aandeelhouders bij haar zoo goed als geen rol vervullen
en vrijwel alles afhangt van het kapitaal. De C.V. daarentegen staat in voortdu-
rend persoonlijk contact met hare leden. 'Bevordering van stoffelijke belangen'
doelt op het verschiJ met eene andere soort van vereenigingen, zedelijke lichamen
genaamd. Deze vereenigingen moeten, om rechtspersoonlijkheid te verkrijgen,
koninkJijke goedkeuring hebben, ingevolge de Wet van 1855 op het recht van
vereeniging en vergadering. ( ... )
Aan het slot van lid 1 worden enkele soorten van cooperaties aangegeven. Het
zijn slechts voorbeelden, en de opsomming is niet volledig. ( ... )
'Gemeenschappelijke uitoefening van nering en ambacht' slaat op de produk-
tie-cooperatie in den oorspronkelijken zin. Niet genoemd is de produktie-co-
operatie in den nieuweren, meer belangrijken zin. 'Aanschaffing van benoodighe-
den' slaat op de verbruiksvereenigingen, en 'het verstrekken van voorschotten
of krediet' op de kredietcooperatie'. Niet vermeld zijn de verkoop-cooperatie

9 O. Gezelle Meerburg, Praktisch Handleiding bij de Wet op de Coiiperatieve Vereenigingen,
Juli 1925.
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de bouwvereeniging, de cooperatieve verzekering, enz.' 10

De Wet van 1925 bracht veel nieuws. Met de slechts 41 artikelen werd
voorzien in de mogelijkheid een cooperatie in te richten naar de eisen van
die tijd. Sommige cooperaties waren inrniddels gegroeid tot grote onderne-
mingen. Deze cooperaties verkregen de mogelijkheid hun bestuurlijke
organisatie te vereenvoudigen door de algemene vergadering te vervangen
door een ledenraad. Nieuw was ook de wettelijke uitwerking van de in
praktijk al bestaande verschillende aansprakelijkheidsregimes; W.A.
(wettelijke aansprakelijkheid), G.A. (gewijzigde aansprakelijkheid) en V.A.
(uitgesloten aansprakelijkheid) (art. 3). Zie het huidige art. 2:56 BW, waarin
G.A. is vervangen door B.A. (beperkte aansprakelijkheid). Zie onderdeel
9.2.

De Wet van 1925 heeft gegolden tot het moment van inwerkingtreding van
Boek 2, dus tot 26 juli 1976. De definitie van de cooperatie welke ingang
vond per genoemde datum - art. 2:53 lid 2 BW - stemt niet overeen
met het thans geldende art. 2:53 BW, maar stemt ook niet overeen met
de definitie welke Meijers had voorgesteld in zijn ontwerp van Boek 2.
De definitie van Meijers luidde:

'Onder cooperatieve verenigingen worden verstaan verenigingen, die zich ten
doel stellen in bepaalde stoffelijke behoeften van baar leden te voorzien door
met ben overeenkomst te sluiten in het bedrijf, dat de vereniging te dien einde
ten behoeve van haar leden uitoefent.'!'

Art. 53 lid 2 oud, zoals vastgesteld bij de Invoeringswet - de Wet van
8 april 1976 - luidde:

'Onder cooperatieve vereniging wordt verstaan een vereniging die zich ten doel
stelt in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien door met hen
overeenkomsten te sluiten in het bedrijf dat zij te dien einde ten beboeve van
haar leden uitoefent of doet uitoefenen. De statuten kunnen de vereniging
veroorloven soortgelijke overeenkomsten met derden te sluiten, doch dit mag
niet in een zodanige mate geschieden dat overeenkomsten met de leden voor
het bedrijf slechts van ondergeschikte betekenis zijn.'

10 O. Gezelle Meerburg, t.a.p. p.17 e.v.
11 Ontwerp Meyers art. 2.2.2.1 lid 2, Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek, Tekst

eerste gedeelte, Boek 1-41954 p.89
Vgl. C.l. van Zeben, Parlementaire geschiedenis van bet Nieuwe Burgerlijke Wetboek,
Boek 2 Recbtspersonen, 1977. p.456.
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Er bestaan verschillen tussen de definitie van Meijers, de definitie in de
Vaststellingswet van 12 mei 1960, alsmede de boven geciteerde definitie
van de Invoeringswet. 12Deze verschillen, en het waarom daarvan, komen
meer uitgebreid aan bod bij de bespreking van de verschillende bestanddelen
van de aktuele definitie van art. 2:53 lid I BW; zie de onderdelen 8.1 tim
8.4. De definitie van 1976 - art. 53 lid 2 oud - bracht met zich dat de
vraag of er werkelijk sprake was van een cooperatieve vereniging diende
te worden beantwoord aan de hand van materiele criteria. Dit was een
belangrijk verschil ten opzichte van zowel de Wet van 1876 als de Wet
van 1925.13 Voor 1976 gold dat er alleen dan sprake kon zijn van een
cooperatieve vereniging indien er een notariele oprichtingsakte was en het
woord cooperatief in de naam was opgenomen. Zoals hierna zal blijken
is het in 1976 ingevoerde stelsel van materiele criteria per 1 januari 1989
vervangen door het nu geldend stelsel van formele criteria.

Zoals voor het totale rechtspersonenrecht de systematisering welke Meijers
in Boek 2 heeft ingevoerd van groot belang is, geldt dat zeker ook voor
het cooperatierecht. De cooperatie kreeg in 1976 een eigen plaats in het
geheel, maar wei nog als afgeleide van de vereniging. Art. 53 lid loud
bepaalde dat de cooperatieve verenigingen en onderlinge waarborgmaat-
schappijen onderworpen zijn aan het gewone verenigingsrecht - zie het
thans geldende art. 2:53a BW. Maeijer benoemt in een bespreking van het
nieuwe Boek 2 in 1976 de cooperatieve vereniging en onderlinge waarborg-
maatschappijen dan ook als subvormen van de vereniging. Hij wijst op de
bijzondere problemen welke deze 'sub-cultuur' zal veroorzaken indien de
rechtspersoon wei voldoet aan de materiele kenmerken, doch niet als zodanig
is opgericht. 14

Op de bovengeciteerde definitie van art. 53 lid 2 oud - welke heeft
gegolden van 1976 tot 1989 - is veel kritiek geweest. Deze kritiek, die
verderop bij de behandeling van de verschillende definitie-bestanddelen
ter sprake komt, is terug te voeren op de door Meijers gekozen uitgangspun-
ten. Toch week zoals gesteld art. 53 lid 2 oud afvan het voorstel van Meij-
ers; de mogelijkheid werd geopend dat het bedrijf niet door de cooperatie
zelf wordt uitgeoefend, doch dat zij het doet uitoefenen door een ander.
Daarnaast was het de cooperatie nog immer toegestaan om overeenkomsten

12 Zie Nota van Wijzigingen, Van Zeben lnvoeringswet, p.1247.
13 Vgl. Art. 4 van de Wet van 1876 en artt. 3 en 5 van de Wet van 1925.
14 I.M.M. Maeijer, Het nieuw Boek 2 BW betreffende rechtspersonen, NJB mei 1976, Aft.

20.
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ook met derden te sluiten, althans in beperkte mate. De definitie van Meijers
werd in 1976 niet in die zin aangepast dat het voor Meijers essentiele
bestanddeel van de door de cooperatie met haar leden te sluiten overeenkom-
sten daaruit verdween.
Ondanks kritiek hierop, die zoals verderop za1 blijken na 1976 bleefbestaan,
is bedoeld bestanddeel - het sluiten van overeenkomsten met de le-
den - gehandhaafd in de meest recent tot stand gekomen wettelijke
cooperatie-definitie, te weten het huidige - met ingang van 1januari 1989
geldende - art. 2:53 lid 1 BW luidende:

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

De onderlinge waarborgmaatschappij is eveneens in art. 2:53 BW - in
lid 2 - gedefinieerd. Voor een goed begrip van het wettelijke cooperatiebe-
grip zijn zeker ook van belang de leden 3 en 4 van art. 2:53 BW luidende
als volgt:

'De statuten van een cooperatie kunnen haar veroorloven overeenkomsten als
die welke zij met haar leden sluit, ook met anderen aan te gaan; hetzelfde geldt
voor de statuten van een onderlinge waarborgmaatschappij waarbij iedere ver-
plichting van leden of oud-Ieden om in de tekorten bij te dragen is uitgesloten .'
(lid 3)
'Indien een cooperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij de in het vorige
lid bedoelde bevoegdheid uitoefent, mag zij dat niet in een zodanige mate doen,
dat de overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn .'
(lid 4)

De eerste aanzet tot de actuele cooperatie-definitie werd gegeven in de
Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 NBW, zesde gedeelte, inhoudende de aan-
passing van de Boeken I en 2 van BW - wetsvoorstelI7725, 1982. De
daarin voorgestelde wijzigingen van het cooperatierecht werden later
opgenomen in de Wet van 16 juni 1988, houdende de invoering van de
structuurregeling voor de cooperatie en de onderlinge - wetsvoorstel
19775. Deze wet, en de daarmede de bovengeciteerde definitie, geldt sinds
I januari 1989. De Wet van 16 juni 1988 is van grote betekenis. De
structuurregeling voor grote cooperaties en onderlinge waarborgmaatschap-
pijen werd ingevoerd. Daarnaast werd de gelegenheid te baat genomen om
enige andere ingrijpende wijzigingen te realiseren. Zo werden zowel de
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cooperatie als de onderlinge geplaatst in een afzonderlijke titel, te weten
Titel 3 van Boek 2. Hiermede werd de cooperatie nog duidelijker dan
voorheen onderscheiden van de vereniging. Daaraan draagt bij de nieuwe
terminologie; de definitie spreekt niet meer over een cooperatieve
vereniging, maar over een cooperatie zij het dat in diezelfde definitie zoals
bleek de cooperatie ook nog wordt aangeduid als vereniging.

Met deze laatste aanpassing van de wettelijke cooperatiedefinitie keerde
men terug naar het stelsel van voor 1976; de vraag of het werkelijk een
cooperatie betreft wordt thans wederom beantwoord aan de hand '4Qforme§ ~
criteria. Was voor 1januari 1989 de cooperatieve vereniging niet werkelijk
een cooperatie doordat zij niet voldeed aan de materiele criteria zoals
voorkomende in de (toenmalige) wettelijke definitie, dan betrof het een
gewone vereniging. Zo ook kon toen een gewone vereniging als cooperatieve
vereniging worden aangemerkt indien zij overeenkomsten sloot met de leden
om daarmede te voorzien in de stoffelijke behoeften van die leden. Thans
geldt; is de cooperatie bij notariele akte als cooperatie opgericht, dan betreft
het een cooperatie."

3 Van associatie naar vereniging naar cooperatie-rechtspersoon

15 Zie over 'materieel-formeel' onder meer
H. de Groot, Zijn aile cooperatieve verenigingen wei te vatten onder een definitie en een
regeling?, TVVS 1985 85/Z.
P. van der Velden, De afbakening tussen vereniging aan de ene kant en cooperatie en
onderlinge aan de andere kant in bet nieuwe BW, TVVS 1975 Dr. I, p.4Z.
Dijk / Van der Ploeg p.Z4.
Volgens Van der Grinten is het verschil tussen beide stelsels realiter niet groot omdat de
(nieuwe) wet ook bepaalt wat materieel het doel van de cooperatie dient te zijn, Asser -
Van der Grinten Dr. 381 en Dr. 385.
P. van Schilfgaarde, De cooperatieve tennisvereniging, WPNR 1977, p.693 e.v.
L. Timmerman, Zijn de materiele kenmerken van de rechtspersoonsvormen verdwenen?
WPNR 1991,6030, p.877.
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onderdeel 10.3 zal blijken dat dit soms een van de kenmerken van het
lidmaatschap is. Vanzelfsprekend speelt hierbij ook art. 2:8 BW een
importante rol; deze bepaling schrijft voor dat de rechtspersoon en degenen
die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken zich
als zodanig jegens elkander behoren te gedragen maar hetgeen door redelijk-
heid en billijkheid wordt gevorderd. Denkbaar is ook gebondenheid van
een lid jegens een derde ten behoeve van een ander lid. (Art. 2:55 lid 3
BW bepaalt dat indien een lid of oud-lid zijn aandeel in het tekort van de
cooperatie niet kan opbrengen, dit aandeel op de andere leden en oud-leden
mag worden verhaald).
Oat men wil samenwerken en daartoe bijv. een vereniging opricht en men
juist door die oprichting er voor zorg draagt dat er tussen de leden onderling
en tussen een lid en een derde met wie de vereniging handelde in beginsel
geen rechtsverhoudingen (meer) bestaan, is curieus en is tegelijkertijd ook
exact dat resultaat dat het moderne rechtspersonenrecht wil en moet kunnen
bieden. De betrekking tussen de leden onderling mag echter zeker bij een
besloten samenwerkingsverband, hetgeen de cooperatie zoals zal blijken
vaak in meer dan een opzicht is, niet uit het oog worden verloren,

Lang/WeidmiiIIer stelt dat het echte Genossenschaftsbegriff 'rechts-
formunabhdngig' is." Het belang van de rechtsvorm kan in relatie tot
het werkelijke cooperatieve doel van de leden/vennoten inderdaad worden
gerelativeerd. Een soortgeIijke waardering van de rechtsvorm als rechts-
vorm, maar dan niet versus de cooperatieve samenwerking doch versus
associatie in zeer ruime zin, ook zonder dat winst wordt nagestreefd, treffen
we aan bij Boudewijnse in 1892:

'Maatschappen, zedeJijke lichamen, naamloze vennootschappen, cooperatieve
vereenigingen, blijven voor mij tenslotte niets anders, als vormen van associatie,
ieder met een eigenaardige inrichting, aJ welke vormen leiden kunnen tot
hetzelfde doel, doch ieder langs een anderen weg.' 17

Naarmate de ontwikkelingen in het rechtspersonenrecht voortschrijden wordt
de zienswijze van Boudewijnse niet principieel onjuister, maar wel steeds
moeiIijker inpasbaar. Het positieve rechtspersonenrecht is zeer complex.
Rechtsvormen hebben nieuwe contouren gekregen, het aantal regels de
interne rechtsorde betreffende zijn zeer uitgebreid en het onderscheid naar
doel - in een gesloten systeem van rechtspersonen - zo Iijkt het, is preg-

16 Lang/Weidmiiller, t.a.p. p. 61 e.v. Zie ook onderdeel4.1.
17 Boudewijnse, t.a.p. p.19.
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nanter geworden. De ontwikkeling was er een van associatie naar corporatie,
van contract naar instituut, van rechtspersoon naar concern, van persoonlijke
maximale betrokkenheid van de natuurlijke persoon naar verbreking van
nagenoeg alle banden tussen die natuurlijke personen onderling die middels
de rechtspersoon, indirect dus, maar toch gezamenlijk - en dat ook alleen
gezamenlijk kunnen - hetzelfde doel nastreven." Hierna komt de
algemene vraag aan de orde - en ook meer specifiek in latere hoofdstukken
omtrent de financiering, de kwalificatie van het lidmaatschap, de ledenbin-
ding en de bestuurlijke inrichting - of een dergelijke vergaande institu-
tionalisering van de fictie die rechtspersoon heet in het cooperatierecht wel
past.

Voor het tot stand komen van de eerste cooperatiewet, de Wet van 1876,
werden er drie soorten 'verenigingen', niet verenigingen in de huidige
betekenis, zie art. 2:26 BW, onderscheiden te weten de burgerlijke
maatschap (en de vennootschap onder firma), het zedelijke lichaam en de
naarnloze vennootschap. Naast deze verenigingen bestonden als privaatrech-
telijke rechtspersonen de stichting en de onderlinge waarborgmaatschappij
als species van het zedelijke lichaam." Met dit tableau op de achtergrond
diende de cooperatie te worden ingedeeld, of een geheel eigen indentiteit
te worden gegund." Boudewijnse - zie ook citaat hierboven - meende
dat het niet aankwam op het doel, maar op de organisatie. Het voor gemeen-
schappelijke rekening uitoefenen van een bedrijf was mogelijk in de drie
genoemde verenigingsvormen. Degenen die zich toendertijd wilden
verenigingen in een cooperatie hadden wensen welke niet of niet alle konden

18 Het geleidelijk aan verder terugtreden van de contractant uit de associatie, zodanig dat hij
jegens derden enjegens het samenwerkingsverband een steeds geringere verplichting heeft,
is treffend omschreven door Polak naar wie ook Kuperus verwijst:
'Er is naar het mij voorkomt, een trapsgewijze opklimming van de contractsgedachte naar
de corperatieve gedachte bij Ie. de maatschap en de handelingen voor gemeene rekening,
2e. de vennootschap onder firma, 3e. de naamloze vennootschap die zich beperkt tot engen
kring en Diet tot het publiek rich richt (familievennootschap, singleship company), 4e. de
cooperatieve vereeniging, 5e. de naamlooze vennootschap, die zich wei tot het publiek richt
en waarvan iedereen, die dit wenscht, aandeelhouder kan worden, 6e. het zedelijk lichaam .'
Polak overweegt hierbij dat de persoooIijkeaansprakelijkbeid van de leden van een coi:iperatie
weliswaar kan worden uitgesloten, doch dat er in de regel wei een subsidiaire aansprakelijk-
heid van de leden - d. w.z. aansprakelijkbeid nadat de rechtspersoon geen verhaal meer biedt -
bestaat. Kuperus, t.a.p. p.33.

19 Boudewijnse, t.a.p, p.IS. Boudewijnse laat hierbij, zo stelt hij, buiten beschouwing het
huwelijk en de reederij.
Huussen - De Groot beschrijft deze 1ge eeuwse rechtspersonen, t.a.p. p.61 e.v ..

20 De directe aanleiding was de Amerongse kwestie, zie onderdeel 7.2.
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worden beantwoord binnen de toen bestaande rechtsvormen met rechtsper-
soonlijkheid. Deze wensen waren:
a) afwisselend ledental,
b) veranderlijk kapitaal,
c) verbod van overdracht van aandelen,
d) persoonlijke aansprakelijkheid naast het bezit van aandelen."
De vennootschap onder firma voldeed niet aan a). De naamloze vennoot-
schap voldeed niet aan b) en c). De verenigingsvorm voldeed, aldus de
Minister van Justitie in 1874, o.a. niet aan d).22 Tot 1874 redden de
cooperaties zich met de vereniging die, totdat zich het Amerongse incident
voordeed, immer koninklijke goedkeuring en daarmede rechtspersoonlijkheid
verkregen. Het uiteindelijke gevolg was de Wet van 1876. In het parlement
werd een nadrukkelijke keuze gemaakt voor de cooperatieve vereniging,
niet voor een cooperatieve vennootschap - zie hiervoor onderdeel 7.2.
Hiermede werd de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van het
wettelijke cooperatieve verenigingsbegrip welke in 1989 uitmondde in de
wettelijke introductie van het begrip 'cooperatie', zijnde een rechtspersoon
met de verenigingsvorm, bestaande naast de (gewone) vereniging. Een
verdere verzelfstandiging, d.w.z. ontkoppeling van het verenigingsrecht,
i.h.b. daar waar het gaat om de relatie welke bestaat tussen de cooperatie
en haar leden, zal verderop worden bepleit.

Het recht verschaft de juridische 'fictie' welke de rechtspersoon is ais
instrument om zodanig samen te werken dat jegens derden uitsluitend de
rechtspersoon optreedt en jegens de rechtspersoon de samenwerkenden ieder
afzonderlijk optreden zonder dat zij, die samenwerkenden, nog onderling
een juridische band hebben.P Evenwel, zoals gesteld, in absolute zin is
de band tussen de leden, de horizontale rechtsbetrekking, niet werkelijk
verdwenen. Zover mag de institutionele opvatting met betrekking tot het
fenomeen rechtspersoon niet gaan, althans indien de werkelijkheid een
andere is." De redelijkheid en billijkheid brengen met zich dat diegenen

21 H. Goeman Borgesius, t.a.p. p.l.
22 Voor de Amerongse kwestie zie onderdeel 7.2.
23 Voor overzicbt van theorieen terzake rechtspersoonlijkheid en uitvoerige literatuuropgave

zie Asser - Van der Grinten, p.1 e.v.
24 Vgl. M.l.G.C. Raaijmakers, Rechtspersoon tussen contract en instituut, p.13 e.v., alsmede

van dezelfde auteur, Over de recbtsbetrekkingen tussen aandeelbouders ID een 'quasi -vOF' ,
Schoordijk-bundel, p.20) e.v., i.b.b. p.209 letter c, en Enkele recbtsvergelijkende
beschouwingen over joint ventures, Preadvies uitgebracbt voor de Nederlandse vereniging
van Rechtsvergelijking, i.b.b. onderdeel 4.3.3.
F.l.W. LOwensteyn, Pitlo, Lowensteyn, Rechtspersonenrecht p.19.
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die samenwerken middels een rechtspersoon (blijvend) acht dienen te staan
op elkanders belangen. Dit geldt zeker dan indien hoewel de samenwerkings-
vorm rechtspersoonlijkheid heeft, het contractuele element overheerst. Dit
laatste is niet het geval bij de grote beursvennootschap, wei, maar in zeer
verschillende gradaties, bij cooperaties. De bijzondere (contractuele)
verhouding tussen de cooperatie en haar leden - de genossenschaftliche
Treue- en Duldungspflicht, zie onderdeel 4.3 - vloeit ook voort uit, en
wordt gereguleerd met het oog op de positie van de andere leden. De~
fectio sQcie~tis' is aanwezig, of is zelfs overheersend, 'ondanks' de
rechtspersoonlijkheid van de cooperatie." Naarmate het contractuele
element minder aanwezig is zal de hier gebezigde term 'sarnenwerkenden'
minder van toepassing zijn. Maar ook dan zijn de onderlinge banden tussen
hen die participeren in een rechtspersoon niet absoluut verdwenen. De rede-
lijkheid en billijkheid brengt dit met zich. Vaak zal een participant moeten
gedogen dat de meerderheid beslist. De wet voorziet er zelfs in dat de
meerderheid een participant kan dwingen uit het 'samenwerkingsverband'
te treden - zie de uitkoopregeling van kleine aandeelhouders, artt. 2:92a
en 201 a BW. Maar evenzo beschermt de wetgever de participant in een
samenwerkingsvorm, niet slechts tegen meerderheidsbesluiten maar, blijkens
art. 2:8 lid 2 BW ook tegen wettelijke of statutaire regels indien zulks wordt
vereist door de redelijkheid en billijkheid."

25 Zie over de affectio societatis Asser-Maeijer I, p.48 met literatuurverwijzingen.
Een fraaie omschrijving geeft a. Hubrecht, Notions Essentielles de Droit Civil, p.230; 'La
societe est un contrat consensuel et synallagmatique par lequel deux ou plusieurs personnes
conviennent de mettre quelque chose en commun dans le but de partager le benefice qui
pourra en resulter (art. 1832).
Comme pour tous les contrats, la societe exige au depart Ie consentement de ses membres.
Mais ici ce consentement initial ne suffit pas; il faut qu'il se prolonge pendant toute la duree
du contrat sous la forme de ce que I'on appeUe affectio societatis, c'est-a-dire la persistance
d'une collaboration des associes en vue de realiser Iebut commun. C'est pourquoi la societe
peut etre judiciairement dissoute avant le terme convenu, s'il y a de justes motifs, tels que
la mesintelligence entre associes, qui demontre que l'affectio societatis n'existe plus (art.
1871)' .

26 Art. 2: 8 BW luidt: 'I. Een rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en de statuten
bij zijn organisatie zijn betrokken, moeten zich als zodanigjegens elkander gedragen maar
hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. 2. Een tussen hen krachtens wet,
gewoonte, statuten of reglementen of besluit geldende regel is Dietvan toepassing voorzover
dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaan-
vaardbaar zou zijn. '
Zie hierover M.l.a.C. Raaijmakers in zijn noot bij het arrest Lampe - Tonnema, AA 40
(1991) 11 1009.
Zie ook T.1. van der Ploeg, De verbintenis in het rechtspersonenrechl, opgenomen in de
bundel Met recht verenigd, 1986, p.185 e.v.
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Zie meer uitgebreid hoofdstuk 10 over de verticale relatie tussen lid en
cooperatie en de horizontale relatie tussen leden onderling tegen de
achtergrond van het specifieke karakter van het cooperatie-Iidmaatschap.

4 Cooperane en vennootscbap

Thans bestaat er een rechtspersonenrecht binnen hetwelk de cooperatie een
geheel eigen plaats heeft verworven. Zij is een van de zeven privaatrechtelij-
ke rechtspersonen, naast de vereniging, de onderlinge waarborgmaatschappij,
de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid, de stichting en het EESV. Gelet op de schijnbaar evidente
onderscheidingen die binnen het gesloten systeem van Boek 2 bestaan kan
een vergelijking van de cooperatie en de vennootschap - waaronder in
dit onderdeel zijn te verstaan de NV en de BV - alsmede de vraag of deze
rechtspersonen verwisselbaar zijn, en ook de vragen of een cooperatieve
vennootschap en een vennootschappelijke cooperatie mogelijk zijn,
verwondering wekken. Voor cooperators die de ideologische invalshoek
verkiezen boven de juridische benadering en die een voor juristen soms
onbegrijpelijk wantrouwen koesterenjegens al hetgeen vennootschap heet,
zijn deze vragen weUichtzelfs ongewenst. Zowel de juridische verwondering
als de cooperatieve afkeer van 'het vennootschappelijke' zijn ten onrechte.

De voortschrijdende institutionalisering in het rechtspersonenrecht is er
zeker debet aan dat menigeen het onderscheid tussen de cooperatie en de
vennootschap een vanzelfsprekend onderscheid acht. Toch hebben beide
rechtsvormen veel gemeen. 27 Het doel, het gemeenschappelijke exploiteren
van een onderneming, kan hetzelfde zijn. De financiele betrokkenheid van
de aandeelhouders/leden behoeft niet in omvang te verschillen, niet qua
inbreng, 'exposure' (aansprakelijkheid), of rendement. Het zoeken van
punten van overeenstemming is eenvoudiger bij een vergelijking met de
besloten vennootschap dan bij een vergelijking met de naamloze vennoot-
schap. Niet de onderscheiden juridische forrnele kwalificaties van beide

27 Preadvies P. L. Dijk en B. Wacbter voor de Koninklijke Broederschap der notarissen, 1972,
p.79, Hoofdstuk X, Raakvlakken tussen verenigingsrecbt in engere zin en vennootschapsrecbt.
J.D.A. den Tonkelaar, t.a.p, p.32 met literatuurverwijzingen.
F.l.W. LOwensteyn, diealdus Dijken Wacbter, t.a.p. p.79, in zijn dissertatiede vereniging
en vennootscbap terecbt bebandelt als 'in wezen congruente lichamen' , Wezen en bevoegd-
beid van bet bestuur van de vereniging en de naamloze vennootscbap, diss. Amsterdam 1959,
p.IO e.v.
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vennootschapsvormen zijn hier de reden van. Bet werkelijke onderscheid
is toch slechts de bij de besloten vennootschap verplichte blokkeringsrege-
ling." Bij de kleinere besloten vennootschap is evenwel die betrokkenheid
van de aandeelhouder anders dan de financiele, welke betrokkenheid zo
kenmerkend is voor de verhoudin ratie en haar leden,
makkelijker voorstelbaar." Bet b loten karakter n de besloten ven-
nootschap is niet een verhindering vo n van de hierbedoelde
vergelijk.ing...Alle cooperatie-ideologieen waarin het beginsel van de o~
deur een belangrijke plaats inneemt ten spijt is een in dit opzicht beslo
,.cooperatie rechtens in Nederland en in velen andere lanoen zeker toe-
laat aar.---Zoals omschreven door Boudewijnse hebben de cooperatie en de ven-
nootschap zich in het Nederlandse recht ontwikkeld vanuit de grondvorm
der vereniging." Toen de noodzaak ontstond om de cooperatie een eigen
wettelijk statuut te geven - omdat voor de cooperatieve ondememingsvorm
de naamloze vennootschap juridisch niet geschikt werd geacht en de gewone
vereniging niet toelaatbaar, zie onderdeel 7.2 - rees de vraag of zij zou
moeten zijn een bijzondere vennootschap, of een bijzondere vereniging.
Bet idee van de cooperatie als rechtspersoon sui generis was toen - in
1876 - nog zeker niet aan de orde. De toenmalige Minister van Justitie
van Lijnden stelde naar buitenlands voorbeeld een 'vennootschap met veran-
derlijk kapitaal' voor. Bet wetsontwerp wilde diegenen tegemoet komen
die een cooperatieve ondememing wensten te exploiteren in de verenigings-
vorm. De woorden 'cooperatie' of 'cooperatief kwam in het ontwerp niet
voor omdat 'aan een rechtskundige boven een sociale benaming de voorkeur
werd gegeven. ,31 Echt begrijpelijk, naar hedendaagse inzichten, is dit niet;
er zijn vanzelfsprekend vele algemene termen welke tevens een specifieke

28 F.l.W. LOwensteyn, t.a.p. p.165.
29 F.l. w. LOwensteyn wijst erop dat bet bier bedoelde karakter van de besloten vennootscbap

in andere landen meer tot uiting komt. 'In andere landen met name in Duitsland - beeft de
vennootscbap met beperkte aansprakelijkheid veel meer een eigen signatuur. Oat zij geen
beroep doet op de kapitaalmarkt en beperkt overdraagbare aandelen heeft is daar veel meer
een uitvloeisel van haar karakter als intuitu personae aangegaan samenwerkingsverband,
een karakter dat ook nog andere uitvloeisels beeft dan aileen dit.' T.a.p. p.315.
Zie voor bet persoonsgebonden lidmaatscbap van de vereniging en niet het persoonsgebonden
lidmaatscbap (vennootscbap) van de N.V., C.l. Heijmans van den Bergh, Het Ontwerp-
Meyers en de Vereniging, ook in verband met rechtspersoonlijkheid, N. V. en Stichting,
De Naamloze Vennootscbap 1954 p.l06, i.h.b. p.l08 linkerkolom.

30 Zie noot 5 van dit hoofdstuk.
31 H. Goeman Borgesius, t.a.p. p. XIII.
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juridische betekenis kunnen hebben. Het woord cooperatie is in ieder geval
in zoverre passend dat, ook in andere landen, het gezamenlijke werken,
in de zin van het samen een bedrijf uitoefenen, een essentieel kenmerk van
deze samenwerkingsvorm wordt geacht. 32

In de MvT meldde de Minister: 'De meeste overeenkomst met de
cooperatieve vereenigingen hebben de naamloze vennootschappen.' De
Tweede Kamer had veel kritiek:

Een afzonderlijke regeling van de cooperatie had de voorkeur, zodat
een herziening van het vennootschapsrecht niet nodig zou zijn.
Als uitgangspunt diende te gelden het verenigingsrecht, de wet van 1855.
Er was niet voorzien in een deugdelijke regeling van de leden-aansprake-
lijkheid.
Er was onvoldoende rekening gehouden met het persoonlijke karakter
der cooperatie, Het verschil tussen een vereniging van kapitalen en een
vereniging van personen is een principieel verschil. Dat de naamloze
vennootschap een 'vast en onveranderlijk kapitaal' heeft, terwijl het
kapitaal van de cooperatie veranderlijk is, is niet het werkelijk
kenmerkende onderscheid tussen beide associatievormen. Het is slechts
het gevolg van het karakter van de cooperatie als vereniging van per-
sonen.?

De kritiek was de aanzet tot een discussie over de keuze om, zoals een
deel van de Kamer voorstelde, de Wet van 1855 eenvoudigweg van
toepassing te verklaren op de cooperatieve vereniging, of toch een
afzonderlijke regeling te concipieren. De Minister ging akkoord met het
laatste toen ook hij, uiteindelijk, de bijzonder karakteristieken van de
cooperatie erkende. Goeman Borgesius omschrijft de bereikte concensus
als voIgt:

'Een cooperatieve vereeniging is - daarover werden ook de Ministers en de
heer Kappeyne het ten slotte eens - noeh een zuivere maatsehap, noeh een
zedelijk lichaam, maar een mixtum quid met aeeessoire aansprakelijkheid,
waarbij in den regel het persoonlijke element op den voorgrond staat, zonder
dat daarom het produetief maken van kapitaal ten bate der leden is uitgesloten,
een nieuwe vorm van associatie, die, waar zij gelegenheid opent voor toe- en
uittreding van leden, zich aansluit aan het begrip van zedelijk lichaam, maar
weder veel meer de vennootsehap nadert, voor zoover zij tot bevordering van

32 Een linguistiscbe analyse van bet begrip levert geen verrassingen op. Het voorvoegsel 'co'
kreeg in de loop der tijd meer eo meer de betekenis van 'mede', i.p.v. 'sameo'.

33 Voor eeo meer uitgebreide omschrijving van de kritiek zie;
H. Goeman Borgesius, t.a.p. p.xvn.
1.H. Boudewijnse, t.a.p. p.32 e. v., p.40 e. v.

116



De cooperatie als rechtsvorm

de stoffelijke belangen der leden een bedrijf uitoefent. Maar juist omdat wij
hier te doen hebben met een mixtum quid, is ook naar onze overtuiging een
speciale regeling noodzakelijk; imrners' -zoals de Minister zeer juistopmerkte
- wanneer de cooperatieve vereenigingen niet het onderwerp uitmaken van
afzonderlijke speciale regeling, dan moeten zij 6f als burgerlijke maatschap,
6f, waar zij zich bewegen op zuiver commercieel gebied, als vennootschap van
koophandel, aan de gewone regelen van het B.W. en aan de bepalingen van
het Wbk. v. Kooph., met betrekking tot de vennoootschappen, onderworpen
worden en zoo zou aile vrije werking worden belemmerd.Y'

De eerste cooperatiewet - de Wet van 1876 - en daarmede de eerste
wettelijke definitie van de cooperatieve vereniging - zie voor tekst
onderdeel 7.2 - waren het resultaat. Hiermede was het aanvankelijke idee
de cooperatie de rechtsvorm van de vennootschap te geven, definitief
verlaten.

Een halve eeuw later was de Wet van 1925 een feit. Wederom stond de
rechtsvorrn van de cooperatie ter discussie, maar niet in die mate als bij
de totstandkoming van de Wet van 1876. (In een tussentijds ontwerp, van
1890, dat geen kracht van wet kreeg, werd de cooperatieve vereniging
gekwalificeerd als vennootschap - zie onderdeel 7.2.35 Over de definitie
van de cooperatie bestond verschil van mening binnen de Staatscommissie
die vanaf 1919 onderzocht of wijziging van de Wet van 1876 raadzaam
zou zijn. Uiteindelijk besliste de Minister dat de definitie van 1876 moest
worden gehandhaafd. 36

Aandacht voor het onderscheid cooperatie-vennootschap bestond er zeker,
zowel bij de wetgever als in de Iiteratuur, bij gelegenheid van de voorberei-
dingen voor de invoering van Boek 2. De wettelijke definitie van de
cooperatie zoals van kracht sinds 1925 gold tot de invoering van Boek 2

34 H. Goeman Borgesius, t.a.p. p.XXI.
35 Zie voor dit ontwerp P. Kuperus, t.a.p. p.54.
36 Het verschil van mening betrof de flexibiliteit van de definitie. Inmiddels had de cooperatie

in bet economiscbe verkeer een belangrijke plaats verworven. Verscbillende soorten
coOperatieve ondememingsvormen tekenden zich af. Sommigen waren van mening dat de
materiele verschilpuoten vroegen om een nadere juridiscbe onderscbeiding. Andere leden
van de Staatscommissie wez.enerop dat de bestaaode definitie in bet economiscbe verkeer
keooelijk geen bindernis was en dat een grote vrijbeid ook beboorde te worden gegund,
mits er maar wordt voldaao aao de wettelijke formele vereisten.
Zie Eindverslag van de Staatscommissie aao Minister van Justitie d.d. 23-05-1922, incl.
Ontwerp van Wet en Memorie van Toelicbting, i.b.b. p.3? e.v.
R. Kuperus, p.54 e.v.
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dus tot 26 juli 1976. Meijers baseerde in 1952 zijn definitie van de coopera-
tie op de Wet van 1925 - zie onderdeel 7.2. Het onderscheid cooperatie
- vennootschap speelde toen niet werkelijk een rol. 37 Bij de juridische
duiding van de cooperatie is voor Meijers de kern van de zaak dat de
cooperatie er haar bedrijfvan maakt contracten van een bepaalde soort met
haar leden te sluiten en het nodige verricht om die te kunnen nakomen.
'Iedere soort van contract levert dientengevolge een bijzondere soort van
cooperatie op', aldus Meijers." Dat een en ander zich afspeelt binnen
de verenigingsvorm was voor Meijers niet een onderwerp voor discussie. 39

Zoals bekend was Meijers er groot voorstander van dat een rechtspersoon
voldoet aan de door de wetgever vastgestelde materiele criteria; in deze
zin koos Meijers wel bewust voor de verenigingsvorm omdat hij in zijn
ontwerp de materiele criteria tot uitgangspunt verhief, hetgeen werd gevolgd
door de wetgever in 1976. Dit nieuwe wettelijke uitgangspunt bleef zoals
hiervoor al bleek overeind tot 1989.40

De cooperatie-definitie zoals opgenomen in de Vaststellingswet van 12 mei
1960 bereikte Boek 2 niet ongewijzigd. De aanpassing yond plaats bij de
Invoeringswet van 8 april 1976. Deze wet voorzag in enige essentiele wijzi-

37 Zie ook Y. Scholten, De rechtspersoon, preadvies Broederscbap Cando Notarissen 1956,
p.lIl.

38 Toelicbting Ontwerp voor een N ieuw Burgerlijk Wetboek, Eerste gedeelte (Boek 1-4), Prof.
Mr E.M. Meijers, 1954 p.142.

39 Wei merkte Meijers op: 'De reebtspersonen worden in de verscbillende landen op de meest
uiteenlopende wijzen geelassificeerd, een gevolg van de omstandigbeid, dat deze indeling
niet bet resultaat is van een logiscb precede - maar van bet bistoriscb gegroeide. Met dit
bistoriscb in ons land gegroeide moet ook bij een nieuwe regeling van deze stof worden
rekening gebouden. Dientengevolge beeft bet ontwerp niet, gelijk vele andere landen een
bijzonder type van reebtspersonen - de vereniging die andere dan stoffelijke belangen van
baar leden bebartigt - kunnen aanvaarden, omdat de algemene vorm van vereniging rowel
voor organisaties, die beogen stoffelijke belangen van haar leden te behartigen, openstaat
als voor verenigingen, die bet geestelijke be\ang van baar leden of een algemeen belang
willen bevorderen. ( ... ) Men kan verder vragen, wat is bet kenmerkend onderscbeid tussen
een vereniging enerzijds en een naamloze vennootschap of andere vennootscbap met
reebtspersoonlijkbeid anderzijds? De naamloze vennootscbap kan men desgewenst als een
vereniging van personen aanmerken, zij beeft eebter gebeel baar eigen regeling en kenmerkt
zicb bierdoor, dat aile reebten der leden aan bet bezit van een goed - een aandeel - zijn
verbonden, zodat bet aandeelbouderscbap automatiscb met bet verkrijgen van bet aandeel
ontstaat en met de overdracbt van bet aandeel op de verkrijger van bet aandeel overgaat.'
T.a.p. p.131 en 132.

40 Zie ook noot IS. Op de zienswijze van Meijers bestond zeer veel kritiek, Zie i.b.b. P. van
der Velden, De afbakening tussen vereniging aan de ene kant en cooperatie en onderlinge
aan de andere kant in bet nieuwe BW, TVVS 1975 or. I, p.42.
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gingen van het verenigingsrecht zoals dat was opgenomen in de Vaststel-
lingswet. Onvermeld in dit onderdeel over het onderscheid tussen de
vennootschap en de cooperatie mag zeker niet blijven de verandering van
de voorgestelde verenigingsdefinitie ." De tekst van 1960 luidde:

'Een vereniging ontstaat door een rechtshandeling waarbij partijen - de leden
oprichters - besluiten een rechtspersoon in het leven te roepen waarin zij,
vol gens regels en voor een doel door hen gesteld anders dan in een vennootschap
willen samenwerken.' (curs.RG)

Terecht bekritiseerde Van der Velden in zijn dissertatie van 1969 de
negatieve atbakening zoals vervat in de zinsnede 'anders dan in een
vennootschap willen samenwerken' .42 (Deze definitie was overigens niet
van Meijers; de gewraakte zinsnede was toegevoegd op initiatief van de
Tweede Kamer). Een dergelijke onderscheiding past niet indien men om-
schrijvingen van rechtspersonen nastreeft welke bestaan uit materiele
kenmerken. Het 'anders dan in een vennootschap' zou in het huidige
tijdsgewricht evenmin acceptabel zijn omdat ook nu de omschrijving van
de vennootschap geen rnateriele kenmerken omvat; zie artt. 2:64 en 175
BW. In de MvT van de Invoeringswet wordt geconcludeerd:

'Deze poging tot rnateriele atbakening van vereniging en vennootschap lijkt
echter bij nadere overweging niet geslaagd. Geheel onhoudbaar is zij voor de
cooperatieve vereniging. De coOperatieve vereniging oefent volgens de ornschrij-
ving van artikeI2.2.2.l een bedrijften behoeve van haar leden uit. De resultaten
van de bedrijfsuitoefening kunnen aan de leden ten goede komen. De cooperatie-
ve vereniging is materieel een vennootschappelijk verband. ,43

Sic! Het resultaat was dat in de verenigingsdefinitie het 'anders dan in een
vennootschap' verviel.

Ook de cooperatie-definitie onderging voorafgaande aan de invoering in
1976, zoals gesteld, een importante wijziging. Onderwerp van discussie
was het besloten karakter, waarmede hier bedoeld het slechts in beperkte

41 Een andere wezen1ijke verandering was het verdwijnen van de preventieve toetsing van
verenigingen.

42 Van der Velden, t.a.p. p.17. Zie ook van dezelfde schrijver een bespreking van de
verenigingsdefinitie nadat deze conform zijn wensen in de Lnvoeringswet was aangepast;
De invoeringswet Boek 2 van het nieuwe BWen de Vereniging, De Naamloze Vennootschap
nr.49 p.90 e.v.

43 Van Zeben, t.a.p. p.1152.
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mate met niet leden sluiten van overeenkomsten als die welke met leden
worden gesloten - art. 2:53 lid 2 en Lid3 BW. De Nota van Wijziging
van de Invoeringswet merkt hierover op:

'Verscbillende cooperatieve vereniging zijn in zoverre in de ricbting van de
naamloze en de besloten vennootschap gegroeid dat zij dezelfde soort overeen-
komsten als zij met de eigen leden hebben lopen, ook met derden sluiten, omdat
dit een rationale bedrijfsvoering bevordert. ,44

Zie voor de aanpassingen van de cooperatie-definitie terzake het besloten
karakter onderdeel 8.4. De keuze voor de rechtsvorm van de vereniging
bleef onaangetast, zowel in 1976 aLs bij de hiervoor in onderdeel 7.2
besproken meest recente aanpassing van de cooperatie-definitie per 1januari
1989.

5 De verenigingsvonn

Naast maar vooral aansluitend op discussie over het onderscheid cooperatie-
vennootschap yond plaats en vindt nog steeds plaats een gedachtenvorming
over tussenvormen, of, zo wen wil, verbijzonderingen van beide vormen
in elkanders richting. Het onderscheidend denken waarbij het zo scherp
mogelijk afbakenen van normaaltypen binnen een gesloten systeem het doel
is, lijkt plaats te maken voor een herorientatie." Daartoe dient in de wet
wei de ruimte te bestaan. Of moeten er nieuwe wettelijke normaaltypen
worden toegevoegd? Polak en Helmich wijzen terecht op de ruimte die er
in principe is een vennootschap op cooperatieve grondslag te laten
functioneren en de mogelijkheid die er daarnaast bestaat om de cooperatie

44 Van Zeben, t.a.p. p.1246.
45 J.M.M. Maeijer betoogt dat het gesloten stelsel van rechtspersonen in beginsel betekent

dat partijen niet een rechtspersoon sui generis, een innominaat rechtspersoon kunnen
oprichten; men moet een keuze uit de wet maken. Maar, toch spreekt de wetgever niet het
laatste woord. Het stelsel is niet absoluut gesloten in die zin dat doctrine en rechtspraak
de lijst van rechtspersonen niet kunnen aanvullen. Waarschijnlijk acht Maeijer dit niet, maar
weI mogelijk. Het nieuwe Boek 2 BW betreffende rechtspersonen, NJB 15 mei 1976 p.657.
Zo ook Y. Scholten in zijn preadvies t.a.p. p.84.
Scholten omscbrijft zeer in het kort, met verwijzingen, welke de kritiek op het gesloten
systeem van Meijers was van Hijmans van den Bergh, Bregstein, Van der Grinten, Houwing
en Switzar, t.a.p. p.lO!.
Zie voor kritische zienswijz.e van H.C.F. Schoordijk, met aandacht voor Eggens en
LOwensteyn; Mede-eigendom gemeenschap rechtspersoonlijkheid, p. 23 e. v.
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vennootschappelijke kenmerken te geven." Qua financieringswijze was
er nooit enig beletsel de cooperatie op de vennootschap te doen gelijken.
De methode van kapitaal vergaren zoals die centraal staat bij de financiering
van de NV en de BV - de 'definities' van deze rechtspersonen bestaan
uit een omschrijving van die methode - staat in beginsel ook open voor
de cooperatie." In de praktijk van de cooperatieve financiering doet zich
thans ook een ontwikkeling voor in de richting van de vennootschap, a1thans
in de richting van financieringsvormen welke in vennootschapsland ge-
bruikelijk zijn - zie onderdelen 9.3 en 9.4. Hierna zal overigens blijken
dat het besloten karakter dat een cooperatie heeft hier kan gelden als een
beperkende factor, meer i.h.b. bij de uitgifte van vermogenstitels met
stemrecht aan niet-Ieden, zie onderdeel 9.4.

Veel van de kritiek die is geleverd op de verschillende in de Nederlandse
rechtshistorie voorkomende wettelijke cooperatie-definities werd door de
wetgever niet weggenomen - en geldt mitsdien ook nog voor het huidige
art. 2:53 BW. Kritiek op de verenigingsvorm als zodanig is er niet, behalve
bij Lunshof. Althans, hij wil aansporen tot onderzoek naar de deugdelijkheid
van de vereniging als rechtsvorm voor de cooperatie. In het TVVS-coOpera-
tienummer van 1988 waarschuwt hij er voor de cooperatie als personenas-
sociatie zonder meer af te zetten tegen de kapitalenassociatie. Vanuit een
economische analyse, waarbij het lid van de cooperatie - natuurlijke
persoon of rechtspersoon - functioneert a1sintermediair tussen de econo-
mische subjecten van enerzijds die cooperatie en anderzijds de bedrijfs-
of gezinshuishouding, mag de cooperatie naar mening van Lunshof geen
personenassociatie heten. Er wordt gesteld:

46 I.M. Polak, De coiiperatievevereniging, preadvies voor de Broederschapder Candidaat-Nota-
rissen, 1965, p.1O
W.B. Helmich, Deagrarische N. V., De Naamloze vennootschapjuli 1963, nummer 4 p.49
e.v. Helmich onderscheidt de nv als ondememingsvorm en de nv als samenwerkingsvorm.
Het laatste aspect in onvoldoende ontdekt in de agrarische sector, 1.0 stelt hij, Statutaire
aanpassing kunnen de nv tot geschikte cooperatieve samenwerkingsvorm maken. Enerzijds
gaat Helmich bier heel ver in. DeeInemende agrarische bedrijven dienen hun roerende
goederen en het genot van de onroerende goederen in te brengen. (Helmich neemt de
economische verlengstuk theorie als uitgangspunt). Anderzijds concludeert bij als aanhanger
van het christelijke vrijheidsideaal - 1.0 kwalificeert bij zicbzelf - dat de juridische oplossing
van het agrariscbe integratieprobleem niet een cooperatieve nv mag zijn; 'een kolchoze die
de persoonIijke ondememersvrijheid vernietigt. '
Een voorbeeld van een vennootschap werkzaam op cooperatieve grondslag is, blijkens de
statuten, NV Interpolis.

47 Ph. C.M. van Campen, Nieuweontwikkelingsmogelij khedenvoor de cooperatie op aandelen?
TVVS 1971, Of. 3 p.69.
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'Om die red en kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de rechtsvorm vereni-
ging, ook indien het een aan de vereniging verwante rechtsvorm wordt. Wij
zouden de cooperatieve onderneming hier voorlopig willen aanduiden als eco-
nomische activueiten associatie'. (curs.RG)48

De bovenbedoelde kritiek gp de definjtie beeft immer in het bijzonder
~troffen, zoals merna zal blijken. de bestanddelen 'in stoffelijke behoeften

van haar leden voorzien'. aJsmede 'het sluiten van overeenkomsten f!!et
haar leden' De in de literatuur voorgestelde aanpassingen van de definitie
hebben dan ook hier betrekking op, niet op de rechtsvorm van de
vereniging. Wei worden - vanuit die kritiek op de twee genoemde
bestanddelen - nieuwe cooperatieve rechtsvormen bepleit, maar daarbij
wordt de verenigingsvorm gehandhaafd ofwordt, zoals door Zeijlemaker,
Molenaar en De Groot, een nieuwe vorm voorgesteld naast de cooperatieve
vereniging. Zeijlemaker bepleitte in 1972 de introductie, naast de
cooperatieve vereniging die geen winst nastreeft, van een cooperatieve ven-
nootschap welke tot doel heeft voor haar leden winst te maken. De
tweedeling wordt beargumenteerd met een wonderlijk onderscheid tussen
cooperaties die wei, resp. geen onderneming drijven. Van een onderneming
zou aileen dan sprake zijn indien de cooperatie 'het opgebouwde apparaat
dienstbaar maakt aan levering of dienstverlening aan niet-Ieden, hetzij
uitsluitend, hetzij gedeeltelijk. ,49 De Groot verwerpt terecht het idee van
Zeijlemaker; aan zo'n tweedeling om die reden bestaat zeker in het huidige
tijdsgewricht geen behoefte." Molenaar en De Groot bepleiten wei een
nieuwe wettelijke cooperatieve rechtsvorm voor de werknemersproduktie-
cooperatie. De noodzaak hiertoe zou zijn het in de wettelijke cooperatie-
definitie voorkomende bestanddeel van 'het sluiten van overeenkomsten
met haar leden' wat zich niet verdraagt met het in associatie, zonder
arbeidsovereenkomsten, verrichten van arbeid." Nu de voorstellen van
deze schrijvers niet voortspruiten uit kritiek op de verenigingsvorm als
zodanig, maar uit kritiek op een ander bestanddeel van de definitie, komen

48 1. H. Lunshof, De juridische vormgeving van de cooperatie, TVVS 1988/3 p.67. De schrijver
noemt zijn benadering van de juridische vormgeving van de cooperatie een onorthodoxe,
mel als doel een stimulans te zijn tot een wettelijke omschrijving van de cooperatie vanuit
een economisch inhoudelijkeanalyse, t.a.p, p.70-71.

49 1.B. Zeijlemaker, Rechtspersonen eo ondernemingsrecht, WPNR 1972. pAl e.v., i.h.b.
p.54.

50 H. de Groot, Zijo aIle cooperatieve verenigingen wei te vatten onder een definitie en een
regeling, TVVS 1985, nr. 2. p.37 e.v.

51 H. de Groot, t.a.p. p.37.
F. Molenaar. Cooperatie, TVVS 1982, nr. I. p.5 e.v.
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die voorstellen bij de bespreking van dat bestanddeel - onderdeel 8.2.
- aan de orde.

De verenigingsvorm is voor de cooperatie niet een bezwaarlijke vorm. Het
systeem van de wet en i.h.b. de spankracht van de cooperatie-definitie-
art. 2:53 lid 1 BW - bieden ruimte om een cooperatie desgewenst
eigenschappen te geven welke de N. V. en B.V. plegen te kenmerken.
Cooperatieve karakteristieken, welke zoals uit het navolgende hoofdstuk
zal blijken vaak van maatschappelijke aard zijn, zoals de aansprakelijkheid,
kunnen daarnaast blijven bestaan. Bestudering van buitenlandse coope-
ratievormen leidt tot de conclusie dat soms weliswaar werd gekozen voor
een vennootschapsvorm, doch dat in menig opzicht die (specifieke) ven-
nootschapsvorm lijkt op de Nederlandse vereniging. Slechts het moeten
nemen van aandelen, zoals bleek in veellanden verplicht - vaak bestaat
naast die plicht ook nog een aansprakelijkheidsregeling - is onderscheidend.
Het associatieve element in de cooperatie is van groot belang. De bijzondere
positie welke het lid heeft - zie onderdeellO.3 - rechtvaardigt een grote
zeggenschap, groter dan die welke een aandeelhouder doorgaans heeft -
zie onderdeel14. 3. De verenigingsvorm als zodanig Ievert qua financiering
geen problemen op en mag qua bestuurlijke inrichting gelden als het juiste
uitgangspunt. Het zijn de bepalingen van het verenigingsrecht betrekking
hebbende op het lidmaatschap, zoals terzake wijziging van verplichtingen
en de beeindiging van het lidmaatschap, die ongewenst zullen blijken te
zijn - zie de hoofdstukken 11, 12 en 13.

6 Cooperatie en maatschap

Ter afsluiting van dit hoofdstuk waarin de rechtsvorm van de cooperatie
centraal staat past een vergelijking tussen die cooperatie en de maatschap.
Er bestaan veel punten van overeenstemming, niet in het wettelijke model
maar weI in de door de wet toegestane praktijk, en een enkel punt van
werkelijk verschil dat overigens verhelderend kan zijn bij een onderzoek
naar de rechtsvorm van de cooperatie. Een vergelijking is temeer van belang
nu het (nieuwe) maatschapsrecht oplossingen kan aanreiken daar waar het
verenigingsrecht bij de regeling van de relatie tussen de cooperatie en het
lid in een aantal opzichten niet blijkt te voldoen. Qua terminologie wordt
hier niet vooruitgelopen op het ontwerp van Titel 13 Boek 7 - hierna ook
wel aan te duiden met Ontwerp - en conform art. 7A:1655 gesproken
over 'de maatschap' (en dus niet, behoudens een enkele keer indien zulks
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noodzakelijk is, over de vennootschap), dit mede ter onderscheiding van
'de vennootschap' (= NV en BV), zoals gebruikt in het vorige onderdeel. ~2

De cooperatie en de maatschap hebben veel gemeen. In de rechtsge-
schiedenis, en ook in het huidige tijdsgewricht geldt bij een onderscheiding
tussen de cooperatie en andere samenwerkingsvormen als uitgangspunt dat
de cooperatie een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging is met als
doel de behartiging van de stoffelijke belangen der leden. Dit doel wordt
nagestreefd door met die leden overeenkomsten te sluiten in het kader van
de bedrijfsuitoefening van de cooperatie. De maatschap is een contractuele
samenwerkingsvorm, in de wet geregeld als een der bijzondere overeenkom-
sten. De maatschap is een duurovereenkomst met als oogmerk het door
samenwerking verkregen voordeel te delen. De wettelijke maatschapsdefinitie
- art. 7A:1655 BW -luidt;

'Maatschap is eene overeenkomst waarbij twee of meer person en zich verbinden
om iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk om het daaruit ontstaande
voordeel met elkander te deelen. '

Hoewel, naar algemeen wordt geconcludeerd, de maatschap i.t.t, de
cooperatie geen rechtspersoonlijkheid heeft brengt de opzet van de duurzame
samenwerking met zich dat er een naar buiten optredende eenheid kan
bestaan - met eigen identiteit - welke eenheid ook vaak beschikt over
een eigen (interne) organisatievorm. Aan het verschil tussen de soorten
maatschappen zoals die naar huidig recht bestaan wordt hier geen aandacht
besteed, wei aan het onderscheid tussen enerzijds de cooperatie en anderzijds
de soorten maatschappen (vennootschappen) als voorkomende in het ontwerp
van Boek 7 - zie hierna. Zie ook onderdee16.3 waarin werd geconcludeerd
dat het EESV veel lijkt op de VOF en op de cooperatie. ~3

Maeijer kenmerkt de maatschap als vorm van samenwerking in vennoot-
schapsverband.54 Punt van overeenstemming tussen de maatschap en de

52 Over de terminologie 'maatschap' 'vennootschap' zie Maeijer, Asser-Maeijer I, p.lO en
p.ll.

53 A.L. Mohr stelt dat er twijfel kan rijzen over de vraag of het EESV moet worden gezien
als VOF 'of eerder als een cooperatie in de zin van Titel 3 van Boek 2 BW; het EESV zit
daar ergens tussen in'. Van maatscbap, vennootschap onder firma en commanditaire
vennootschap, 4e druk 1992, p.IS3.

54 Asser - Maeijer I, p.13, p.21.
Over de maatschap als meerpartijenovereenkomst, en de toepasselijkheid van het nieuwe
vermogensrecht zie B. Wessels, De maatschap als meerpartijenovereenkomst, TVVS 1993
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NV en de BV is de plicht iets in te brengen. Dit onderscheidt de vennoot-
schappen van samenwerkingsvormen in verenigingsvorm, zoals de
vereniging en de cooperatie. Er zijn ook verschillen tussen de NV en BY
enerzijds en de maatschap anderzijds. De maatschap is immers geen
rechtspersoon met alle gevolgen voor de maten - en derden - van dien,
i.h.b. wat betreft de aansprakelijkheid. Daarnaast is een belangrijk
onderscheid dat het aandeel in een vennootschap in beginsel overdraagbaar
is terwijl, tenzij anders overeengekomen, de maatschap eindigt indien een
maat ophoudt maat te zijn - art. 7A: 1683 3e BW. De atbakening tussen
de maatschap en de vereniging is niet eenvoudig te maken." Indien men
voor ogen houdt dat een (gewone) vereniging in het Nederlands recht ook
de behartiging van stoffeIijke belangen van de leden als doel kan hebben
en haar opdracht kan vervullen door (met de leden) een onderneming te
drijven, wordt het onderscheid tussen de maatschap en zo' n vereniging weI
erg moeilijk te traceren. Dit geldt in versterkte mate voor het onderscheid
cooperatie - maatschap. Meijers merkt m.b.t. het onderscheid tussen de
vennootschap onder firma - een bijzondere maatschapsvorm nu nog
geregeld in het Wetboek van Koophandel - en de vereniging het
navolgende op;

'Het moeilijkst is de grens te trekken tussen de naar buiten onder een
gemeenschappel ijke naam optredende vennootschap en de vereniging. Ook deze
naar buiten optredende vennootschap is immers rechtspersoon. Haar bestaan
is echter niet van dat van bepaalde personen - de vennoten - te scheid en.
Wei kan bepaald zijn, dat de erfgenamen van een vennoot in diens plaats zullen
treden, de vennootschap kan zelfs de mogelijkheid toe- en uittreding van
nieuwe vennoten openen; een vennoot bl ijft echter gerechtigd tot een evenredig
deel van het gemeenschappelijk kapitaal, hetwelk hij bij zijn uittreden moet
ontvangen; hierdoor brengt een toe- of uittreding van vennoten steeds een
structurele wijziging teweeg, die bij het toe- of uittreden van leden niet valt
aan te wijzen. Zou inderdaad het toe- en uittreden van nieuwe vennoten in de
akte van oprichting van een vennootschap op dezelfde wijze als bij een ver-
eniging zijn geregeld en zou een uittredende vennoot het recht missen een
evenredig deel van het maatschappelijk kapitaal te ontvangen, dan heeft men
inderdaad met een organisatie, die in wezen een vereniging is, te doen. ,56

p.1 e.v.
55 Voor het onderscheid (gewone) vereniging - maatschap zie ook Den Tonkelaar, t.a.p. p.28

e.v.
56 Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek, Toelichting Eerste Gedeelte, p.131 en 132,

E.M. Meijers. Meijers dicht bier, in afwijking van de toen en nu geldende algemene leer
enjurisprudentie, de VOF rechtspersoonlijkheid toe. Zie hierover Asser-Maeijer I p.24 en
25.
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Het zijn de door Meijers bedoelde twee belangrijke kenmerken van de maat-
schap - de omstandigheid dat de maatschap in principe eindigt bij vertrek
van een der maten en de maten dan aanspraak hebben op een evenredig

X dee I van het liquidatie-saldo - .5!!ein een verder verleden tot de conclusie
leidden dat deze associatievorm voor een coOperatieve samenwerking on-
b ikbaar was, af ezien no van de omstandigheid dat men bij de maat-
schapsvorm rechtspersoonli"khei oeten ontberen. eze a ijzmg
van de maatschap leidde mede - zoaIs voorheen bleek, onderdelen 7.2
en 7.3 - tot de komst van de rechtspersoon cooperatieve vereniging."
Bij differentiatie van de maatschap enerzijds en cooperatie anderzijds is
niet van onderscheidend belang het doel - behartiging van de stoffelijke

57 Goeman Borgesius merkt in 1977 op; 'Over de vraag of en coOperatieve vereeniging al of
niet een maatschap is, beeft tot beden juist de groote strijd geloopen. Tot 1874 werd door
aile opvolgende Ministers vanJustitiebeslist, dat decooperatieve vereeniging geen maatscbap
is. Zeker is het, dat de statuten van elke cooperatieve vereeniging tal van bepalingen bevatten,
geheel in strijd met de essentialia van de gewone maatscbap. (..... ) Zoo hebben wij dan
gezien, dat in de statuten eener goed georganiseerde coOperatieve vereeniging de essentialia:
veranderlijk ledental, veranderlijk kapitaal, persoonlijke aansprakelijkheid en persoonlijk
lidmaatschap niet mogen ontbreken. Niet dat terstond door bet niet voldoen aan een dier
voorwaarden, de vereeniging inelk geval bet recht op den naam van cooperatieve vereeniging
zal verbeuren, maar dit is zeker, dat de bloei en ontwikkeling dezer associaties wordt
belemmerd, indien een organisatie, gebaseerd op genoemde grondslagen, onmogelijk wordt
gemaakt of althans door de wet wordt genegeerd. En in Nederland was dit tot heden het
geval. Het aannemen van den zuiver cooperatieven vorm werd gestraft met gernis van recht-
spersoonlijkheid' T.a.p. p. VIII en IX.
Kramer stelt in 1913; •Het doel der maatschap is derhalve het behalen van stoffelijk voordeel,
van winst. Dit beoogt de C.V., althans in de eerste plaats, ook. Hierin ligt dus geene
verhindering voor de C. V. om den vorm der maatschap te kiezen, Evenrnin hierin, dat een
overeenkomst geeischt wordt voor het tot standkomen der maatschap en dat de vennooten
verplicht zijn geld of goederen of nijverbeid in te brengen. Maar weI ligt het bezwaar in
de regeling der maatschap in ons B.W.
De maatschap werkt als zoodanig niet naar buiten. Slechts de handelende vennooten zijn
aansprakelijk, de andere niet, tenzij zij eene speciale volmacht voor de handeling hebben
afgegeven (art. 1679 en 1681 B.W.)
Een onoverkomelijk bezwaar voor deC.V. vindt men ook in de bepaLingvan art. 1688B.W.,
dat de maatschap eindigt door den enkelen wil van eenige of ook van slechts eenen vennoot,
roo ook door den dood van een der vennooten, behoudens de bepaling van art. 1688. De
maatschap is een vereeniging van bepaalde personen en klaarblijkelijk bedoeld voor een
gering aantal personen, docb dat aantal is bepaald en als regel onveranderlijk.
Deze voorschriften der wet maken de maatschap als vereenigingsvorm voor de C.V.
onbruikbaar, dit behoeft geen nader betoog.
Hetzelfde geldt voor de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootscbap. Ook
bij deze associatievormen valt en staat de vereeniging met de personen, leden der vennoot-
schap, ook bier heeft de wetgever blijkbaar 't oog op een gering aantal vennooten' R.E.
Kramer. Wettelijke regeling der cooperatieve vereeniging, diss. 1913, Utrecht, p.62.
Zie ook Kuperus, t.a.p. p.28 en Boudewijnse, t.a.p. p.18 e.v,
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belangen van de maten van de maatschap, resp. de leden van de cooperatie
moet het oogmerk zijn - en de wijze waarop dit doel wordt nagestreefd
- door samenwerking en/of het exploiteren van een onderneming."
Onderscheidend zijn, gelet op de wet, maar zoals verderop zal blijken zeer
betrekkelijk onderscheidend;
a) de regeling van de inbrengplicht bij de maatschap;
b) de uiteenlopende gevolgen van uittreding van een maat/lid voor het

voortbestaan van het samenwerkingsverband,
c) de aanspraak op, resp. afwezigheid van aanspraak op een evenredig

gedeelte van het vermogen, zie ook onderdelen 9.2 en 9.3,59
d) de rechtspersoonlijkheidsregeling en de consequenties daarvan voor

de aansprakelijkheid van de maten I leden,
e) de omstandigheid dat de onderneming die wordt geexploiteerd door

de maten geldt als middel om het doel - verdeling van daaruit, uit
die onderneming, ontstaan voordeel, art. 7A: 1655 BW - te bewerk-
stelligen, terwijl bij de cooperatie de onderneming wordt gedreven ten
behoeve van (en met) de leden zelf.

De verschillen zoals bedoeld onder a) tim d) vloeien voort uit wettelijke
voorschriften. Dit geldt ook voor het verschil zoals omschreven onder e)
in die zin dat de wettelijke cooperatie-definitie, art. 2:53 lid 1 BW,
veronderstelt dat een zodanige ondememing wordt gedreven dat het de leden
zelf zijn die van de diensten of produkten van die onderneming gebruik
maken - zie onderdelen 8.1 tim 8.3. Evenwel, de wet sluit niet uit dat z
de ondememing van een maatschap het doeI heeft produkten of diensten
te leveren aan primair of uitsluitend de maten zelf. Het onder e) bedoelde
in art. 7A:1655 BW genoemde 'daaruit ontstaande voordeel' hoeft niet te
zijn winst of geldelijk voordeel. 60 Het onderscheid zoals omschreven onder
e) is dan ook sIechts een onderscheid in die zin dat de onderneming van
de cooperatie produkten of diensten moet leveren aan de eigen leden, terwijl
de maatschap dit ook kan, maar daartoe niet verplicht is en zich veelaI juist

\

58 In dit kader is van belang art. 7A: 1660 BW dat bepaalt dat een maatschap betrekking kan
hebben tot 'eene bepaalde onderneming, of tot de uitoefening van eenig bedrijf of beroep '
Zie Van Solinge, De maatschap als ondememer, in Tot Vermaak Van Slagter, p.277 e.v,
A. L. Mohr kwalificeert de maatschap in algemene zin als rechtsvorm van een ondememing,
t.a.p. p. 3, 4 en 5.

59 Over de deelgerechtigdheid van de maten in het vermogen van de maatschap zie Asser-Maeijer
I, p.190 e.v.

60 Gebruik van de 'onderneming ' - van hetgeen is ingebracht - kan worden aangemerkt als
het delen van voordeel, Asser - Maeijer I, p.52 e.v.
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met haar produkten of dienstverlening op derden richt om vervolgens de
winst onder de maten te verdelen.
De omstandigheid zoals omschreven onder e) is voor Raaijmakers aanleiding
de cooperatie te kenmerken als ancillaire joint-venture, met het karakter
van een maatschap.

'Deze samenwerkingsvorm (= cooperarie, RG) kan men beschouwen als een
'ancillaire joint venture'. Een deelfunctie van het bedrijf der leden wordt
samengebracht in een gemeenschappelijke rechtspersoon. Deze heeft een
'ancillair' karakter omdat zij, als regel, slechts werkzaam kan zijn ten behoeve
van de leden (art. 2:53 lid 2 8W). Zij behoort niet te zijn een 'zelfstandig'
profit-centre; het is haar weliswaar nietgeheel verboden winst te rnaken, primair
oogmerk kan dit echter nietzijn. De gezamenlijke hulpfunctie van de cooperatie
versterkt de onderlinge band tussen de leden; zij bewerkstelligt in feite een
partieel nevenschikkingseffect in de bedrijfsvoering van haar leden en versterkt
aldus het 'maatschappelijke' karakter van de samenwerking, zonder dat de regels
van de maatschap direct toepasselijk worden. ,61

Bestaan de verschillen zoals bedoeld onder a) tIm d) daadwerkelijk in de
praktijk en bestaan ze nog na de invoering van Boek 7 waarmede het
maatschapsrecht ingrijpend zal worden gewijzigd?
Bij toetreding tot de maatschap verplicht de maat zich 'iets in de gerneen-
schap te brengen', art. 7A: 1655 BW. Zowel geld, goederen, genot van
goederen, als arbeid kunnen worden ingebracht - art. 7A: 1662 lid 1
BW.62Bij toetreding tot een cooperatie bestaat niet een dergelijke wettelijke
plicht. De statu ten van een cooperatie kunnen evenwel verplichten deel
te nemen in de vermogensvorming, of gelden ter beschikking te stellen
zonder dat er van (echte) vermogensvorming sprake is. Een en ander kan
in de vorm worden gegoten van entreegeld, participatie-bewijzen, aan@le.R;
-kdenIening, ledenbewijzen.~tc. - zie onderdeel 9.3. Bij een dergelijke
'inbreng' rijst uiteraard de vraag of, zoals de maat - zie art. 7.13 .1.15
lid 5 Ontwerp - het lid bij uittreding aanspraak heeft op een deel van het

61 M.l.G.C. Raaijmakers, Over toe- en uittreding van ledeo in geval van fusie en omzetting
van (cooperatieve) verenigingen, in de bundel Van venoootschappelijk belang, p.211 e. v.
10zijo preadvies voor de Vereoiging voor agrarisch recht, OvercoOperatieve sameowerkings-
verbanden eo de positie van dezelver leden, Agrarisch Recht 1989, p.240 e. v., concludeert
Raaijmakers: 'Zo is dan de cooperatie tegeJijk gekwalificeerde maatschap eo vereniging',
p.247.

62 Art. 7A: 16621id I werd, conform het voorgesteldeart. 7.13.1.3 Ontwerp Boek 7, aangepast
bij gelegenheid van de verhuizing van Boek 4 BW naar Boek 7A BW. Zie Vaststelling van
de lovoeringswet Boeken 3, 5 en 6 (Zevende Gedeelte) Hoofdstuk J, Wet van 28 december
1989, Stb. 616.
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vermogen; dit moet van geval tot geval uit de statuten blijken. 63 Bij 'uittre-
ding' uit een maatschap ontvangt de maat in beginsel, d. w .z. behoudens
een afwijkende regeling, zijn aandeel in het vermogen. Indien een
aandeelhouder afscheid neemt van een vennootschap zal hij, in materiele
zin, zijn deel in het vermogen te gelde maken door verkoop van zijn
aandelen. Is een lid u' d' i"n coo ratie heeft hij geen enkele aan- ~
s raak e 0 e 'ndien statuten an ers be alen.~
Vreemd is dit niet indien er geen sprake was van inbreng. Toch zal 00 { e

het vertrekkende lid naar alle waarschijnlijkheid hebben bijgedragen aan
de vermogensvorming omdat er ook 'ten zijne laste' is gereserveerd. De (
Belgische cooperatieve vennootSchap kent als vennootschap met veranderlijk
kapitaal voor de vennoot de mogelijkheid om bij uittreding zijn aandelen
bij de vennootschap te verzilveren; dus een regeling gelijkend op die van
de Nederlandse maatschap. Hetgeen in Belgie geldt, geldt als hoofdregel
ook bij uittreding uit de Duitse Genossenschaft. Zie over het Belgische
scheidingsaandeel en de Duitse Auseinandersetzungsanspruch de onderdelen
3.6 en 4.2 en 4.5.
Inbreng in de cooperatie van goederen - van 'omzet' -lijkt in beginsel
mogelijk, bijv. door de te verwerken grondstoffen gedurende de beginperio-
de te leveren tegen een lagere prijs waardoor het lid zich a. h. w. inkoopt.
Inbreng van arbeid in de cooperatie lijkt niet voor de hand te liggen. Inbreng
van arbeid is voor menige maatschap welke een onderneming drijft
wezenlijk. Deze arbeid wordt door de maten verricht als maten, mitsdien
niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst. Arbeid verrichten voor een
werknerners-produktiecooperatie pleegt te geschieden, hoewel men lid is
van die cooperatie, uit hoofde van een arbeidsovereenkomst - zie onderdeel
8.2.

Uittreding uit de maatschap heeft in beginsel tot gevolg dat de maatschap
ophoudt te bestaan - art. 7A: 1683 3e BW, zie ook art. 7A: 1686 BW. Dit
is een logische consequentie daar het een contractuele samenwerkingsvorm
betreft. Toepasselijkheid van deze regel wil men vaak, met oog op de
gewenste voortzetting van de onderneming, voorkomen. In het maatschaps-

63 Het ontwerp van art. 7.13.l.l5lid 5 van Titel 13 - Vennootschap - van Boek 7 luidt: 'De
vennootschap, en bij de stille vennootscbap aile vennoten, zijn, tenzij anders is bepaald,
gehouden aan de uitgetreden vennoot een bedrag te betalen, gelijk aan de waarde van bet
deel dat de vennoot in geval van ontbinding der vennootschap zou hebben genoten. Is de
waarde van het deel negatief, dan is de uitgetreden vennoot gebonden een bedrag gelijk aan
de negatieve waarde aan de vennootschap te vergoeden .'
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contract kunnen daartoe voorzieningen worden getroffen.t"
Uittreding van leden uit de cooperatie heeft geen gevolgen voor het bestaan
van de cooperatie als rechtspersoon als zodanig. Wei kan het vanzelfspreken-
de verstrekkende economische gevolgen hebben - zie onderdeel 12.2. Pas
nadat het laatste lid is uitgetreden kan de cooperatie worden ontbonden -
art. 2:50 lid le BW.

De maatschap is geen rechtspersoon. De cooperatie weI. Dit, zo luidt de
conclusie, is het enige werkelijke verschil tussen de cooperatie en de
maatschap. Immers, boven bleek dat zowel het doel als de wijze waarop
dit doel wordt nagestreefd - door met en aldus ten behoeve van de leden
een onderneming te drijven - identiek kunnen zijn. Bovendien, in de
praktijk is bij toetreding tot een cooperatie frequent sprake van een plicht
tot inbreng, terwijl met voortzettingsbedingen wordt voorkomen dat maat-
schappen eindigen door uittreding. Een verschil tussen de maatschap en

(

de Nederlandse coo ratie zo bleek, IS zeker weI dat het cooperatie-hd-
geen (wetteIijke) aanspraak heeft op een dee! van bet yermogen, maar 00k

)

hier eidt dat re elend maatschapsrecht, res . de afwezi heid van een
verbod de coo ratie 0 eni e wijze door de Ieden te doen financieren -
~!e ondenieeL.9.J--het-megelijk make in de raktl]k beide rechtsvormen
tevens in dit opzicht op elkaar te laten gelijken. -

Afwezigheid van rechtspersoonlijkheid zoals bij de maatschap roept vragen
op terzake de vertegenwoordiging van de samenwerkingsvorm en de
aansprakelijkheid van de deelnemers.
Leden van een cooperatie kunnen de cooperatie niet vertegenwoordigen.
Oat is de taak van het bestuur, art. 2:45 BW. Indien de maten niet anders
zijn overeengekomen - wat in de regel weI het geval is - geldt het
wettelijke uitgangspunt dat elk van hen volledig bevoegd is te besturen,
waaronder hier is te verstaan het beheren, het verbinden jegens derden -
art. 7A:1676 BW. Dit is niet de plaats om in te gaan op de problematiek
van het bevoegd of onbevoegd vertegenwoordigen van andere maten, resp.
de maatschap. Van belang hier is de hoofdregel dat, anders dan het lid van
een cooperatie, ook indien het een zeer kleine cooperatie zou betreffen,
de maat verondersteld wordt op te treden namens de maatschap. De maat
heeft - nogmaals het gaat hier om het wettelijke uitgangspunt -
bestuursbevoegdheid en daarmede samenhangend vertegenwoordigingsbe-

64 Zie over voortzettingsregelingen Asser - Maeijer I, p.269 e.v., alsmede A.L. Mohr, t.a.p,
p. 205 e.v,
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voegdheid." Een cooperatie wordt bestuurd door het bestuur, niet door
de leden, terwijl wellicht een minderheid van de bestuursleden bevoegd
is (gezamenlijk) de cooperatie te vertegenwoordigen. Nu het lid van een
cooperatie zoals boven vastgesteld in menig opzicht in dezelfde situatie
kan verkeren als de maat kan de...a.fwezigheid van bestuursbevoegdheid
wellicht verwondering wekken. Hier, d. w .z. bij de bestuurlijke mnchtlilg',
wreekt zich - althans kan zich wreken indien er werkelijk gesproken mag
worden over een grote mate van ledenbetrokkenheid - de dualistische
complexie van de cooperatie - zie hierover onderdeel 14.3.

Leden van een cooperatie zijn, behoudens indien de statuten anders bepalen,
indien er bij ontbinding een tekort bestaat voor gelijke delen aansprakelijk -
artt. 2:55 en 50 BW. Is verhaal op een lid niet mogelijk dan vergroot dit
de aansprakelijkheid van de andere leden. Van de door de wet geboden
mogelijkheid de aansprakelijkheid te beperken wordt over het algemeen
gebruik gemaakt. Dit neemt eyenweJ niet weg dat de (beperkte) aansprake
lijkheid van de leden bij de financiering van cooperatieve ondernemingen
nog steeds van belang is - zie onderdeel 9.2. Het lid van een cooperatie
zal in geval van een tekort aansprakelijk zijn jegens vereffenaars, niet jegens
(andere) derden. Maten kunnen door elke schuldeiser - van een tekort
behoeft geen sprake te zijn - worden aangesproken, ieder - in princi-
pe - voor een gelijk deel. 66 Pluraliteit van schuldenaren is het uitgangs-
punt. Er is dus geen sprake van hoofdelijkheid. Maar, er is ook geen sprake
van een beperkte aansprakelijkheid zoals bij de cooperatie is toegelaten.
Het lid is meestal slechts aansprakelijk tot een in de statuten genoemd be-
drag, of tot een percentage van bijv. een gemiddelde jaaromzet. De maat
is aansprakelijk voor zijn deel, maar wel onbeperkt.

Zoals boven gesteld zal het maatschapsrecht met de invoering van Boek
7 Titel13 BW ingrijpend worden gewijzigd. De maatschap wordt in Boek
7 aangeduid als vennootschap. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de
vennootschap in het algemeen, de vennootschap onder firma, en de
commanditaire vennootschap. De regeling dient ter vervanging van hetgeen
thans in Boek 7A BW en het WvK is geregeld met betrekking tot de
maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap.

65 Asser - Maeijer I, p.l44 e.v.
66 De toerekeningsproblematiek - was het een stille maatschap, namens wie trad de vennoot

op, is er sprake van toerekenbare schijn, is er baattrekking, etc.? - blijft buiten beschouwing.
Zie ook art. 7.13.1.4 Ontwerp.
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De nieuwe definitie - art. 7.13. 1.1 Ontwerp - geeft zeker geen aanleiding
om het hier omschreven onderscheid cooperatie - maatschap, welk
onderscheid zoals boven bleek zeer betrekkelijk is, bij te stellen." In deze
definitie staat de beroeps- of bedrijfsuitoefening - welke thans niet wordt
genoemd in de definitie, art. 7A:1655 BW, maar in art. 7A:1660 BW-
centraal. Art. 7.13.1.2 Ontwerp maakt onderscheid tussen de openbare en
de stille vennootschap. Een vennootschap is openbaar indien deze handelt
onder gemeenschappelijke naam. De openbare vennootschap, en daarmede
ook de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap,
worden aangemerkt als rechtspersoon." Zie hier het grote verschil met
het huidige recht; de maatschap is rechtspersoon, m.u.v. de stille maatschap.
Hiermede is de overeenstemming tussen de cooperatie en de maatschap
nog groter geworden. In het bijzonder bestaat er een grote gelijkenis met
de vennootschap onder firma. Art. 7.13.2.1 Ontwerp luidt:

'De vennootschap onder firma is de openbare vennootschap tot uitoefening van
een bedrijf, welke geen comrnanditaire vennoten heeft. '

Hoewel de maatschap in het nieuwe recht rechtspersoonlijkheid heeft, blijft
de maatschap/vennootschap ook overeenkomst - art. 7.13.1. 1. Ontwerp."
De maatschap wordt niet ondergebracht bij de andere rechtspersonen in
Boek 2, maar in Boek 7 als bijzondere overeenkomst. Terwijl er sprake
is van rechtspersoonlijkheid blijft als principe gelden dat iedere vennoot
de vennootschap kan binden en dat de vennoten jegens derden voor de
verbintenissen van de vennootschap zijn verbonden, naast uiteraard de
vennootschap-rechtspersoon - artt. 7.13.1.4 e.v. Ontwerp. Ondanks de
rechtspersoonlijkheid blijft er mitsdien - ten aanzien van de bevoegdheid
en de aansprakelijkheid van leden van een cooperatie, onderscheidenlijk
van vennoten van een openbare vennootschap, een duidelijk verschil
bestaan.P

67 Art. 7.13.1.1. Ontwerp luidt: 'De overeeokomst van veanootsehap is de overeenkomst waarbij
twee of meer personen, de vennoten, Deb verbinden voor gemeenschappelijke rekening een
beroep of bedrijf uit te oefenen dan weI voor gemeenscbappelijke rekening beroeps- of be-
drijfsbandelingen te verricbten, een en ander met inbreng van ieder der vennoten.'

68 M. van Olffen, Ondememer en ondememingsvermogen, diss. Leiden 1989. p.L01; 'Het
onderscheid open bare vennootschap - vennootschap onder firma berust op het ondersebeid
beroep - bedri j f. '

69 Kritisch bierover M.l.A. van Mourik, De vennootscbap onder firma als overeenkomst en
rechtspersoon, TVVS 1976 p.264.

70 Aldus van Mourik heeft de overeenkomst-gedachte in de regeling van de maatschap in Boek
7 'de primaat' en 'doordrengt' deze gedacbte de gebele regeling, t.a.p. p.264 en p.292.
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De cooperatie als rechtsvorm

Nude cooperatie en de openbare vennootschap ondanks bedoelde verschillen
zoveel gemeen hebben kan hetgeen geldt tussen vennoten en hun vennoot-
schap, alsmede tussen vennoten onderling, als voorbeeld dienen bij de
aanpak van rechtsvragen in een cooperatieve context. Dit geldt zowel voor
financiele verplichtingen - aandeel in de winst, aanzuivering bij verlies,
verdeling van vermogen (artt. 7.13.l.11 en 7.13.l.15 Ontwerp) als voor
de uittreding (artt. 7.13.l.12 , 7.13.l.14, 7.13.l.16 Ontwerp). Daar de
ledenbindi~bij cooperaties noodzakelijkerwijze wordt vorm gegeven binnen
het kader an het verenigingsrecht, terwijl de cooperatie i.t.t. de gewone
vereniging zoals de wetgever die voor ogen had wel een onderneming
drijft - zo s de vennootschap onder firma - kan met name ook bij een
aanpassing van het cooperatierecht op dit onderdeel Titel 13 van Boek 7
van belang ziJ(). Zie hierover hoofdstuk 12.

\
\
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HOOFDSTUK 8

Overige bestanddelen van de wettelijke definitie

1 Het doel- stoffelijke beboeften

In dit hoofdstuk komen de overige materiele bestanddelen van de wettelijke
cooperatie-definitie, d.w.z. de bestanddelen anders dan de verenigingsvorm,
aan de orde, en allereerst de wettelijke doelomschrijving van de cooperatie.
De tweede zin van de cooperatie-definitie - art. 2:53 lid 1 BW - luidt:

'Zij moet zich blijkens de statuten ten doel stellen in bepaalde stoffelijke
behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten, anders dan
van verzekering, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen
behoeve uitoefent of doet uitoefenen.'

De wijze waarop het doel wordt nagestreefd - door met de leden overeen-
komsten te sluiten in het kader van de bedrijfsuitoefening - komt later
aan de orde: zie onderdelen 8.2 en 8.3.
Het door de wetgever omschreven 'cooperatie-doel' is in de rechtsgeschiede-
nis van de cooperatie altijd een zeer belangrijk definitie-bestanddeel geweest.
Het geheel eigen soort van doel kenmerkt, ook in andere landen, de
cooperatie, Daarmede is niet gezegd dat in het kader van een afbakening
van andere rechtsvormen het hier om het meest essentiele kenmerk gaat.
Alvorens nader in te gaan op de inhoud en de betekenis van het wettelijke
cooperatie-doel, verdient het begrip 'doe!', als begrip van het rechtsperso-
nenrecht, en het algemene belang van het doel-begrip enige nadere aandacht.
De wetgever gebruikt de term 'doel' in art. 2:7 BW alwaar is bepaald dat
een door een rechtspersoon verrichte rechtshandeling vernietigbaar is indien
daardoor het doel werd overschreden en de wederpartij dit wist of moest
weten. Niet in algemene zin, d.w.z. concreter maar toch weinig bepaald
wordt de term gebezigd in art. 2:26 BW dat voorschrijft dat het doel van
een vereniging moet zijn 'bepaald' en 'anders dan dat is omschreven in
art. 53 lid I of lid 2', anders dus dan het cooperatie-doel of het doel van
de onderlinge waarborgmaatschappij - zie voor kritiek op art. 2:26 lid
1 BW, onderdeel 7.1. Art. 2:27 lid 4b BW eist dat in de statuten van de
vereniging het doel wordt vermeld. Dezelfde regel geldend voor de NV,
BV en stichting is opgenomen in resp. de artt. 2:66 lid 1, 177 lid 1 en 286
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lid 4b BW. ZoaIs eerder bleek spreekt het maatschapsartikel, art. 7A: 1655
BW niet over een doel, maar over 'het oogmerk om het daaruit ontstaande
voordeel met elkander te deelen'. Van een werkelijke inhoudelijke omschrij-
ving van het doel, tevens zijnde een wettelijk vereiste, is alleen sprake bij
de cooperatie - het voorzien in bepaaIde stoffelijke behoeften van haar
leden, art.2:53 lid 1 BW - en bij het EESV - het vergemakkelijken en
ontwikkelen van de economische werkzaamheid van de leden en het
verbeteren van de resultaten daarvan, doch niet het behaIen van winst voor
zichzelf - art. 3 lid I Verordening 2137/85, zie onderdeel5.1.

Lowensteyn maakt onderscheid tussen het eigenlijke doel en het oneigenlijke
doel. I Het eerste is hetgeen waamaar de rechtspersoon streeft. Het tweede
is het terrein van werkzaamheden. Het eigenlijke doel van de vennootschap,
het behaIen van winst om die onder de aandeelhouders te verdelen, behoeft
aIdus Lowensteyn niet in de statuten te worden vermeid. Het oneigenlijke
doel- de bedrijfsuitoefening - zoaIs de handel in koffie of de exploitatie
van onroerend goed - treft men als omschrijving van de werkzaamheden
weI aan in de statu ten maar zulks zo merkt LOwensteyn op, behoort, strikt
genomen, niet te geschieden onder het opschrift 'doel'.? Bij de vereniging,
zo concludeert Lowensteyn terecht Iigt een en ander wat gecompliceerder. 3

Het eigenlijke doel van de vereniging Iaat zich niet kennen uit de wet of
de aard van deze rechtsvorm, doch aIleen uit de statuten. Het eigenlijke
doel kan zijn het uitdragen van een politieke visie, het beoefenen van de
voetbaIsport, of het voorzien in ontwikkelingshuip.
De wettelijke doelomschrijving van de cooperatie betreft in de terminologie
van Lowensteyn een eigenlijk doel, zodat hetgeen boven werd opgemerkt
met betrekking tot het doel der vennootschap en der vereniging hier, d. w .z.
bij de cooperatie, wei, resp. niet van toepassing is." Het eigenlijke doel
van de cooperatie dat, wederom strikt genomen, (ook) niet vermeld behoeft
te worden in de statu ten is vanzelfsprekend niet hetzeIfde eigenlijke doel
aIs van de vennootschap - niet het behalen van winst ten bate van de aan-
deelhouders - maar een andersoortig eigenlijk doel dat hierna meer
inhoudelijk aan bod komt.

F.J.W. Uiwensteyn, diss. p.130 e.v., Pitlo, LOwensteyn, rechtspersonenrecht, p.62 e.v.
Zie over doel in eigenlijke en oneigenlijke zin Van der Velden, t.a.p. p.22 e.v., met reactie
van F.l.W. Uiwensteyn, Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1975, p.568.

2 LOwensteyn, diss. p.130, p.l31 en p.133.
3 Uiwensteyn, diss. p.131.
4 Uiwensteyn beziet in dit kader uitsluitend de gewone vereniging, niet de cooperatie,
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Wat is de betekenis van een doel van een rechtspersoon? Het doel
onderscheidt mede de rechtsvormen en wei omdat de wetgever zich in
meer - bij de cooperatie en het EESY - of mindere - bij de vereniging,
NY, BY en stichting - mate, soms expliciet, soms impliciet, uitlaat over
het eigenlijke doel. Het doel is niet de rechtspersoon. 5 Het doel- eigenlijk
en oneigenlijk - kenmerkt wel de rechtspersoon en is richtinggevend. Yan
der Grinten stelt;

'De rechtspersoon is een doelorganisatie. Het doel heeft voor de rechtspersoon
normatieve betekenis. ,6

Doel is ook 'belang' van de rechtspersoon. Het 'belang' van de vereniging
of de NY, zo merkt Lowensteyn op, is het doel in eigenlijke zin.? Voor
de organen van de rechtspersoon is het doel normatief, dus ook voor
diegenen die op het gedrag van die organen, daaronder begrepen het verrich-
ten van rechtshandelingen met derden, toezicht uitoefenen, alsmede ook
voor die derden - zie art. 2:7 BW.

Zoals elders in deze studie betoogd heeft het niet voldoen aan een materieel
criterium van de definitie - bijv. het door een cooperatie niet nastreven
van het wettelijke doel - niet onmiddeUijke gevolgen voor het bestaan
van de rechtspersoon. WeI is er reden tot ontbinding door de Rechtbank
ex art. 2:21 lid 1 c BW omdat immers zo'n cooperatie als cooperatie is
opgericht maar niet voidoet aan de wetteIijke omschri jving. 8

De cooperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij, en het EESV
onderscheiden zich van de vereniging, de naamloze en besioten vennoot-
schap en de stichting doordat de wetgever het doel in eigenlijke zin expliciet
heeft bepaald. Uitsluitend het door de wetgever voor de cooperatie
omschreven doel - het voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van de
leden - mag worden nagestreefd. Over een eventueel 'bijkomstig' doel,
zie hierna.

5 Voor deze zienswijze in het Engelse recht, de ultra vires doctrine. zie Lowensteyn, Pitlo,
Liiwensteyn rechtspersonenrecht, p. 62 e.v.

6 Van del' Grinten, Asser-Van del' Grinten II (De rechtspersoon) p.65.
7 LOwensteyn, diss. p.136.

Voor bet 'vennootscbappelijke belang', zie I.M.M. Maeijer, Het belangenconflict in de
naamloze vennootschap, inaug. rede Nijmegen 1964, p.5 e.v.

8 Het Openbaar Ministerie en een belanghebbende kunnen dit vorderen - art. 2:21 lid I BW.
Van een ontbinding zal geen sprake zijn dan nadat de recbtspersoon de gelegeoheid heeft
verkregen zich aan te passen aan de eisen van de wet - art. 2:21 lid 2 BW.
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De cooperatie-definitie geeft veel informatie. Voorgeschreven wordt wat
het doel is, ten behoeve van wie dit moet worden nagestreefd, alsmede op
welke wijze en binnen welke vorm - die van de vereniging - dit dient
te geschieden. De onderscheiden aanduidingen van de verschillende
rechtspersonen anders dan de cooperatie, de onderlinge waarborgmaatschap-
pij en het EESV kunnen met werkelijk worden aangemerkt als definities
van die rechtspersonen. Deze aanduidingen bestaan slechts uit de vermelding
dat bedoelde rechtspersoon rechtspersoon is en het noemen van een enkel
kenmerk zoals:

de wijze van ontstaan en het hebben van leden, bij de vereniging -
art. 2:26 BW,
een financieringsmethodiek, uitgifte van aandelen, bij de NV en
BV - artt. 2:64 en 175 BW,
het met hebben van leden, bij de stichting - art. 2:285,
het onder gemeenschappelijke naam voor gemeenschappelijke rekening
uitoefenen van een beroep ofbedrijf, bij de openbare vennootschap-
artt. 7.13.1.1 en 7.13.1.2, Ontwerp.

Het essentiele onderscheid bestaat daaruit dat de cooperatieve onderneming
geen doel is op zich, terwijl dit wel geldt voor ondernemingen in een andere
rechtsvorm. De activiteiten die de cooperatie onderneemt, onderneemt zij
met te eigen nutte, maar zijn gericht op de leden. Er bestaat hierbij
vanzelfsprekend een samenhang tussen de regel dat het doel moet zijn het
doel zoals door de wetgever voorgeschreven en de omstandigheid dat de
leden, veelal, een dubbele hoedanigheid hebben, te weten die van lid/finan-
cier en van afnemer van of leverancier aan de cooperatie - zie onderdeel
10.3 - waardoor er werkelijk sprake is van een samenwerkingsverband.
De cooperatie heeft een dienende functie. Het is deze functie, het
instrumentele karakter, die Raaijmakers er toe brengt de cooperatie, evenals
het EESV, evenals rnenig joint venture, aan te merken als ancillair;

~ 'zij vervult deelfuncties ten behoeve van de aangesloten huishoudingen. '9
~.

9 M.J.G.C. Raaijmakers, Over coOperatieve samenwerkingsverbanden en de positie van
dez.elver leden, preadvies voor de Vereniging voor Agrarisch Recht, Agrarisch Recht mei
1989, p.240 e.v. Raaijmakers merkt op dat reeds in de wettelijke omschrijving van de
cooperatie het ancillaire en daarmede ook het samenwerkingskarakter tot uitdrukking wordt
gebracht, p.243. Over dit ancillaire karakter zie van dezelfde auteur, Over familierechtelijke
betrekkingen in het rechtspersonen- en vennootschapsrecht, Opgenomen in Handelsrecht
tussen Koophandel en Nieuw BW, p.161 e.v., i.h.b. p.I73 en p. 174.
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In de Duitse literatuur - in de definitie van de Genossenschaft is bepaald
dat de cooperatie de economische belangen van de leden dient te behartigen,
zie onderdeel 4.1 - wordt de Forderungsauftrag gekenschetst als een van
de meest essentiele kenmerken van de Genossenschaft.'? Er bestaat
eveneens analogie met het Duitse recht in dat opzicht dat de Genossenschaft
de enige Duitse rechtsvorm is met een wettelijk voorgeschreven 'Z weckset-
zung' .IIDe recentelijke ingevoerde Be1gischedefinities van de verschillen-
de typen van de cooperatieve vennootschap kennen de financieringswijze
als essentieel kenmerk, niet het doel. Een doel wordt in het geheel niet
genoemd, en ook niet het met de leden uitoefenen van een bedrijf als
kenmerk." Voor de doelomschrijving zoals die voorkomt in de concept
verordening van de ECV zie onderdeel 5.1, i.h.b. noot 9.

Het bestanddeel stoffelijke be1angen zoals dit thans onderdeel uitmaakt van
art. 2:53 lid 1 BW heeft een bewogen geschiedenis. De Wet van 1876
omschreefhet doel van de cooperatie als 'de bevordering van de stoffelijke
be1angen' - zie onderdee17.2. De Wet van 1925 kende zoals eerder bleek
dezelfde definitie en sprak dus ook over 'de bevordering van de stoffelijke
belangen'. Echter lid 2 van het definitie-artikel- art. 1 - was inmiddels
gewijzigd door toevoeging van een hier belangrijke zinsnede;

'Een vereeniging, welke aan deze vereischten voldoet, verliest haar karakter
niet, indien de statuten haar veroorloven haren werkkring tot derden uit te strek-
ken, noch indien zij naast stoffelijke ook andere belangen behartigt' (curs. RG).

10 De definitie van de Genossenschaft luidt - voorzover bier van belang: 'Gesellschaften von
nicht geschJossener MitgliederzahJ, welche die Forderung des Erwerbs oder der Wirtschaft
ihrer Mitglieder mittels gemein.schaftlichenGescbaftsbetriebesbezwecken (Genossenschaften),
..... ' Par. 1 GenG. Zie onderdeel 4.1.
LanglWeidmiiller, t.a.p. p.61.
Van Diepenbeek, t.a.p. p.52.

11 Zie onderdeel 4.1, noot 13.
Ook voor de gewone vereniging is zoals eerder bleek sinds 1januari 1992 een doel bepaald
in de wet, maar wei een zeer ruim doel, 01. Diet zijnde het doel van de cooperatie en de
onderlinge - art. 2:26 lid 1 BW.

12 In een wetsvoorstel dat het Diet heeft gehaald werd een heel andere definitie van de
cooperatieve vennootschap opgevoerd. Hierin had de gezamenlijke bedrijfsuitoefening wei
een plaats en werd expliciet bepaa\d dat behartigingvanDiet stoffelijke- 'zedelijke' - belangen
door de cooperatieve vennootschap is toegelaten. Zie onderdeel 3.1. Van Hulle-Hofkens,
t.a.p. p.5.
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Het ontwerp Meijers sloot aan op de Wet van 1925 in die zin dat ook
behartiging van andere dan stoffelijke belangen werd toegelaten." Bij de
parlementaire behandeling leidde dit tot het voorstel - in het kader van
een gewenste duidelijke atbakening van de cooperatie enerzijds en de
vereniging anderzijds - niet nadrukkelijk tot uiting te brengen dat ook
behartiging van niet-stoffelijke belangen, zonder enige kwantitatieve
begrensing, mogelijk is.!" Men dacht de oplossing te hebben gevonden
door in het ontwerp van de definitie van de cooperatie te bepalen dat de
cooperatie zich 'anders dan bijkomstig' ten doel stelt in stoffelijke behoeften
te voorzien." Het gevolg hiervan was een stevige discussie over deze
nieuwe zinsnede omdat deze een beperking betekende ten opzichte van de
in de Wet van 1925 geboden onbeperkte vrijheid om (ook) niet-stoffelijke
belangen te behartigen. 'Anders dan bijkomstig' impliceert immers, zo werd
gesteld, dat de stoffelijke belangenbehartiging de hoofdzaak zou moeten
vormen." Hierdoor onstond de vrees dat bestaande (werknerners-pro-
duktie-jcooperaties buiten de omschrijving zouden vallen. De uitleg van
de Minister was zeer onbevredigend. De als geruststellend bedoelde
opmerkingen rondom de produktie-cooperatie waren gebaseerd op een
misvatting van dit begrip. De taalkundige uitleg van "anders dan bijkomstig'
was onbegrijpelijk. 17Dit lokte kritiek uit. De discussie waarin langs elkaar
werd gepraat - omdat men beurtelings sprak over de gewraakte zinsnede
in relatie tot verschillende overige bestanddelen van de definitie - leidde
uiteindelijk tot art. 2:53 BW zoals ingevoerd in 1976. In deze cooperatie-
definitie is de gewraakte zinsnede niet opgenomen en wordt uitsluitend
gerept over het voorzien in stoffelijke behoeften van de leden." Ook in

13 Ontwerp vooreen Nieuw Burgerlijk Wetboek, opgestelddoor prof. mr E.M. Meijers, Tekst
Eerste gedeelte, p. 91, art. 8 letter b: 'De statuten kunnen de vereniging veroorloven naast
stoffelijke ook andere met de cooperatie verband houdende belangen te behartigen, alsmede
haar werkkring tot derden uit te strekken. '

14 Van Zeben, t.a.p. p.45S.
IS Art. 2.2.2.1 lid 2; 'Onder cooperatieve verenigingen worden verstaan verenigingen, die

zicb anders dan bijkomstig ten doel stellen in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden
te voorzien door met hen overeenkomsten te sluiten in het bedrijf, dat de vereniging te dien
einde ten behoeve van haar leden uitoefent.' Van Zeben, t.a.p. p.456.

16 Van Zeben, t.a.p. p.1242.
17 Van Zeben, t.a.p. p.1244.

De memorie van antwoord vermeldt: 'Mel name' betekent 'anders dan bijkomstig' niet:
in hoofdzaak, overwegend. ( ). Blijkens bet bovenstaande is evenmin gewettigd de vrees
dat een cooperatie zich niet in hoofdzaak zou mogen toeleggen op bet bevredigen van niet-
stoffelijke beboeften der leden: vereist is slecbts dat in baar doelstelling bet dienen van de
stoffelijke beboeften niet bijkomstig, niet van geheel ondergeschikte betekenis, mag zijn. '

18 De uitkomst van de discussie was hierdoor in overeenstemming met dewens van P. Willemse
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de thans geldende definitie - art. 2:53 BW zoals laatstelijk gewijzigd per
1 januari 1989 - is bepaald dat de cooperatie zich ten doel moet stellen
in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien.

Aldus VCi!1der Grieten is de behartiging van de stoffelijke belangen der
.Ieden bet beJangrijkste materiele criterillm van de dehrutIe van 1925.1'1
Of dit zo is in die zin dat het belangrijker is dan de overige bestanddelen
van die definitie is zeer de vraag. Het behartigen van stoffelijke belangen
van de leden is en was niet het belangrijkste criterium in het kader van
een onderscheiding van de cooperatie van andere rechtspersonen. De oor-
sprong van het hier besproken bestanddeel van de definitie is de discussie
voorafgaande aan de Wet van 1876 over het onderscheid tussen de
verschillende verenigingsvormen. Deze discussie is van principeel be lang
geweest voor de verdere ontwikkeling van het verenigingsrecht. Vanouds
mag de gewone vereniging in het Nederlands recht stoffelijke belangen van
de leden behartigen, eventueel naast andersoortige belangen." Het is geen
bezwaar dat een gewone vereniging dit doet door een onderneming te
exploiteren. Ook winst maken is niet verboden, evenmin als het aan leden
doen van uitkeringen, anders dan winstuitkeringen - art. 2:26 lid 3 BW.21
Den Tonkelaar omschrijft hoe de omstandigheid dat er slechts een wettelijke
beperking bestaat in de mogelijke verenigingsdoeleinden - te weten het
verbod aan de leden een winstuitkering te doen - heeft geleid tot een
enorme diversiteit in soorten verenigingen." In de Memorie van Toelich-
ting bij de Invoeringswet wordt opgemerkt:

'De norm dat de vereniging niet gericht mag zijn op het maken van winst ter
verdeJing onder de leden kan echter niet worden gesteld voor de cooperatieve

die suggereerde het 'anders dan bijkomstig' uit het ontwerp te verwijderen. Willemse om-
schrij ft de verwarde discussie en geeft aan dat bedoelde zinsnede in het voorgestelde ontwerp
betrekking kon hebben op; a) bepaalde stoffelijke behoeften, b) haar leden, c) zich ten doel
stellen, d) overeenkomsten te sluiten, e) in het bedrijf. P. Willemsen. De definities van de
onderlinge en cooperatie taalkundig bezien, TVVS 1974. or. 5, p.156.

19 Asser - Van der Grinten or. 383, p.305.
20 Zie i.h.b. Van der Velden, t.a.p. p.7 e.v.

Boudewijnse, La. p. p.19.
Van Zeben, p.1152.
Dijk / Van der Ploeg. t.a.p, p.13.
Den Tonkelaar, t.a.p, p.41 en p.59 e.v.

21 Van Zeben, p.1152.
22 Den Tonkelaar, La.p.p.40.
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vereniging. Ook hiertegen verzet zich de traditionele praktijk. Winstuitkering
aan leden is voor de cooperatieve vereniging geoorloofd. ,23

Niet in het doel, maar in de wijze waarop dat doel - de behartiging van
bepaalde stoffelijke belangen der leden - wordt nagestreefd vindt men
sinds 1876 het kenmerkende materiele verschil tussen de cooperatie en de
(gewone) vereniging."

Nu het huidige art. 2:53 lid 1 BW voorschrijft dat de cooperatie zich ten
doel moet stellen in bepaalde stoffelijke behoeften van de leden te voorzien,
zonder dat door de wetgever enige aandacht wordt geschonken aan andere
dan die stoffelijke behoeften, rijst de vraag ofhet thans - anders dan gold
tussen 1925 en 1976, toende Wet van 1925 van kracht was -de cooperatie
niet geoorloofd is ten behoeve van de leden te voorzien in niet-stoffelijke
behoeften. Gelet op de rechtsgeschiedenis, en meer in het bijzonder op de
wetsgeschiedenis, lijkt het antwoord bevestigend te moeten zijn. Ten tijde
van de totstandkoming van de Wet van 1876 was 'de bevordering van
stoffelijke belangen' van essentiele onderscheidende betekenis bij de
plaatsbepaling van de cooperatie, onder meer ten opzichte van de dividend-
uitkerende naamloze vennootschap en het zedelijke lichaam met het ideele
doel.r' Het zedelijke lichaam kon weliswaar ook een commercieel doel
hebben, doch het was de cooperatie niet toegestaan andere dan stoffelijke
belangen te behartigen. Zoals boven omschreven veranderde dit in 1925,
doch keerde de wetgever uiteindelijk - in 1976 - terug naar het
oorspronkelijk standpunt.
Het is nuttig alvorens de opgeworpen vraag werkelijk te beantwoorden te
bezien of een afdoende contour van de aanduiding 'stoffelijke behoeften'
mogelijk is. De wetgever biedt hier niet werkelijk hulp." In de literatuur
wordt in dit kader wel onderscheid gemaakt tussen 'economische' belangen
en 'ideele' belangen." Gelet op de herkomst van het hier besproken be-
standdeel is dit een goed onderscheid. De cooperatie streeft de behartiging

23 Van Zeben, p.llS3.
24 Aldus ook I.H. Boudewijnse, t.a.p. p.17. en Meijers, Van Zeben p.4S7.

Zie ook Y. Scholten, preadvies, t.a. p. p.102.
2S Gezelle Meerburg merkt op: 'Bevordering van stoffelijke belangen doelt op het verschil

met eene andere soort van vereenigingen, zedelijke lichamen genaamd. ' Zie citaat, onderdeel
7.1,noot6.

26 In de wetten van 1876 en 1925wordt overigens niet gesproken over voorzien in 'stoffelijke
behoeften'; maar over 'behartigen van stoffelijke belangen,'

27 Den Tonkelaar, t.a.p. p.40.
Asser - Van der Grinten, or. 387, p.307.
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na van economische belangen van de leden. Dit aspect komt ook - en
duidelijker - tot uiting in de Amerikaanse en Duitse definities. Zie de
onderdelen 2.2 en 4.1. Het moeten 'bepaalde' - art. 2:53 lid 1 BW -
behoeften zijn waarin de cooperatie voorziet en het kenmerkt en verenigt
de leden dat zij die behoeften hebben. De soort van behoefte wordt
veelal- maar niet noodzakelijkerwijze - bepaald door de identiteit van
de leden. Ondernemers leveren aan hun cooperatie grondstoffen, of nemen
juist van hun cooperatie grondstoffen af. Consumenten doen zaken met
hun cooperatie omdat er behoefte bestaat aan bijv. levensmiddelen of
kredietfaciliteit." Het adjectief stoffelijk refereert niet noodzakelijkerwijs
naar stoffelijke produkten. Van der Grinten merkt 0 d 'stoffeliike behoef-
ten' extensief moet worden verstaan en dat 00 aienstverleiilng a leden
het doel mag zijn van de cooperatie." Het zijn de econ langen
die de leden binden en die hen er toe brengt gezamenlijk een onderneming
te exploiteren. Deze onderneming neemt van de leden produkten af oflevert
aan hen produkten of diensten. Zo ook kan de dienstverlening bestaan uit
kred~Rg E!Radviseriqg. Aldus voorziet de cooperatie in de stoffelijke
/ economische behoeften van haar leden.

Nu het onderscheid stoffelijk - niet-stoffelijk een betrekkelijk duidelijk
onderscheid is mag - terugkerend naar de opgeworpen vraag of het een
cooperatie niet is geoorloofd te voorzien in niet-stoffelijke behoeften -
worden gesteld dat de cooperatie zich in beginsel uitsluitend behoort bezig
te houden metde behartiging van stoffelijke belangen. Dit is de oorspronke-
lijke bedoeling geweest van de wetgever en in overeenstemming met de
huidige definitie. Echter, niet altijd betreft het (aileen) een evidente econorni-
sche, of evidente idee le behoefte-voorziening. 30 Uitgangspunt behoort dan

28 In de Duitse cooperatie-definitie wordt onderscheid gemaakt tussen het Iid-ondememer ten
behoeve van wie de Genossenschaft voorziet in de 'F6rderung der Wirtschaft' en het lid-
consument die mag rekenen op de 'F6rderung des Erwerbes': Zie onderdeel 4.1.

29 Asser - Van der Grinten, or. 387, p.307. Van der Grinten stelt: 'Met 'stoffelijke behoeften'
is bedoeld behoeften in het economische vlak, '

30 Wat te denken van een cooperatief cafe? De leden van dit cafe genieten een korting op de
consumpties. Terecht, zij zijn immers aansprakeJijk voor een eventueel tekort. De leden
sluiten daadwerkelijk overeenkomsten met hun cooperatie - zoals door Meijers gewenst -
en wei door het plaatsen van bestellingen bij de barkeeper. Voorziet het cooperatief cafe
in stoffelijke behoeften? Het cafe levert (stoffelijke) produkten; consumpties. Of betreft het
een dienstverlenende cooperatie die voorziet in ontspanning? Een ideeel doel is niet aanwezig.
Maar, zijn er wei economische belangen in het geding? Ja; het cooperatief cafe is toch niet
werkelijk anders dan de consumenten(-inkoop)-c06peratie.
Van Schilfgaarde noemt bet voorbeeld van decooperatieve tennisvereniging. Deze vereniging
exploiteert een tennishal. De leden kunnen met voorrang op derden, de banen buren. Van
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te zijn dat de behartiging van economische belangen de hoofdzaak is. Terwijl
de wetgever het behartigen van niet-stoffelijke belangen naast de behartiging
van stoffelijke belangen als mogelijkheid heeft geschrapt moet mitsdien
de conclusie toch zijn dat het bijkomstig - of beter wellicht, het noodza-
kelijkerwijze - mede voorzien in niet-stoffelijke belangen niet ongeoorloofd
moet worden geacht."

Het onderscheid stoffelijk - niet-stoffelijk is een ander onderscheid dan
het onderscheid economisch-ideeel. AI het bovenstaande in aanmerking
nemende verdient het aanbeveling de term 'stoffelijke' in art. 2:53 lid 1
BW te vervangen door 'economische"."

2 Overeenkomsten met leden - art. 2:59 BW

De cooperatie dient blijkens art.2:S3 lid I in de stoffelijke behoeften van
haar leden te voorzien door met hen - de leden - overeenkomsten te
sluiten in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of
doet uitoefenen. De wetgever veronderstelt mitsdien dat de cooperatie met
de Ieden overeenkomsten sluit. Het bedrijf van de cooperatie, zo lijkt het

Schilfgaarde acht, ou de ledeo met hun vereniging overeenkomsteo sluiteo, de kwalificatie
cooperatieve vereoiging denkbaar. Discussie acht hij weliswaar mogelijk roodom de
'stoffelijke behoeftea'. Voorzieo in teooisbaoeo is stoffelijk, voorzieo in ootspaoniog is mioder
stoffelijk. A1s cooclusie wordt getrokken dat het onderscheid tusseo de cooperatie eo de
vereniging toea - in 1977 - in de wet niet goed is geregeld. Van Schilfgaarde bepleit, ter
bescherming van de bestuurders eo ledeo, het formele uitgangspunt, d. W.z. of de cooperatie
als cooperatie is opgericht is bepaleod. P. van Schilfgaarde, De coOperatievetennisvereoiging,
WPNR 1977 p.693. Het stelsel van de materiele criteria heeft slechts gegoldeo van 1976
tot 1989 - zie onderdeel 7.1.
HR 13-01-1966 NJ 1966,89.
RB Arnhem, 03-09-1964 NJ 1965,409.

31 Onder omstaodighedeo kao van importaotie zijo te onderzoekeo of die niet-stoffelijke
belangenbehartiging, welke wellicht niet a1sdoel io de statuteo is geooemd, teo koste gaat
van de stoffelijke belangeobehartiging.
Zo ook Asser-Van der Grinteo, or. 387, p.308, eo Dijk I Van der Ploeg, t.a.p. p.25.
Zie over 'eigenlijkdoel' , 'tussendoel' ,ecoooroisch doel eo ideeel doel van ledeo en/of derdeo
voor wie eeo vereniging werkzaam is, Deo Tonkelaar, t.a.p. p.39 e.v.
Joh, van Gool, De produktie-cooperatie eo het 'principe distributif", TVVS 1976, or. 12,
p.353, wijst erop dat het voorzien in stoffelijke behoefteo als hoofddoel, terwijl eeo ideele
doelstelling slechts mag gelden als oeveodoel eeo voor werknemers-produktiecooperaties
(Van Gool spreekt over produktiecooperatiesjongewenst uitgangspuntis. De produktiecOOpe-
ratie stelt de onafbaokelijkheid eo waardigheid van de werkers voorop. Het doel van deze
coOperatie is 'ooderschikking te vervangen door associatie'.

32 Ook dieostverlening in het kader van ontspaoning - zie de rwee voorbeelden in noot 30 -
kan bestaao uit het voorzien in econoroische behoeften.
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te moeten zijn, bestaat uit het sluiten van overeenkomsten met de leden,
althans dat bedrijfhoort daarop gericht te zijn. Het type overeenkomst zoals
dat met de leden wordt gesloten mag ook met derden worden gesloten, mits
dat niet in zodanige mate geschiedt dat de overeenkomsten met de leden
van slechts ondergeschikte betekenis zijn - art. 2:53 lid 3 en lid 4 BW;
zie onderdeel 8.4. Het bestanddeel van de met de leden te sluiten overeen-
komsten is een zeer relatief criterium in die zin dat het de cooperatie in
het veld van rechtspersonen niet werkelijk onderscheidt. Dit criterium is
zoals al eerder opgemerkt maar nog niet nader uitgewerkt vaak onderwerp
van kritiek geweest. Er bestaat een zeer nauwe relatie tussen het afsluiten
van overeenkomsten enerzijds en het 'in het bedrijf dat zij te dien einde
te hunnen behoeve uitoefent' anderzijds. Hetgeen hier aan de orde komt
is dan ook nauw verbonden met de inhoud van het hiernavolgende onderdeel
8.3 over de bedrijfsuitoefening. In dat onderdeel zal worden geconcludeerd
dat de economische interactie tussen de cooperatie en haar leden, de
~uitoefening met de leden, hetgeen in dat onderdeel wordt aangeduid
als het 'primaire bedrijr van de cooperatie, wei een essentieel kenmerk
is van de cooperatieve samenwerkingsvorm.

Het hier te bespreken bestanddeel is relatief nieuw. Het kwam zoals hierna
zal blijken terecht niet voor in de definities van de wetten van 1876 en 1925.
Het werd in de wet opgenomen bij de Invoeringswet van 8 april 1976. Dit
onderdeel van de definitie was identiek aan het voorstel van Meijers:

... 'in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien door met hen
overeenkomsten te sluiten in het bedrijf ... ' (curs. RG).33

In de thans geldende definitie wordt bepaald;

' ... in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens
overeenkomsten, anders dan van verzekering, met hen gesloten in het bedrijf
.. .'(curs. RG)

- art. 2:53 lid 1 BW. Het woordje 'krachtens' is geen verbetering; de
redactie werd er niet fraaier op en is er ook niet duidelijker door gewor-
den."

33 Zie hierover onderdeel 7.2.
34 Krachtens, aldus Van Dale, betekent: uit kracht van, ingevolge.

Meijers sprak over 'door'; ook de Vaststellingswet van 1960; Ontwerp Meijers art. 2.2.2.1
lid 2 t.a.p. p.89, Van Zeben p.1241.
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Meijers maakt in de toelichting bij zijn ontwerp een strikt onderscheid tussen
twee relaties welke het lid met zijn cooperatie zijn inziens onderhoudt; het
lid sluit overeenkomsten met de cooperatie, zoals ook derden, niet-Ieden,
dat doen - bijv. een overeenkomst van koop/verkoop of van geld le-
ning - en heeft daarnaast met die cooperatie een verenigingsrechtelijke
band. Dit uitgangspunt is terug te vinden in de huidige defintie, art. 2:53
lid 1 BW - door het vereiste van de met de leden te sluiten overeen-
komsten - en in art. 2:59 BW dat luidt:

'I. Cooperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn niet bevoegd door
een besluit wijzigingen in de met haar leden in de uitoefening van haar bedrijf
aangegane overeenkomsten aan te brengen, tenzij zij zich deze bevoegdheid
in de overeenkomst op duidelijke wijze hebben voorbehouden. Een verwijzing
naar statuten, reglementen, algemene voorwaarden of dergelijke, is daartoe niet
voldoende. 2. Op een wijziging als in het vorige lid bedoeld kan de rechtsper-
soon zich tegenover een lid slechts beroepen indien de wijziging schriftelijk
aan het lid was medegedeeld.'

Met deze bepaling verschaft Meijers de leden protectie tegen eenzijdige
wijzigingen van de op de overeenkomsten van toepassing zijnde condities
door een besluit van enig cooperatie-orgaan. In de toelichting bij zijn
ontwerp geeft Meijers de volgende verklaring voor het door hem verkozen
uitgangspunt;

'Bij de cooperatieve vereniging en de onderlingewaarborgmaatschappij voorziet
de vereniging in stoffelijke behoeften der leden op een bijzondere wijze. De
vereniging dient om overeenkomsten, die de leden in het economisch verkeer
wensen te sluiten, op voor de leden voordeJiger wijze tot stand te brengen, dan
wanneer de leden individueel deze overeenkornsten met derden zouden aangaan.
Door gemeenschappelijk in een beboefte te voorzien, wordt de contraprestatie,
die ieder lid zich daarvoor moet getroosten, op gunstiger wijze bepaald dan
bij een individueel optreden. Voor de wet karakteriseert zich de cooperatieve
vereniging hierdoor dat bet lid contracten van een bepaalde soort met de
vereniging aangaat en deze er baar bedrijf van maakt zodanige contracten te
sluiten en het nodige te verrichten om die te kunnen nakomen. Iedere soort van
contract levert dientengevolge een bijzonder soort van cooperatie op. AI naar
die aard van de met de (eden gesloten overeenkornsten karakteriseert zicb de
cooperatieve vereniging. De beboefte, zich van bepaalde artikelen te voorzien,
wordt gediend door de cooperatie die aan baar (eden deze artikelen verkoopt,
terwijl de cooperatie zich deze alsdan kan verschaffen, betzij door ze en gros
in te kopen of ze zelf te vervaardigen. In de beboefte naar goedkoop crediet

Zie hierover ook J .H. Lunshof, CoOperatiesop zoek naar meer financieringsmogelijkheden,
S&V 1992, p.67 e.v., i.h.b. p.73 linker kolom.
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voorzien de cooperatieve leenbanken, die met haar leden overeenkomsten van
verbruik:leen afsluiten en die zich de nodige geld en verschaffen, hetzij door
die elders op te nemen, hetzij door tevens op cooperatieve grondslag als beleg-
gingsbank voor leden te dienen, die als geldschieter met de vereniging
contracteren. Voorts zijn er cooperatieve afzetverenigingen, waarin de leden
bij overeenkomst aan de vereniging goederen overdragen of ten verkoop ter
hand stellen. (... ) Er zij hier op gewezen, dat als kenmerk van de cooperatieve
vereniging en van de onderlinge waarborgmaatschappij wordt aangemerkt: de
overeenkomsten, die de leden met de vereniging aangaan. Het ontwerp
beschouwt deze contracten als overeenkomsten, juridisch van gelijke aard als
die welke de leden met andere person en aangaan. Mitsdien worden de leden
uit deze overeenkomsten op volkomen gelijke wijze als andere schuldeisers en
schuldenaren uit overeenkomst gerechtigd en gebonden. Daarnaast kunnen rech-
ten en verplichtingen staan, die in het verenigingsrecht wortelen, b.v. de ver-
plichting om in een nadelig saldo te delen of een contributie te voldoen of het
recht om op de algemene vergadering te verschijnen en zijn stem uit te
brengen. ,35

Verschillende schrijvers hebben er op gewezen dat de economische activiteit
tussen het lid en zijn cooperatie niet voortvloeit uit telkens opnieuw te sluiten
overeenkomsten - uit de wettekst, zie art. 2:59 lid 1 BW, kan men
opmaken dat de wetgever wel uitgaat van achtereenvolgens te sluiten
schriftelijke (!) overeenkomsten 36 - maar uit het lidmaatschap zelf. In
den beginne kwam de kritiek op Meijers' uitgangspunt vooral voort uit de
vrees dat na invoering van dit bestanddeel in de wettelijke definitie - het-
geen zoals gesteld geschiedde in 1976 - de cooperatieve flat- of antennever-
eniging, alsmede de werknemers-produktiecooperatie niet meer zouden
voldoen aan de wettelijke definitie. Deze vrees was (ook) begrijpelijk omdat
toen het stelsel van de rnateriele criteria gold. De kritiek rondom de eerste
categorie van cooperaties was gebaseerd op de gedachte dat het gebruik
van de flat of ante nne niet voortvloeit uit te onderscheiden (maandelijkse)
te sluiten overeenkomsten, doch direct uit het lidmaatschap. Voor de
werknemers-produktiecooperaties werd het nieuwe bestanddeel funest geacht
omdat het bij een dergelijke cooperatie nu juist niet de bedoeling is dat er
arbeidsovereenkomsten worden geslaten, doch dat er een aanspraak is op
en een plicht tot het verrlchten van arbeid uit hoofde van het lidmaat-
schap." Deze kwestie komt aan het einde van dit onderdeel nog aan bod.

35 Meijers, Toelichting p.142 en 143.
36 Zo ook P. Willemse in De definities van onderlinge en cooperatie taalkundig bezien, TVVS

1974. p.159.
37 Van Gool, t.a.p.

Anders 1.M. Polak. t.a.p. p.32.
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Oat het nieuwe materiele criterium van de te sluiten overeenkomsten in
de genoemde gevallen daadwerkelijk tot problemen zou leiden werd niet
door iedereen onderschreven."
Kritiek op het onderhavige bestanddeel in meer algemene zin werd geuit
door Willemse en in navoJging daarop door De Groot. Het scherpe onder-
scheid tussen de contractuele relatie en de verenigingsrechtelijke band is,
zo stelt Willemse, gebaseerd op een misvatting van datgene wat het normaal-
type van de cooperatie zou zijn; 'slechts een enkele voldoet precies aan
het normaal-type. ' 39 Nu hij het uitgangspunt van Meijers onjuist oordeelt
acht Willemse de in het bovengeciteerde art. 2:59 BW vervatte 'non-inter-
ferentie-theorie' overbodig. Samenvattend concludeert Willemse dat er
weinig cooperaties zijn die in de uitoefening van hun bedrijf met hun leden
overeenkomsten sluiten zoals zij die ook met derden kunnen sluiten.

'Het normaal-type van art. 53 is in de praktijk verre van normaal',

zo stelt hij, en ook art. 2:59 BW wordt door hem dan overbodig geacht.
De Groot meent dat het vereiste contracten met de cooperatie te moeten
aangaan in de praktijk als een hinderlijk obstakel wordt gevoeld." Hij
voorzag daarnaast dat de wetgever bij de laatste aanpassing van de definitie
de mogelijkbeid zou inbouwen dat die contracten niet worden gesloten met
de cooperatie, doch met een werkmaatschappij - zie onderdeel 8.3. Dit
evenwel is voor De Groot niet een verbetering. Hij concludeert dat het cen-
traal stellen van het sluiten van overeenkomsten in de definitie moet worden
geschrapt." Een terugkeer - op hoofdlijnen - naar de definitie van de

38 Maeijer wees de kritiek af. NJ.B. 15 mei 1976, aft. 20, Het nieuwe Book 2 BW betreffende
reehtspersonen.
Stille, De cooperatieve exploitatievereniging in bet nieuwe rechtspersonenrecht, WPNR,
1977,5406, p.577.
Van GooI, t.a.p. p.360.
Molenaar, t.a.p. p.7 rechter kolom.

39 P. Willemse, Is de cooperatie in Book 2 Nieuw BW wei bet normaal-type? TVVS 1978,
p.381.

40 H. de Groot, Zijn aile cooperatieve verenigingen wei te vatten onder een definitie en een
regeling, TVVS 1985, p.38.

41 H. de Groot, t.a.p. p.42 rechter kolom: 'Het omschrijven van het wezenskenmerk van de
cooperatie als een contractueel fenomeen is in strijd met de realiteit (... ). Aan bet verrichten
van de levering zijn doorgaans belangrijke verenigingsrechtelijke gevolgen verbonden op
het gebied van een aandeel in een overschot of tekort van de cooperatieve vereniging bij
de afsluiting van het boekjaar, stemreeht en aansprakeJijkheid ingeval van vereffening. Deze
nauwe koppeling tussen verenigingsreeht en levering wijst er op, dat men hier niet met een
contractueel verscbijnsel Ie rnaken heeft.'
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Wet van 1925 wordt aanbevolen omdat daarin 'het sluiten van overeenkom-
sten' niet voorkomt en omdat daarin weI de door De Groot zo belangrijk
geachte vrije in- en uittreding is opgenomen. Op het uitgangspunt van
Meijers is ook door andere auteurs weI kritiek geuit. 42

De analyse van Meijers - welke toch nog steeds mede de grondslag is
van de thans geldende cooperatie-definitie - kreeg ook bijval. J .M. Polak
merkte in zijn preadvies over de cooperatieve vereniging op:

'Aan Meijers komt de verdienste toe scherp het onderscheid te hebben
aangewezen tussen de overeenkomst van toetreding en het daaruit resulterende
Iidmaatschap aan de ene kant en de overeenkomsten die de c. v. in haar bedrijf
met de leden sluit anderzijds. Het zijn de laatste overeenkomsten die de C.v.
economisch en maatschappelijk karakteriseren." ( ... ) Derechten en verplichtin-
gen die in het verenigingsrecht wortelen staan daarnaast. ( ... ) Niettemin is de
nauwe samenhang tussen beide niet te loochenen. Wei het duidelijkst bemerkt
men dat als de c. v. een plicht tot levering of afname kent. '44

Bij de behandeling van de Invoeringswet van 8 april 1976 kreeg de opvatting
van Meijers uiteindelijk steun hetgeen leidde tot de opname in de wet van
het bier besproken bestanddeel van de definitie. Een voorstel dit bestanddeel
uit de voorgestelde definitie te verwijderen haalde het niet. 45

42 1.N. Kras, Heeft de coOperatieve vereniging een januskop?, Agrarisch recht mei 1989, p. 229:
'AIle coOperatieve verenigingen zijn niet te vatten onder een definitie en een regeling, ( ... )
In de meeste produktie-cooperaties vloeien de bedrijfsactiviteiten van de cooperatieve
vereniging voort uit de lidmaatschapsrelaties tussen de leden en de coOperatie. Dit betekent
dat er in het geheel geeo (of ZIJ men wil bij de toetreding tot de cooperatieve vereniging
een) overeenkomsten gesloten worden. Deze coOperaties maken er dus niet hun bedrijf van
overeenkomsten te sluiten om in bepaalde stoffelijke behoeften van hun leden te voorzien. '
1. Luoshofbetoogt: 'Wie keonis heeft genomen van de cooperatie als oozelfstandige onderne-
mingssoort zal het duidelijk zijn dat het kenmerkende van de coOperatieve ondememing
niet ligt in het sluiten van overeenkomsten met de leden, maar dat het kenmerkende juist
is, dat de samenwerkende economische eeoheden economisch verbonden blijven met de
cooperatie en dat er dus geen mark! tussen beide ontstaat; dit is wezenlijk voor het
oozelfstandig karakter van de coOperatieve ondememing. 'De coOperatie; een oozelfstandige
ondernemingssoort, Agrarisch Recht 1986, p.604. Ooderhavige zienswijze lijkt slechts op
te gaan voor een enkel cooperatie-type,

43 Deze zienswijze staat in schril contrast met de opvatting van Luoshof, zie citaat noot 42.
44 I.M. Polak, t.a.p. p.32.
45 Van Zeben, t.a.p. p.1244. Memorie van Antwoord II bij de Invoeringswet; 'Uit dien hoofde

ziet de ondergetekende ook bezwaar tegen de geopperde definitie vol gens welke het doe!
der cooperatie niet meer ZlJU behoeven in te houden dan te voorzienin bepaalde stoffelijke
behoeften van haar leden door te dien einde ten bate van haar leden een bedrij f uit te oefenen.
Uit deze definitie ZlJU immers een essentieel element van de cooperatie, nl. het sluiten van
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Hoe wordt er in de literatuur van na de meest recente wijziging van de
cooperatie-definitie - bij de Wet van 16juni 1988 (lnvoering structuurrege-
ling), welke wet exact dezelfde definitie kent als het ontwerp van de Invoe-
ringswet Boeken 3, 5 en 6 NBW ~wetsvoorstelI7725) - omgegaan met
het hier aan de orde zijnde zo bekritiseerde bestanddeel. Stille stelt zich
op het standpunt dat een cooperatie niet aan de huidige wettelijke omschrij-
ving voldoet wanneer de voorziening in stoffelijke behoeften van de leden
rechtstreeks op grond van het lidmaatschap zonder de tussenschakel van
een overeenkomst plaatsvindt.f Hij wijst er daarnaast op dat bedoelde
overeenkomsten na de laatste wetswijziging ook zouden kunnen worden
gesloten met een dochter-rechtspersoon die het bedrijf feitelijk uitoe-
fent - zie hierover het navolgende onderdeel.
Dijk / Van der Ploeg meent eveneens dat indien er geen overeenkomsten
worden gesloten er niet wordt voldaan aan art. 2:53 BW.47 Het door
Meijers aangebrachte onderscheid tussen de contractuele relatie enerzijds
en de verenigingsrechtelijke relatie anderzijds wordt onderschreven en
kenmerkend geacht voor de cooperatie, ondanks de omstandigheid dat de
grens tussen beide categorieen niet altijd even duidelijk is. Omtrent de
zienswijze van Stille en Dijk / Van der Ploeg kan niet anders worden
opgemerkt dan dat deze gelet op de tekst van de wettelijke cooperatie-defi-
nitie juist is.
Van der Grinten neemt twee contradictoire standpunten in. Enerzijds wordt
betoogd dat het sluiten van overeenkomsten geboden is en wezenlijk is voor
de cooperatie." Anderzijds wordt gesteld dat het met de strekking van
de wetsbepaling niet in strijd is dat in de behoeften van de leden wordt
voorzien niet krachtens overeenkomsten, doch krachtens de lidmaatschaps-
verhouding." Dortmond behandelt in zijn intreerede niet het hier besproken
bestanddeel als zodanig. WeI concludeert hij dat doordat het sinds de laatste
wetswijziging is toegestaan dat de overeenkomsten door de leden met een
dochter-rechtspersoon van de cooperatie worden afgesloten - hetgeen hierna

overeenkomsten met de leden ter uitvoering van baar doel, zijn verdwenen. '
46 A.L.G.A. Stille, Kluwer Band Recbtspersonen, Deell, p.53-4.
47 DijklVan der Ploeg, t.a.p. p.25 en p. 106.

T.J. van der Ploege. a. , Nieuwvennootschaps- en recbtspersonenrecbt, Serie praktijkhandlei-
dingen, p.77.

48 Asser - Van der Grinten, p.308. 'Wezenlijk voor de coOperatie is, dat de voorziening in
de beboeften van de leden geschiedt door bet aangaan van overeenkomsten met baar leden.
De cooperatie moet zich ten doel stellen bet aangaan van overeenkornsten met baar leden. '

49 Asser - Van der Grinten, p.310. 'Wij zouden willen aannemen, dat met de strekking van
de wetsbepaling Dietin strijd is dat in de behoeften van de leden Dietwordt voorzien kracbtens
overeenkomst docb kracbtens aan bet lidmaatscbap verbonden recbten.'
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wordt bestreden, zie onderdeel 8.3 - bij de vraag of een rechtspersoon
een cooperatie is, de vereisten van de bedrijfsuitoefening en van het
behartigen van de stoffelijke belangen meer voorop zijn komen te staan. so

Wat is de praktijk? Er kan worden geconstateerd dat bij de grondstofverwer-
kende cooperaties het afsluiten van overeenkomsten in het geheel niet
speelt. ~I (Er is dan dus ook geen sprake van schriftelijke overeenkomsten.)
Indien men zou willen betogen dat er wel telkens - bijv. bij het wekelijks
afleveren van de grondstof - sprake is van een (koop/verkoop- )overeen-
komst kan daartegen op zijn minst worden ingebracht dat partijen dat niet
als zodanig ervaren. Opmerkelijk is overigens dat men gelet op de statuten
van dergelijke cooperaties die overeenkomsten wei mag verwachten; vaak
is in de statutaire doelomschrijving de wettelijke definitie, art. 2:53 lid 1
BW, letterlijk overgenomen. Een figuur welke bij dit type cooperatie ook
wei voorkomt bestaat daaruit dat bij de toetreding niet slechts de lidmaat-
schapsformulieren worden getekend, maar ook een afzonderlijke schriftelijke
(duur)overeenkomst die voorziet in de wederzijdse plicht zo lang het
lidmaatschap voortduurt transacties van een bepaald type af te sluiten
conform de condities zoals vastgelegd in (o.a.) de statuten van de cooperatie.
Een dergelijke aanpak heeft voor de cooperatie het voordeel dat voldaan
kan worden aan art. 2:59 lid 1 BW; d.w.z. in een dergelijke overeenkomst
kan op rechtsgeldige wijze het voorbehoud worden gemaakt dat met een
besluit van een cooperatie-orgaan wijziging in die overeenkomst mag worden
aangebracht.
Bij bepaalde typen cooperaties zijn soms in het geheel geen (afzonderlijke)
overeenkomsten, beter: transacties, te onderkennen. De economische
interactie tussen de rechtspersoon en het lid vloeit dan rechtstreeks voort
uit het lidmaatschap, zoals bij de cooperatieve flatvereniging. Juist bij de
typen cooperaties waarbij afzonderlijke overeenkomsten (transacties) moeilijk
of in het geheel niet te onderkennen zijn is de omvang van de economische
interactie nogal eens bepalend voor de inhoud van de rechten en plichten,
zoals terzake aansprakelijkheid, stemrecht en de financiering van de onder-
neming. M.a. w. de verstrengeling tussen de twee soorten relaties welke
het lid naar mening van Meijers met de cooperatie onderhoudt, is juist dan

50 P.J. Dortmond, De coOperatie: van vereniging naar houdstermaatschappij en beursrechtsper-
soon. lntreerede Nijmegen, p.8 en p.lO. Zie over 'de opvattingen van Dortmond de twee
navolgende onderdelen.

51 Zie oak De Groot, t.a.p. p.42.
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zeer groot, wellicht zo groot dat het onderscheid niet meer lean worden
gemaakt.

Bij cooperatieve kredietinstellingen en inkoopcooperaties ziet men nochthans
wei de 'zuivere figuur' van het sluiten van afzonderlijke overeenkomsten
naast de lidmaatschapsverhouding. De lidmaatschapsverhouding is dan
inzoverre van invloed dat het de gelegenheid verschaft om die overeenkom-
sten te sluiten en wellicht tegen gunstiger condities dan niet-Ieden. Ook
bij de onderlinge waarborgmaatschappij treft men het door de wetgever
veronderstelde onderscheid tussen enerzijds de verenigingsrechtelijke relatie
en anderzijds de contractuele (verzekerings)relatie aan. Weliswaar ontstaat
het lidmaatschap doordat er een verzekeringsovereenkomst wordt gesloten,
art. 2:62 BW - het betreft bier, als hoofdregel, een kwalitatieflidmaatschap
van rechtswege - doch nadat zulks is geschied bestaan beide relaties naast
elkaar.f

Oat het door Meijers gemaakt onderscheid tussen enerzijds de verenigings-
rechtelijke en anderzijds de verbintenisrechtelijke relaties bij enkele typen
cooperaties bestaat kan niet worden ontkend. Het dualistische karakter van
de cooperatieve samenwerkingsvorm - onderneming en vereniging -
en daarmede van het lidmaatschap - het lid is lid, en daardoor waarschijn-
lijk financier van de cooperatie, maar tevens 'wederpartij', wellicht als
koper, of verkoper, of als geldnemer of geldgever, wordt wel, ook in andere
landen, als kenmerkend aangeduid. Meijers heeft aan dit kenmerk twee
consequenties verbonden, t.w. het opnemen van het sluiten van overeenkom-
sten als bestanddeel in de definitie, art. 2:53 lid I BW, en het bieden van
protectie aan het lid - in diens hoedanigheid van 'wederpartij' - tegen
eenzijdige wijziging door een besluit van de cooperatie van de condities
zoals die gelden voor bedoelde overeenkomsten, art. 2:59 lid 1 BW.53

52 Uitgebreid hierover L. Roeleveld, De onderlinge waarborgmaatschappij, in het bijzonder
als levensverzekeraar, diss. 1955 Leiden, p.19 e.v. Roeleveld bepleit mede omdat een
onderscheid tussen 'statuut en contract' niet altijd mogelijk is een dominantie van bet
cooperatieve verband;' ( ... ) immers de onderlinge waarborgmaatschappij is een zedelijk
lichaam en bij deze rechtsfiguur gaat het primair om haar verenigingskarakter en de daarmede
verband houdende ledenrechten en niet allereerst om de contracten, die met de leden worden
gesloten. Een kenmerk van onderlinge verzekering is juist het samenvallen van verze-
keringsrechten met lidmaatschapsrechten tot een verzekeringsverhouding van eigen aard .'
Stille, Rechtspersonen, t.a. p, p.62-7.
HR 24 september 1976, NJ 1978245 m.n. B. Wachter.

53 Meijers licht de laatstgenoemde consequentie toe als voigt; 'Uit het zuiver contractueel
karakter der eerstgenoemde verhoudingen voigt ook, dat een besluit in corporatief verband
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De eerste consequentie, het aanpassen van de definitie, was, gelet op de
overige bestanddelen van die definitie, met een noodzakelijke. Oat de
cooperatie in het veld van rechtspersonen soms, maar met altijd, mede kan
worden onderscheiden door de wijze waarop het specifieke doel wordt
nagestreefd - door het sluiten van overeenkomsten - is waar, maar is
voor zo'n onderscheiding met onontbeerlijk. Oefent een cooperatie haar
bedrijf zodanig uit dat in de economische belangen van leden wordt
voorzien - met door aan hen winst uit te keren, doch door produkten af
te nemen of produkten of diensten aan hen te leveren - dan is die coopera-
tie met minder cooperatief doordat de transacties met de leden, voorzover
die transacties als afzonderlijke transacties te onderkennen zijn, met
voortvloeien uit overeenkomsten, doch uit het lidmaatschap. ~t bij emge
~ooperatie de interaktie tussen die cooperatie en het lid slechts telkens dair
zal laats .. n indien een daarop gerichte specifieke wilsovereenstemmin
.bi' arti'en b ze fde geldt voor
de cooperatie waarbij de interaktie met behoeft te worden geinitieerd met
een overeenkomst, doch welke noodzakelijkerwijze - omdat partijen hun
samenwerking zo hebben ingericht - telkens opnieuw plaatsvindt zolang
het lidmaatschap voortduurt." De door Meijers gemaakte tweedeling heeft
geen algemene gelding en kent als ernstig gevolg dat, terwijl de cooperatie
in de visie van de wetgever - de wetgever van voor en van na Meij-
ers - een samenwerkingsverband is, en zich in de praktijk doorgaans ook
zo rnanifesteert, het lid met als participant zaken doende met zijn cooperatie
in het kader van die samenwerking, maar als derde wordt afgeschilderd,
een derde die overigens niet van doen lijkt te hebben met de (=zijn)
cooperatie, Dit laatste is reden om hierna 'het beginsel' van art. 2:59 lid
1 BW af te wijzen.

genomen geen wijziging kan brengen in de reehten en verplichtingen, die uit de bijzondere
overeenkomsten voortvloeien, tenzij indie bijzondere overeenkomsten de bepaling isopgeno-
men, dat partijen zich onderwerpen aan latere wijzigingen die een orgaan der vereniging
in de contractsvoorwaarden zal aanbrengen; en is dit bedongen, dan zal evenals in ieder
contract, waarin een ander de bevoegdheid is toegekend wijzigingen in de inhoud van het
contract aan te brengen, deze bevoegdheid niet in strijd met de eisen van goede trouw mogen
worden uitgeoefend.' Toelichting, p.143.

54 Met zich in het overeenkomstenrecht voordoen van beide situaties - enerzijds de noodzaak
tot, desgewenst, telkens weer eenwilsovereenstemming enanderzijds het voortdurend vanzelf
ontstaan van verbintenissen voortvloeiend uit een wilsovereenstemming is in de Duitse en
Franse Iiteratuur reden onderscheid te maken tussen overeenkomsten die voorbijgaan en
overeenkomsten die voortdurend verbintenissen in het leven roepen. Zie Asser - Hartkarnp
II, or. 71. Dit onderscheid is van belang bij een juridische duiding van het Iidmaatschap
van de cooperatie - zie hoofdstuk 10.
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Heeft het zin het hier besproken bestanddeel wel op te nemen in de
wettelijke definitie van een specifiek type cooperatie? Hetfeitelijke kenmerk
van het afsluiten van overeenkomsten bij enkele typen cooperaties behoeft
geen wettelijke erkenning. zeker niet als bestanddeel van een definitie, dus
als wettelijk vereiste voor het zijn van cooperatie. Gelet op de relativiteit
van dit kenmerk is er zeker geen reden om juist met het oog op dit kenmerk
een (extra) definitie te concipieren voor een bepaald type cooperatie, nog
afgezien van wat dit overigens voor gevolgen zou kunnen hebben, zie ook
hierna.

Het hier aanbevolen vervallen van het onderhavige bestanddeel van de defi-
nitie - het sluiten van overeenkomsten - heeft ook consequenties voor
de redactie van lid 3 van art. 2:53 BW over het sluiten van overeenkomsten
met niet leden, zie hieromtrent onderdeel 8.4.

De vraag rijst wat er moet gebeuren met art. 2:59 BW indien het hier
besproken bestanddeel uit de definitie verdwijnt. Het ware denkbaar dit
artikel te handhaven voor die cooperaties 'bij welke de overeenkomsten wei
te onderkennen zijn. De ratio van de bepaling is het lid te beschermen tegen
eenzijdig wijziging van de condities zoals die gelden voor de overeen-
komsten. Een dergelijke specifieke protectie van het lid bestaat niet in het
Belgische en Duitse cooperatierecht. Het afsluiten van overeenkomsten is
aldaar ook geen wettelijk voorgeschreven wijze waarop het doel dient te
worden nagestreefd; weI geldt dat het uitoefenen van het bedrijf ten behoeve
van en met de leden i.h.b. in Duitsland - zie onderdelen 4.1 en 4.3 -
dus het zijn van samenwerkingsverband, kenmerkend is voor de cooperatie.
De reden voor Meijers om de regel van art. 2:59 BW te introduceren was
de omstandigheid dat het een vereniging in principe vrijstaat leden te
confronteren met nieuwe wellicht zelfs verzwaarde verplichtingen. Is men
toegetreden tot de te onderscheiden deelorde welke een vereniging is dan
betekent dat dat men op een later moment aan nieuwe regels zoals die
binnen die deelorde zullen gelden kan worden onderworpen." Van groot

55 Raaymakers, zegr hierover: •Het lid, de deelnemer in een privaatrechtelijke organisatie (geldt
hetzelfde m. m. overigens Diet ook in publiek- en volkenrechtelijke organisaties?) geeft aldus
een deel van zijn 'privaatrechtelijkeautonomie' prijs om 'samen sterker' te zijn. Hij aanvaardt
aldus dat zulk een organisatie, 'instituut' zo men wil, beslissingen neemt die, zolang hij
lid is, voor bebben te gelden, zonder in staat te zijn op zodanige beslissingen een door-
slaggevende invloed te kunnen uitoefenen. Het zijn zeer wezenlijke elementen in elke
samenwerking of belangen gemeenschap.' Over toe- en uittreding van leden in geval van
fusie en omzetting van (cooperatieve) verenigingen; in Maeijer-bundel Van vennootschappeJijk
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belang hier is art. 2:27 lid 4c BW; de statuten van een vereniging dienen
aan te geven welke verplichtingen de leden jegens hun vereniging hebben,
of de wijze waarop zodanige verplichtingen kunnen worden opgelegd.
Nieuwe of gewijzigde regels behoeven geen uitdrukkkelijke aanvaarding
door het lid. 56 Het betreft hier - zoals ook naar voren zal komen in hoofd-
stuk 10 bij de kwalificatie van het cooperatie-lidrnaatschap - een van de
essentiele karakteristieken van het lidrnaatschap. Voor het lid bestaat
uiteraard weI de mogelijkheid van beroep op de redeIijkheid en billijkheid
en van beroep op art. 2:36 lid 3 BW, inhoudende het recht, mits niet
statutair uitgesloten, het lidmaatschap bij beperking van rechten of
verzwaring van verplichtingen te beeindigen - zie onderdeel 11.5.4.
_De yrees van Meijers dat de ~Qoperatie Aa~evoegdheid om rechten en
plichten te wii . . ..
ee~igiRg neeft kan misbrniken deer-een-lid-te-eenfreeteeen met---

.. . de condities niet in de verenigingsrechtelijke relatie maar in de
verbintenisrechtelijke is, ans In e ophe at It on erse bij.een.,
cooperatie zou nnen worden emaakt niet eheel ten onrechte.
cooperatie- 1 ee vee al met zijn cooperatie een volkomen andere relatie
dan een lid met diens (gewone) vereniging. Soms is het cooperatie-lid met
zijn onderneming nauw verbonden, in feitelijke, technisehe, bedrijfseco-
nomische zin met de bedrijfsvoering van de cooperatie en heeft een wijziging
van de eondities zoals die gelden voor het verkeer tussen hem en de
cooperatie verstrekkende consequenties. Hetzelfde kan onder der eli'ke
omstandigheden, eyenwel worden gezegd van 88ft wijzigiilg vail de
verenigingsrechtelijk reehten en plichten zoals die gelden bij zo'n type
cooperatieve samenwerking!

Of art. 2:59 BW behoort te worden gehandhaafd voor die cooperaties bij
welke de overeenkomsten wei zijn te onderscheiden is afhankeIijk van de
antwoorden op de twee volgende samenhangende vragen:

belang, p.209.
Den Tonkelaar, t.a.p. 175 e.v.; over aantastbaarheid nieuwe regel p.184 e.v.
Stille, KJuwer Band Rechtspersonen, p.27-7, zie ook p.26-14.

56 Van belang hier is het bij de Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 geintroduceerde art. 2:34a
BW hetwelk een statutaire basis voor het opleggen van nieuwe verplichtingen nodig doet
zijn. Art. 2:34a BW luidt: 'Verbintenissen kunnen slechts bij of krachtens de statuten aan
het lidmaatschap worden verbonden.· Zie Asser-Van der Grinten II, p.237. Zie hierover
ook Dijk/Van der Ploeg, p.99 e.v.
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1. Is de geboden bescherming, in aanmerking nemende de specificiteit
van (cooperatieve) verhouding tussen de cooperatie en haar leden, weI
op haar plaats?

I 2. Geniet het lid al niet een dergelijke bescherming zonder deze bepaling?
I Op de eerste vraag kan moeilijk in zijn algemeenheid worden geantwoord.

Op zich mag het verwondering wekken dat bij enige wijziging van de
condities in het verenigingsrechtelijke traject geen individuele aanvaarding
nodig is, terwiji dat, inmateriele zin, wel het geval is in het verbintenisrech-

\ te1ijke traject; zoals gesteld, een wijziging van de verenigingsrechtelijke
) condities kan zeker zo ingrijpend zijn. Bij aanpassing van de verenigings-

l
rechtelijke rechten en plichten is er slechts een mogelijkheid van een ingrij-
pen achteraf. De redelijkheid en billijkheid kan corrigeren en altijd is er
nog de vluchtweg van art. 2:36 lid 3 BW. Van een aanpassing van de
condities in het verbintenisrechteIijke traject - hetzij wederom gesteld,
uitgaande van de presumptie dat dat traject is te onderscheiden - zal
ingevolge art. 2:59 lid I BW geen sprake zijn dan nadat het lid daarmede
heeft ingestemd, althans niet heeft geprotesteerd. Dit is terecht indien er
geen sprake is van een zodanige verhouding tussen een cooperatie en het
lid dat het lid, de term samenwerking is dan zeker niet van toepassing, niet
behoefde te verwachten dat een de cooperatie regarderende omstandigheid
reden zou kunnen zijn tot zo'n aanpassing. Handhaving van de condities
van een ad hoc overeenkomst met de cooperatie kan voor het lid veel
belangrijker zijn dan het voor hem bijkomstige lidmaatschap. Met andere
woorden, in de terminologie zoals boven gebruikt; het lid is in deze situatie
meer wederpartij dan lid. 57 Het lidmaatschap is bijkomstig - het zaken
doen met de cooperatie staat voorop, zeker indien het een ad hoc transactie
betreft - en van een toetreden tot een deelorde van belanghebbenden zoals
bovenbedoeld kan niet werkelijk worden gesproken. Hier dient te gelden,
zoals dat in zijn algemeenheid in het verbintenissenrecht het geval is, dat
van een eenzijdige wijziging geen sprake mag zijn behoudens bij tevoren
gegeven instemming daarrnede." Vele (duur)overeenkomsten zouden ook

57 Het zijn ook in bet bijzonder dit soort situaties welke Meyers op bet oog had. Zo verwees
bij naar de positie van bet lid -in deze context - van de onderlinge waarborgmaatscbappij,
Van Zeben, p.496. Evenwel, art. 2:59 BW geldt voor aile typen cooperaties. Zie ook noot
28.
Vgl. Asser - Van der Grinten II p.324 en p.347.

58 Beboudens uiteraard indien de redelijkbeid en billijkbeid zulks gelet op de gewijzigde
omstandigbeden recbtvaardigen; de leer van de clausula rebus sic stantibus. Zie ook noot
30.
Zo ook is de in algemene voorwaarden opgenomen bepating dat eenzijdige wijziging van
die voorwaarden is toegestaan niet 'grijs' of 'zwart'. Zie art. 6:233 BWe.v. Een dergelijk
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niet kunnen bestaan zonder de bevoegdheid van een der partijen om bijv.
de koopprijs, de huurprijs of het rentepercentage aan te passen. Art. 2:59
lid I BW kan aldus bezien worden beschouwd als een meer specifieke
uitwerking van een algemeen beginseJ, toegespitst op de 'cooperatieve
verhouding' welkjuist in casu de kwalificatie 'cooperatieve.' niet verdient,
en met toevoeging, ter bescherming van het lid, van vorrnvereisten."
Voor de typen cooperaties waarbij de eerderbedoelde interaktie direct
samenhangt met het lidmaatschap - of zelfs gelet op de lidrnaatschapsver-
plichtingen verplicht plaatsvindt - en waarbij de samenwerking tussen
het lid en de cooperatie bedoeld is zodanig te zijn dat het wei en wee van
die cooperatie werkelijke economische gevolgen heeft voor dat lid, is de
protectie die art. 2:59 lid I BW biedt exact datgene wat men niet wil. Bij
een samenwerking voor gemeenschappelijk rekening en risico dient
vanzelfsprekend wei een aanpassing van de verbintenisrechtelijke condi-
ties - die wellicht dan ook niet echt zijn te onderscheiden en welke men
waarschijnlijk ook niet wenst te onderscheiden - mogelijk te zijn. Kortom,
bij zo'n cooperatieve samenwerking is uitsluiting van de in lid 1 van art.
2:59 BW geboden protectie een 'must'. Ook uit een oogpunt van bestuur-
baarheid - in de zin van management - van die samenwerking, zijnde
een joint venture in de ware zin, een samenwerking ook, het zij herhaald,
zoals door de wetgever bij de cooperatie verondersteld, is art.2:59 lid 1
BW ongewenst." am een uitsluiting rechtsgeldig te doen zijn dient deze

voorbeboud in algemene voorwaarden is ook aan te bevelen omdat indien enige voorwaarde
geacht wordt ooredelijk bezwarend te zijn deze vernietigbaar is. Het 'gat' dat dan in die
voorwaarden valt kan, indien een dergelijk voorbeboud werd gemaakt, worden opgevuld.

59 De bevoegdbeid tot wijziging moet door de cooperatie in de (schriftelijke) overeenkomst,
op duidelijke wijze, zijn voorbebouden. Beroep op de wijziging is uitsluitend dan mogeJijk
indien de wijziging schriftelijk aan het lid was medegedeeld.

60 Dezelfde conclusie werd door de vaste Commissie voor Justitie getrokken bij de bebandeJing
van art. 2:59 BW in bet wetsontwerp 17725, or. 6, vergaderjaar 1984-1985. Aan deze
conclusie werd ecbter niet de juiste consequentie verbonden.
'Voorts zou de commissie gaame bet oordeel van de Minister vememen over de stelling
dat bet onderhavige artikel (dat bepaaJt dat cooperatieve verenigingen en onderlinge waar-
borgmaatscbappijen niet de bevoegdbeid bebben door een verenigingsbesluit wijzigingen
in de met hun leden in de uitoefening van bun bedrijf aangegane overeenkomsten aan te
brengen indien zij zich deze bevoegdheid niet op duidelijke wijze in de overeenkomst hebben
voorbehouden) niet uitgaat van bet normaIe type cooperatie en onderlinge waarborgmaat-
schappij, omdat bij dat normale type de contractuele band opgaat in die van de rechtspersoon,
zodat de cooperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij de bun in de onderhavige bepaling
ontzegde bevoegdbeid juist weI dient toe te komen'
De minister antwoordde, wetsontwerp 17725, or. 7, 1984-1985:
'Het artikel is, naar uit de parlementaire gescbiedenis - zie ParI. Gescb. Boek 2, bIz.
496, Toelichting Meijers op artikel 2.2.2.7 - blijkt, in bet bijzonder opgenomen met
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evenwel, zoals eerder bleek, te zijn opgenomen 'in de overeenkomst ', de
overeenkomst welke men niet kent, niet kan onderscheiden, en ook niet
wenst.

Het is aan te bevelen art. 2:59 BW te laten vervallen. De door Meijers
gewenste protectie die deze bepaling biedt past niet in de verhouding tussen
het lid en de cooperatie - en sluit mitsdien niet aan op de samenwerkings-
verhouding die leden onderling hebben - indien althans een verregaande
samenwerking wordt beoogd. De verwevenheid van het zijn van lid en het
zijn van wederpartij is dan zodanig dat de term 'wederpartij' niet op zijn
plaats is. Ais de affeetio societatis overheerst mag van het lid een Duldungs-
pflieht worden verlangd - zie onderdeel4.3 en onderdeellO.3. Er is dan
altijd nog gelegenheid van een op redelijkheid en billijkheid gebaseerde
eorreetie op gewijzigde condities achteraf, in plaats van uitdrukkelijke in-
stemming van elk lid met elke nieuwe eonditie vooraf Bij een samenwerking
tussen een cooperatie en haar leden welke niet van een dergelijke aard is,
doch veel minder verregaand, wellieht sleehts in die mate bestaat dat nauwe-
lijks nog van samenwerking kan worden gesproken, bijv. omdat de
overeenkomsten niet of nauwelijks van invloed zijn op de lidmaatschaps-
reehten en -plichten, is er eveneens geen behoefte aan de specifieke proteetie
van art. 2:59 BW; de algemene regels van het verbintenissenreeht bieden
soulaas." Deze regels bieden vanzelfsprekend geen absolute proteetie in
die zin dat er nimmer gewijzigde eondities zullen gelden. Ook hier kan
de leer van de 'imprevision' met zich brengen dat de oorspronkelijke
eontraetuele bedingen blijken relatief te zijn. Met de zinsnede 'wijzigingen
in de ( ... ) overeenkomsten' in art. 2:59 lid I BW zijn niet bedoeld
wijzigingen welke de redelijkheid en billijkheid eisen in geval van
gewijzigde omstandigheden. Dat de relativiteit van de eontraetuele norm
zieh bij veranderde omstandigheden makkelijker manifesteert omdat de
cooperatie en haar wederpartij een 'cooperatieve verhouding' hebben -
t.w. die van cooperatie en lid - lijkt zeker denkbaar. De mate van
samenwerking is ook dan bepalend.

het oog op de onderlinge waarborgmaatschappijen. Voor de toepasselijkbeid op
cooperatieve verenigingen moge ik verwijzen naar bet verloop van de parlementaire
discussie over dat artikel'

61 F.l.W. LQwensteyn, De relativiteit van de contractuele norm, inaug. rede Tilburg 1967.
H. C. F. Schoordijk, Het algemeen gedeelte van het verbintenisrecht naar het nieuw Burgerlijk
Wetboek, p.522.
Asser - Rutten - Hartkamp II, Dr. 329 e.v,
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Ter afsluiting van dit onderdeel dienen zoals in aanvang aangekondigd nog
enkele kanttekeningen te worden gemaakt betrekkelijk het bestanddeel
'sluiten van overeenkomsten' in relatie tot de werknemers-productiecoopera-
ties.62 Dit type cooperatie kwam ook aan de orde in onderdeel 7.5 over
de verenigingsvorm. Aldaar werd erop gewezen dat ideeen omtrent nieuwe
wettelijke cooperatie-definities o.a. voortspruiten uit de wei getrokken
conclusie dat de werknemers-productiecooperatie niet past in de wettelijke
omschrijving van het huidige art. 2:53 lid I BW. Onder werknemers-pro-
ductiecooperatie verstaat Van Gool een associatie van werkers die gezamen-
lijk en voor gezamenlijke rekening hun beroep of bedrijf uitoefenen."
Er wordt arbeid verricht in associatie, niet krachtens arbeidsovereenkomsten,
maar als leden uit hoofde van het lidmaatschap. Dat er niet wordt gekozen
voor een maatschap maar voor de cooperatie heeft een ideele achtergrond. 64

Gelet op de inhoud van art. 2:53 lid 1 BW kunnen er vragen worden
opgeworpen zowel omtrent het sluiten van overeenkomsten, als het
bestanddeel 'voorzien in stoffelijke behoeften'. Dit laatste was onderwerp
van studie in onderdeel 8.1. De conclusie luidde dat de aanduiding
'stoffelijke behoeften' beter kan worden vervangen door 'economische
behoeften' en tevens dat het thans geldende 'stoffelijke' ruim mag worden
gemterpreteerd. Zo valt daar ook dienstverlening onder. Arbeidsovereen-
komsten zijn in de werknernersproductie-cooperatie eigenlijk niet gewenst.
Stel dat toch middels dergelijke overeenkomsten de samenwerking wordt
opgezet dan rijst de vraag of dit overeenkomsten zijn zoals in lid 1 van
art.2:53 BW bedoeld. Voor Maeijer is in dit opzicht de wettelijke
cooperatie-definitie voldoende ruim." De wetsgeschiedenis geeft steun
voor deze zienswijze." Dit is ook de mening van Van Gool, maar hij
benadrukt dat deze overeenkomsten wezensvreemd zijn aan de werknemers-
productie-cooperatie. Indien het bestanddeel 'sluiten van overeenkomsten'

62 In het inleidende hoofdstuk van deze studie is weliswaar betoogd dat geen speciale aandacht
zal worden geschonken aan specifieke cooperatie-typen, doch hier is enige uitweiding gelet
op de nauwe verbondenheid met de in dit onderdeel besproken problematiek op zijn plaats.

63 Joh. van Gool, De productie-cooperatie en het 'principe distributie' TVVS 1976, p.353.
Voor het 'principe distributie' verwijst van Gool o.a. naar E.P. Goldschmidt, De
verbruikscooperatie in de crisis, 1934.

64 G.J. ter Woorst, Werknemersproductiecooperatie, utopie of werkelijkheid 1987.
F. Molenaar, Cooperatie, TVVS 1982 p.5 e.v., acht de VOF de aangewezen figuur.

65 J.M.M. Maeijer, Het nieuwe Boek 2 BW betreffende rechtspersonen, NJB, IS mei 1976,
p.657, i.h.b. p.665 en 666.

66 Van Zeben, p.1244.
Van der Grinten heeft, ondanks de wetsgeschiedenis, enige twijfel, Asser - Van der Grinten
II (De rechtspersoon) nr. 388, p.308.
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komt te vervalIen, zoals hiervoor voorgesteId, zal dat de 'inpasbaarheid'
van de werknemersproduktie-cooperatie vergemakkeIijken. Ook hier is het
sluiten van overeenkomsten niet vereist, en niet gewenst om het vereiste
van de economische interactie tussen lid en cooperatie - zie hierover
uitgebreid in het volgende onderdeel - tot uitdrukking te brengen. Een
werknernersproduktie-cooperatie voorziet in economische behoeften van
de leden. Het in de wet opnemen van een geheel nieuwe rechtspersoon,
de werknemersproduktie-cooperatie, zoals voorgesteld door De Groot, lijkt
niet nodig." WeI ware te overwegen - om dit type cooperatie beter
herkenbaar te doen zijn - nog eens aandacht te geven aan het in de
cooperatie-definitie van de Wet van 1925 voorkomende bestanddeel 'door
middel van gemeenschappelijke uitoefening van hunne nering of hun am-
bacht' .

3 Bedrijfsuitoefening - doen uitoefenen - overeeokomsten van
leden met dochterveooootschap

Art. 2:53 lid 1 BW schrijft voor dat de cooperatie in bepaalde stoffeIijke
behoeften van de Ieden dient te voorzien door met hen overeenkomsten
te sluiten

'in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of doet
uitoefenen' (curs. RGJ

De zinsnede 'te dien einde' is overbodig." Zou daarmede bedoeid zijn
dat het bedrijf primair dient te functioneren voor de Ieden - en niet voor
derden - dan blijkt dat afdoende uit de leden 2 en 3 van dit artikel - zie
onderdeel 8.4.

Een (gewone) vereniging mag een bedrijf uitoefenen ten behoeve van leden
en/of niet-Ieden; een cooperatie moet een bedrijf uitoefenen ten behoeve
van en met de Ieden. Het betreft hier, naast het bestanddeel van de
stoffelijke behoeften, een belangrijk onderscheidend materieel criterium.

67 H. de Groot, t.a.p, De Groot betrekt bij zijn belangwekkende analyse ook andere dan
civielrechtelijke overwegingea, t.w. ideele en sociaal-verzekeringstechnische,

68 Deze zinsnede is afkomstig uit hetontwerp van Meijers. Oat Meijers hiermede een bijzondere
bedoeling had blijkt niet uit zijn toelichting. Toelichting eerste gedeelte, Boek 1-4 1954,
p.142.
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De tekst zoals bovengeciteerd maakt onderdeel uit van de wettelijke
cooperatie-definities zoals die sinds 1976 bestaan - zie onderdeel 7.2 In
de definities van de wetten van 1876 en 1925, welke identiek waren, bestond
dit bestanddeel niet zo expliciet als thans. Maar, uit die definities bleek
weI dat de cooperatie werd verondersteld met haar leden een bedrijf uit
te oefenen. In de stoffelijke belangen der leden diende, zo was gesteld,
te worden voorzien 'door middel van gemeenschappelijke uitoefening van
hunnen nering of hun ambacht, door aanschaffing van hunne benoodigdhe-
den ofhet hun verstrekken van voorschotten of crediet'. De thans in Duits-
land geldende definitie van de Genossenschaft gelijkt op zowel de oude
als nieuwe Nederlandse cooperatie-definitie omdat een bedrijfsuitoefening
als vereiste wordt gesteld -

'Forderung des Erwerbes oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder mittels gemein-
schaftlichen Geschaftsbetriebes' (curs. RG) -

en omdat een zevental voorbeelden van bedrijfsuitoefening zijn genoemd. 69

Ais uitgangspunt kan gelden dat de term 'bedrijf' ruim mag worden
opgevat. 70 Noch Meijers noch de wetgever bij de totstandkoming van latere
definities geven een werkelijke explicatie van deze term in deze context.
De beperkingen die er zijn - een drietal-liggen besloten in de definitie.
Het verzekeringsbedrijf is uitgezonderd omdat in de tweede zin van lid I
van art. 2:53 BW wordt bepaald dat het overeenkomsten dient te betreffen
'anders dan van verzekering'. Wenst men het verzekeringsbedrijf toch in
een cooperatieve rechtsvorm onder te brengen dan biedt de onderlinge
waarborgmaatschappij daartoe de mogelijkheid - zie art. 2:53 lid 2 BW.
De tweede beperking wordt opgelegd door het bestanddeel van de stoffelijke
behoeften, of zoals in onderdeel8.1 voorgesteld, de economische behoeften.
Het dient een zodanig type bedrijf te zijn dat wordt voorzien in economische
behoeften. Men zou er over kunnen redetwisten of de term bedrijf dat al
niet impliceert. Dit nu is hier overbodig omdat beide bestanddelen in de
definitie - in samenhang - zijn opgenomen. Niet mag worden gesteld
dat er alleen dan sprake is van een bedrijf indien er winst wordt nagestreefd.
Het nastreven van winst om die vervolgens aan de leden uit te keren is de
cooperatie - i.t.t. de (gewone) vereniging - toegestaan, doch is zeker

69 Par. I GeoG. Zie ooderdeel 4.1.
70 Zo ook:

Stille, Rechtspersooeo, p.53-6.
Asser - Van der Grinteo II or. 392.
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geen vereiste, te minder omdat de cooperatieve samenwerkingsvorm (vaak:)
is gericht op beperking van de kosten van de leden met het oogmerk aldus
een bijdrage te leveren aan hun winststreven. Terecht merkt Stille dan ook

dat indien de cooperatie die een aanmer .. : haaltzonder.d.eU
alm de Ie en n omen niet een bedri' f uit nt dat iet
.n de sto e IJ e e en van die Ie en. De derde beperking op een
ruime UI eg van e erm e nj auw samenhangend met de zojuist
besproken tweede, bestaat daaruit dat de wetgever een economische
.interaktie veronderstelt tussen de leden en het bedrijf van de cooperafie.
Oit blijkt uit de wets~escbiedeRis eA uit de definitie.~ Ook in de YS, waar
in dit kader het begrip 'patronage' centraal staat - zie onderdeel 2.4-
en in Ouitsland - de wettelijke definitie spreekt zoals boven bleek over
'rnittels gemeinschaftlichen Geschiiftsbetriebes' - is het voorzien in econo-
mische behoeften door met de leden een bedrijfuit te oefenen kenmerkend.
Art. 2:53 lid I BW bepaalt dat in de behoeften dient te worden voorzien
door het sluiten van overeenkomsten met de leden in het bedrijf dat zij (=
de cooperatie) te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen. (Oat de
interaktie kan plaatsvinden anders dan ingevolge overeenkomsten en dat
het definitie-bestanddeel van de te sluiten overeenkomsten dient te vervallen
is geconcludeerd in onderdeel 8.2). Eerder werd er op gewezen dat het
hier een essentieel verschil betreft met de maatschap, terwijl er weinig
werkelijke verschillen tussen de cooperatie en de maatschap bestaan. ~
maatschap opereert over het algemeen, maar niet noodzakelijkerwijze,
zOdarug dat het bednJf dat In die vorm wordt mtgeoefend transactie~

. een bepaalde soort afsluit met derden. waarna het in art. 1655 BW bedoelde
daaruit 'ontstaande voordeel' onder de maten wordt verdeeld. De coo ratIe
echter is ex art. : ve IC teen zodani be n te ex loiteren
dathet de.,leden reifzijn - i.t. t.:de maten van een maalscltap - die V'!.-IL,
de diensten of produkten van dat bedrijf gebruik maken. Oeze plicht bestaat
bij de 'et maar de figuur kan wei bestaan. Uitgaande van het
toekomstige onderscheid tussen de stille en openbare vennootschap (=
maatschap) - art. 7.13.1.2. antwerp, zie ook onderdeel 7.6 - zal die
figuur zich vooral voordoen bij de stille vennootschap. Zie nader over dit
verschil tussen cooperatie en maatschap onderdeel 7.6.

71 Stille. Rechtspersonen, p. 53-6.
72 Asser - Van der Grinten II. DrS. 389 e.v.

Van der Velden, t.a.p.
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Het hier omschreven vereiste kan de vraag doen rijzen of, en zo ja in
hoeverre, het een cooperatie is toegestaan branchevreemde deelnemingen
te acquireren. Of dat andere rechtspersonen dan cooperaties is geoorloofd
zal afhangen van de statutaire (oneigenlijke) doelomschrijving. Bij de
cooperatie is, zoals eerder betoogd, zie onderdeeI8.1, reeds door de wetge-
ver voorzien in de doelomschrijving - zij het dat het blijkens art. 2:53
lid 1 BW moet betreffen bepaalde stoffelijke behoeften; dus nader aan te
duiden behoeften - en in de wijze waarop dat doel behoort te worden
nagestreefd. Bij de acquisitie door een cooperatie van een branchevreemde
dochter is het voorstelbaar dat met recht wordt betoogd dat de leden van
de cooperatie niet meer, in evenredigheid, participeren in het bedrijf van
de cooperatie - de 'Petro e' is dan van onvoldoende omvang - en dat
dientengevolge niet, in e gende mate, wordt voorzien in de econorni-
sche behoeften der le n.73

Art. 2:53 lid 1 BW spreekt over 'het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen
behoeve uitoefent of doet uitoefenen '. Is het de cooperatie mitsdien
toegestaan het bedrijf, zoals bedoeld in dit artikel - dus het bedrijf dat
met de leden wordt uitgeoefend en waardoor de cooperatie voorziet in de
econornische behoeften van de leden - door een ander te laten uitoefenen?
Gelet op de tekst lijkt de vraag bevestigend te moeten worden beantwoord.
Evenwel, de wetgever had bij het 'doet uitoefenen' (onbewust) niet het
hierbedoelde 'bedrijf op het oog. Bij de uitgangspunten en de overwegingen
die tot de introductie in 1976 van het 'doet uitoefenen' hebben geleid, en
bij de behandeling daarvan in de literatuur, kunnen om die reden dan ook
vraagtekens worden geplaatst. 74

Voor dat uitoefenen kan, zo mag gezien de tekst men veronderstellen, elke
derde zorgdragen; zowel een derde, met welke de c06peratie een contractue-

at een coi:iperatie welke agrariscbe grondstoffen verwerkt een transportbedrijf verwerft
hoeft geen verwondering te wekken. Dit zal wei bet geval kunnen zijn als die coi:iperatie

een bloembollenexportbedrijfacquireert, of indien blijktdat de capaciteit van de transporton-
derneming de beboefte aan transport van de coi:iperatie verre overtreft.

74 Het 'doet uitoefenen' werd onderdeel van de defmitie bij de Invoeringswet - de Wet van
8 april 1976. In bet concept van Meijers kwam dit bestanddeel niet voor - zie onderdeel
7.2.
Asser - Van der Grinten II, or. 388.
Dortmond, t.a.p. p.3.
Stille, t.a.p. p.53-7.
Willemse, t.a.p, p.llO.
Oijk - Van der Ploeg, t.a.p. p.25 en 26.
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Ie band heeft, als een eigen doehter. Sleehts de laatste situatie werd door
de wetgever in ogensehouw genomen. Aanleiding tot de introduetie van
het hier besproken bestanddeel was de constatering dat cooperaties hun
aetiviteiten of een gedeelte daarvan soms inbrengen in een 100% dochterven-
nootsehap. De wetgever had kennelijk de behoefte deze opzet te 'saneti-
oneren' . Dit is geschied in twee etappes; in 1976 bij de Invoeringswet door
het in de definitie opnemen van het 'doet uitoefenen', en bij de invoering
van de struetuurwetgeving. Bij deze laatste herziening, geldend vanaf 1
januari 1989, yond er geen wijziging van de wettelijke coOperatie-definitie
op dit punt plaats, maar werd een nadere wonderlijke toelichting op het
onderhavige bestanddeel van de definitie gegeven waaraan vervolgens in
de literatuur consequenties zijn verbonden. De toevoeging van het 'doet
uitoefenen' yond plaats opdat cooperaties die zich bedienden van bedoelde
constructie cooperaties konden blijven."

75 De discussie werd ingeluid met een adres van de Nationale Cooperatieve Raad voor Land-
en Tuinbouwwaarin werd gevraagd om nadere informatierondom de voorgesteldedefinitie.
Een citaat hieruit werd de Minister in de vergadering van de vaste Commissie voor Iustitie
voorgelegd, luidend als voigt:
'In de herziene redactie van de definitie van de coOperatie in het nieuwe BW is ruimte gelaten
voor coOperaties die hun bedrijf ondergebracht hebben in een rechtspersoon, tot op heden
in de praktijk de nv of b. v. De figuur is aldus dat de coOperatieve vereniging de grondstof
van haar leden ontvangten deze doetverwerken in het in een naamlozefbesloten vennootschap
ondergebrachte bedrijf. Er zijn echter ook cooperaties die in het verleden hebben besloten
hun gehele bedrijf onder te brengen in een nvfbv, waarvan de coOperatieve vereniging de
enige aandeelhoudster is. Deovereenkomsten komen zonder tussenkomstvan de cooperatieve
vereniging tot stand tussen de nv en de leden van de cooperatieve vereniging. De laatste
voldoet dus niet aan de eis dat zij overeenkomsten sluit met de leden in het bedrijf dat zij
uitoefenen of doet uitoefenen. Behalve haar aandeelbouderschap heeft deze cooperatie geen
zakelijke functie meer. Wei wordt haar organisatorische betekenis - zij overkoepelt een aantaJ
primaire coOperaties - belangrijk geacht. Heeft de invoering van de nieuwe definitie rechts-
gevolgen voor een dergeJijke cooperatieve vereniging en zo ja welke .'
De vraag luidde of 'een dergelijke cooperatieve vereniging niet langer meer een cooperatie
zal kunnen zijn' De Minister liet de beantwoording over aan zijn ambtelijk adviseur;
'Mijnheer de Voorzitter! Op de vraag van de beer Geurtsen kan ik zeggen, dat wij in artikel
2.2.2.1 aJ een verruiming hebben gegeven van de definitie van de coOperatieve vereniging
door daarin ook op te nemen het doen uitoefenen van een bedrijf, waardoor de mogelijkheid
wordt open gelaten dat deze verenigingen cooperatieve verenigingen blijven.
Er is een groep van coOperatieve verenigingen waarvan de leden contracten sluiten met de
vereniging zelf. Er is ook een groep van cooperatieve verenigingen waarvan de leden
rechtstreeks contracten sluiten met de dochtervennootschap die de contracten ook verder
afwikkelt.
Wij hebben de mogelijkheid overwogen, de verruiming zover te laten gaan dat ook in het
geval van rechtstreekse contracten tussen de leden van de cooperatieve vereniging en de
besloten vennootschap de vereniging een cooperatie zou blijven. Wij zouden dan echter zo
dicht komen bij een onbepaaJde definitie van de cooperatieve vereniging dat wij het Diet

164



Overige bestanddelen van de wettelijke definitie

De door de wetgever beschouwde situatie dat cooperaties van leden een
grondstof ontvangen om deze vervolgens door een dochtervennootschap
te laten verwerken komt zeker voor. Oeze situatie wordt gedekt door de
cooperatie-definitie, hetgeen ook het geval zou zijn indien het het 'doet
uitoefenen' daaraan niet was toegevoegd. Immers in feitelijke enjuridische
zin vindt er tussen de cooperatie en het lid ook dan een economische
activiteit plaats zoals vereist door de wetgever. Het bedrijf van het type
cooperatie zoals men dat bij de discussie over het 'doen uitoefenen' op het
oog had is tweeledig. Primair bestaat het daaruit dat er een economische
activiteit is tussen de cooperatie en haar leden. Betreft het bijvoorbeeld
de levering en afname van grondstoffen dan zal het doel zijn de leden voor
die grondstoffen een zo hoog mogelijke prijs te betalen. Oaartoe kan de
cooperatie die grondstoffen verwerken tot eindprodukten om vervolgens
die produkten aan andere dan de leden te verkopen. Ook is het mogelijk
dat deze valorisatie van de grondstoffen, het secundaire bedrijf van de
cooperatie, wordt overgelaten aan een dochter of aan een derde. Tal van
tussenvormen zijn mogelijk. Soms is het secundaire bedrijf allesomvattend;
in dit secundaire bedrijf is dan de totale verticale bedrijfskolom aanwezig
zodat inderdaad de grondstof wordt verwerkt tot een consument-gereed
produkt waarna de cooperatie vervolgens ook nog zorg draagt voor de
verkoop (en export) van dit eindprodukt. Een andere configuratie bestaat
daaruit dat door de cooperatie de grondstof onmiddellijk wordt doorver-
kocht. Het secundaire bedrijf bestaat dan slechts uit het verhandelen van
de grondstof. Oaar een cooperatie in het maatschappelijk verkeer vanzelf-
sprekend niet aileen transacties afsluit met haar leden, maar ook andersoor-
tige transacties met derden, is bij elk type cooperatie het onderscheid tussen
het hierbedoelde primaire en secundaire bedrijf aanwezig. Oit geldt ook
voor de verbruikers(inkoop )cooperatie en de cooperatieve kredietinstelling.
Hetzelfde kan gesteld worden van de woningbouwcooperaties en cooperatie-
ve fiatvereniging, zij het dat bij deze cooperaties het secundaire bedrijf
qua aantal transacties gering is. Het soms te onderscheiden zgn. tertiaire
bedrijf - hetgeen in beperkte omvang wordt toegestaan door de leden 3
en 4 van art. 2:53 BW - komt aan de orde in het volgende onderdeel.

hebben gedaan.
Ik geloof, dat het het eenvoudigst is om als een vereniging een cooperatieve vereniging wil
blijven, haar leden contracten te laten sluiten met de vereniging zelf, zeals ook andere
cooperatieve verenigingen doen. '
Van Zeben, t.a.p. p.1247 en p. 1248.
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Het in art. 2:53 lid 1 BW bedoelde 'bedrijf is hetprimaire bedrijf. Zolang
de leden een zodanige relatie met de cooperatie onderhouden dat zij
gezamenlijk met die cooperatie aldus een bedrijf uitoefenen is er ongeacht
of de cooperatie haar secundaire bedrijf zelf exploiteert, heeft ondergebracht
in een dochter, of dit heeft uitbesteed aan een derde, voldaan aan de
vereisten die de wetgever in art. 2:53 lid 2 BW heeft gesteld. Dat de valo-
risatie van de grondstoffen of de aankoop van benodigdheden door een
dochter wordt bewerkstelligd - uiteindelijk voor rekening en risico van
de cooperatie en dus van de leden - is in dit kader niet van belang.
De situatie als hierboven omschreven, waarbij de cooperatie haar secundaire
bedrijf in meerdere of mindere mate in een dochter heeft ondergebracht,
doet zich in de praktijk wel werkeIijk voor. Voor deze situaties was, zo
wordt hier geconcIudeerd, de toevoeging 'doet uitoefenen' in 1976 niet
nodig." Dit geldt temeer nu aan die toevoeging niet de gevolgtrekking
mocht worden verbonden dat de leden de overeenkomsten, ZOalSbedoeld
in art. 2:53 lid 1 BW, kunnen sluiten met de dochter-rechtspersoon die
'uitoefent'. Het verslag van de openbare vergadering van de vaste
Commissie voor Justitie vermeldt als reactie van de zijde van de Minister
hierover:

'Wij hebben de mogelijkheid overwogen, de verruiming zover te laten gaan
dat ook in het geval van rechtstreekse contracten tussen de leden van de coopera-
tieve vereniging en de besloten vennootschap de vereniging een cooperatie zou
blijven. Wij zouden dan echter zo dicht komen bij een onbepaalde definitie van
de cooperatieve vereniging dat wij het niet hebben gedaan.
Ik geloof, dat het het eenvoudigst is om als een vereniging een cooperatieve
vereniging wil blijven, haar leden contracten te laten sluiten met de vereniging
zelf, zoals ook andere cooperatieve verenigingen doen'. 77

De voorstelling van zaken waarbij het lid de in art. 2:53 lid 1 BW bedoelde
overeenkomsten sluit met een dochter doet zich in de praktijk niet werkeIijk
voor. Toch kreeg deze theoretische configuratie later weI de aandacht-
eigenlijk dus als 'gecreeerd' probleem. Bij de wijziging van het coopera-
tierecht per 1januari 1989 onderging de definitie enige wijzigingen - zie
onderdeel 7.2 - doch zoals eerder gesteld niet op dit punt. Het 'doet

76 Deze toevoeging leidde ook, zo zal hierna blijken, tot verwarring. Het 'doet uitoefenen'
slaat terug op 'het bedrijf waarmede, van voorsprong, de wetgever immer het primaire
bedrijf heeft bedoeld, en niet het secundaire bedrijf waarvan hij de uitbesteding met deze
toevoeging heeft willen sanctioneren.

77 Zie voor uitgebreid citaat noot 75.
Van Zeben, p.1247.
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uitoefenen' werd gehandhaafd; in art. 2:53 lid 1 BW is niet tot uitdrukking
gebracht dat de in deze bepaling bedoelde overeenkomsten met een
dochtervennootschap, of enige (andere) derde, zouden kunnen worden
gesloten. In tegendeel, de bepaling indiceert dat het de cooperatie zelf moet
zijn die de overeenkomsten sluit;

'Zij moet zich blijkens de statuten ten doel stell en in bepaalde stoffelijke
behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten, anders dan
van verzekering, met hen (=leden, RO.) gesloten in het bedrijf dat zij te dien
einde te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen' (curs. RG).

Dortmond meent dat het na de wijziging van 1januari 1989 is geoorloofd
dat de leden de overeenkomsten sluiten met een dochtervennootschap. Hij
stelt;

'Thans is niet langer een element in de definitie van de cooperatie dat zij zelf
de overeenk.omsten met haar leden moet sluiten. Zoals ook de toelichting bij
het artikel vermeldt, is toegestaan dat de leden de overeenk.ornsten sluiten met
de rechtspersoon die het bedrijf feitelijk uitoefent. ,78

De enige houvast voor deze ongewenste uitleg treft men aan in de toelichting
bij wetsontwerp 17725. Aldaarwordtopgemerkt, zonderenige motivering
en zonder enige samenhang met het voorafgaande of navolgende;

'Niet langer is voorts vereist dat de leden overeenkomsten met de cooperatie
zelf sluiten; toegestaan wordt dat zij dit doen met de rechtspersoon die het bedrijf
feitelijk uitoefent.' 79

78 Dortmond, t.a.p. p. 6 en 7.
Zo ook Asser - Van der Grinten II, Dr. 388.
Zie ook Dijk I Van der Ploeg alwaar zonder verdere uitleg wordt gesteld: 'De tekst van
art. 53 sindsjanuari 19891aat, anders dan die in de periode 1976 - 1988, de mogelijkheid
open dat de overeenkomsten niet met de cooperatie zelf, maar met de doebter-BV wordt
gesloten. '

79 Wetsvoorstel 17725, DrS. 1-3, zitting 1982-1983, p.75. Het betreft een toelichting op bet
voorgestelde art. 2:53; 'Het artikel (=2:53 BW, RG) is in overeenstemming gebracbt met
de nieuwe opzet. De leden I en 2, ontleend aan de leden 2 en 3 van de buidige tekst, bebelzen
nu een formele doelsteUing, en niet langer een materiele begripsomscbrijving. Niet langer
is voorts vereist dat de leden overeenkomsten met de cooperatie zelf sluiten; toegestaan wordt
dat zij dit doen met de recbtspersoon die bet bedrijf feitelijk uitoefent. Lid 3 stemt overeen
met bet eerste deel van de tweede zin van de !eden 2 en 3. Lid 4 - overgenomen uit bet
tweede dee! daarvan - is tbans geformuleerd als een verbod, dat door artikel 2! lid 3 kan
worden gesanctioneerd. Lid 5 stamt uit het bestaande lid I, doeb is wegens de nieuwe opzet,
iets anders geformuleerd.'
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Deze uitlating staat lijnrecht tegenover het bovenvermelde citaat uit het
verslag van de vaste Commissie voor Justitie nopens de definitie van de
cooperatie zoals die in 1976 van kracht werd. Toen werd verklaard dat
de verruimde definitie - het 'doet uitoefenen' werd toegevoegd - niet
impliceerde dat de overeenkomsten met een dochter zouden kunnen worden
gesloten.
Het geboden houvast voor een uitleg zoals door Oortmond voorgestaan
is onvoldoende.f Oat de wetgever een weinig consequente koers heeft
gevolgd moge zo zijn, maar dit neemt niet weg dat nu de cooperatie-defini-
tie en de daarmede samenhangende wetsartikelen op dit onderdeel niet zijn
gewijzigd nog immer de conclusie moet zijn dat de leden de in deze definitie
bedoelde overeenkomsten behoren te sluiten met de cooperatie zelf."
Belangrijker dan een oordeel over bedoelde houvast is dat deze conclusie
ook de meest wenselijke is. Toestaan dat de overeenkomsten niet met de
cooperatie maar met een dochtervennootschap van de cooperatie, of met
een (andere) derde, worden gesloten impliceert een instemming met een
opsplitsing van hetgeen in de wettelijke cooperatie-definitie was, en is,
verenigd, 01. het zijn van vereniging en het met de leden uitoefenen van
een bedrijf. Evenzo wordt dan ontkoppeld wat in het lidmaatschap is
verenigd, het zijn van lid en van wederpartij; leverancier van grondstoffen
of afnemer van produkten of diensten. Zie over de inhoud van het
lidmaatschap onderdeellO.3. Het aldus uiteenrafelen van dat wat bedoeld
is maximaal verweven te zijnc oOf{ ID buiteillandse (wettelijke) definitie~
van de cooperatie - zalleiden tot een institutionalisering van het fenomeen

- cooperatie en mitsdien tot een vervreemding van de duiding van <Ie
coopera6e ats sarnenwerkin sverband, als een rsonenassociatie waarbinnen
e ectio societatis maatgevend is. Dit is niet wat de leden van

80 Verder concludeerde ook DeGroot bij zijn bespreking van art. 2:53 BW en bet wetsvoorstel
17725 dat bet zou zijn toegestaan dat de overeenkomsten door de leden met een dochtermaat-
scbappij worden gesloten. TVVS 1985, H. de Groot, Zijn aile cooperatieve verenigingen
wei te vatten onder een defmitie en een regeling?, p.37 e. v.

81 Terecbt, d.w.z. consequent, wordt door De Groot en Dortmond betoogt dat de wetgever
over bet boofd zag dat bij een dergelijke uitleg ook de artt. 2:53 lid 3 en 59 BW dienden
te worden aangepast.
De Groot, t.a.p. p.40, Dortmond, t.a.p. p.7.

82 Zie over institutionalisering van de recbtspersoon en de affectio societatis onderdeel 7.3.
Raaijmakers merkt op: 'Maar in de recbtswerkelijkbeid zien wij dat meer dan ooit bet beeld
van de grote open N. V. niet meer past bij de veelal kleinschalige.juist wei door het personen-
substraat' gekenmerkte vennootschappen. De kJooftussen de kapitaalvennootschap van Boek
2 en de personenvennootscbap van Boek 7 dreigt steeds dieper teworden. Intussen ondergaan
ook de andere recbtspersonen in Boek 2 in toenemende mate de invloed van de zich
doorzettende institutionalisering;daarbij lijken wij soms het eigen karakter van de vereniging
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cooperaties wensen; het zij herhaald, de praktijk heeft geen behoefte aan
de beweerdelijk toegestane configuratie."

Er bestaat een samenhang tussen dehier gereleveerde problematiek en art.
2:63 d BW hetwelk de mogelijkheid opent om het structuurregime zoals
dat onder omstandigheden voor cooperaties kan gelden - art. 2:63 b
BW - in te ruilen voor toepassing van de structuurregeling bij een
afhankelijke maatschappij - zie art. 2:63 a BW. Een en ander komt
uitgebreid aan bod in onderdeeI14.4. Hier is van belang dat van de in art.
2:63 d BW geboden mogelijkheid alleen dan gebruik kan worden gemaakt
indien de (moederjcooperatie haar werkzaamheid

'uitsluitend of nagenoeg uitsluitend beperkt tot her beheer en de financiering
van afhankelijke maatschappijen en van haar en hun deelnemingen in andere
rechtspersonen (... )'.

De hier geboden faciliteit - welke ook bestaat in het vennootschapsrecht,
dat als voorbeeld heeft gediend - werd bij de introductie van de structuur-
wetgeving ingebouwd om cooperaties met een structuurvennootschap als
dochter niet te dwingen zelfhet structuurregime toe te passen om daarmede
de dochter daarvan te ontheffen."

en de stichting uit het oog te verliezen' . Rechtspersonen tussen contract en instituut,
inaugurele rede Katholieke Universiteit Brabant 1987.
Lunshof waarschuwt ook hiervoor in zijn bespreking van de inaugurele rede van Dortmond,
S&V 1992, p.67 e.v., Cooperaties op zoek naar meer financieringsmogelijkheden.
Zie over institionalisering en deformatie van de coOperatie Van Diepenbeek, t.a.p. p.77
e.v., i.h.b. p.80.

83 Ebeling gaf in 1973 reeds te kennen dat het door een coOperatie onderbrengen van haar gehele
ondernerning - dus incl. de transacties met de leden - in een dochter ongewenst is.
'Naast tal van vemieuwingen in de cooperaties zelf ontmoet met de laatste jaren ook de
figuur dat cooperaties hun bedrijf inbrengen in een N. V. of B. V. Wanneer deze splitsing
zodanig wordt doorgevoerd dat de verwerking of bewerking en eventueel afzet plaats heeft
in de N. V. terwijl de cooperatie de grondstoffen van haar leden blijft betrekken, blijft een
cooperatie met zakelijk gezien een aanvaardbare inhoud in stand. Zoude gehele onderneming
in de N. V. of B. V. worden ingebracht en blijft als taak voor de cooperatie slechts over het
beheren van het pakket aandelen van haar leden, dan zou men zich bij zulk een cooperatie
kunnen afvragen of deze nog voldoet aan de bedoeling van deze rechtsvorm. Inhet algemeen
echter behouden de cooperaties nog een groot aantal activiteiten, zodat zij naast de vennoot-
schap een eigen taak blijven behouden. Bij de inbreng van de ondemerning in een
vennootschap, zal het eigen coOperatieve karakter gehandhaafd dienen te blijven. '
C.J.B. Ebeling, Een onderzoek naar de structuur van de grote landbouwcooperatie, De
naamloze vennootschap 1973, p.41.

84 Voor literatuurverwijzingen zie onderdeel 14.4.
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Daar ingevolge art. 2:53 lid 1 BW een cooperatie moet voorzien in
economische behoeften van de Ieden door met hen een bedrijf uit te oefenen
rijst de vraag of een cooperatie weI kan voldoen aan de conditie van art.
2:63 d BW, of, anders gesteId; mag een cooperatie zich weI uitsluitend
of nagenoeg uitsluitend bezig houden met beheer en financiering van
dochters'l" Gelet op de tekst van art. 2:63 d BW luidt het antwoord 'Ja'.
Gelet op de tekst - en ratio - van art. 2:53 lid 1 BW luidt het antwoord
'nee'. Vanzelfsprekend mag een naamloze of besloten vennootschap haar
activiteiten wel beperken tot beheer en financiering; voor deze rechtsperso-
nen bestaat er, anders dan voor de cooperatie, geen wettelijke doelom-
schrijving en geen voorschrift aangaande de wijze waarop dat doel behoort
te worden nagestreefd. Het heeft er alle schijn van dat te gemakkelijk
analogie met het vennootschapsrecht werd verondersteid. Terecht merkt
Dortmond dan ook op dat

'de wetgever bij het ontwerpen van artikel63 d de tekst van artikel53 nog eens
kritisch had moeten bezien'. 86

Zo'n kritisch toets had moet leiden - het moge uit het bovenstaande
duidelijk zijn - tot een andere redactie voor art. 2:63 d BW en niet tot
een zodanige herziening van art. 2:53 lid 1 BW dat een cooperatie zonder
het eerder bedoeide primaire bedrijf dat met de leden wordt uitgeoefend
bestaanbaar is. 87 Dortmond lijkt anders te concluderen. Hij bezigt de term
'houdstermaatschappij'. Is een cooperatie een houdstermaatschappij, en
beperkt deze zich mitsdien strikt tot beheer en financiering, dan daalt het
primaire bedrijf naar een lager echelon; de leden van de cooperatie sluiten
transacties af - niet in de hoedanigheid van lid maar als koper of
verkoper - met de dochter, zoals wellicht vele derden dat ook doen want
art. 2:53 lid 3 BW geldt immers niet voor een dochtervennootschap, terwijl
zij van de moedercooperatie slechts lid zijn in verenigingsrechtelijke zin.
Is het stemrecht van de leden in die moedercooperatie gerelateerd aan de
vermogensinbreng en niet aan de omvang van de transacties met de dochter,
dan is het (materiel e) verschil met een houdstervennootschap ver te zoeken.

85 Deze vraag werd ook opgeworpen in 'Bestuur en raad van eommissarissen van de coOperatie' ,
preadvies voor de Vereniging van Agrarisch Recht, R.C.I. Galle, Agrarisch Recht 1989,
p.210 e.v.

86 Dortmond, t.a.p. 9.
87 Art. 2:63 d BW, dat op zieh een nuttige faeiliteit verschaft, had tot uitdrulcking moeten

brengen dat van die faeiliteit gebruik gemaakt kan worden indien bet eerderbedoelde
secundaire bedrijf is ondergebraeht in een struetuur-dochtervennootschap.
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Zo'n situatie, welke een ontkoppeling van in art. 2:53 lid 1 BW verbonden
bestanddelen betekent, is, zoals eerder gesteld, in strijd met dit wetsartikel
en ongewenst.

Terecht concludeert Dortmond dat indien de cooperatie een structuurven-_
nootschap als dochter heeft terwijl de leden (wel) hun overeenkomsten met
de cooperatie sluiten, een beroep op de faciliteit van art. 2:63 d BW open
staat. Evenwel, zijn argument is niet dat gelet op art. 2:53 lid 1 BW naast
beheer en financiering er ruimte moet bestaan voor het sluiten van
overeenkomsten - de wetgever heeft toch niet, zo mag men aannemen,
met de introductie van deze faciliteit art. 2:53 lid 1 BW terzijde willen
stellen 88 - maar de omstandigheid dat art. 2:63 d BW de vrijstelling
ook gunt indien de werkzaamheid van de cooperatie zich 'nagenoeg
uitsluitend beperkt' tot beheer en financiering." Zie ook onderdeel 14.4.

Eerder werd in dit onderdeel geconcludeerd dat het 'doet uitoefenen' in
art. 2:53 lid 1 BW een overbodige toevoeging is. Deze toevoeging heeft
aangezet - ook de wetgever - tot onjuiste en ongewenste gevolgtrekkin-
gen. Bij een aanpassing van de cooperatie-definitie op de verschillende
bestanddelen zoals in deze studie aanbevolen, en dus zodanig dat vereist
blift dat in econornische behoeften wordt voorzien door een interactie tussen
de leden en de cooperatie zelf, al dan niet, dus niet noodzakelijkerwijze,
door het sluiten van overeenkomsten - zie onderdeel 8.2 - behoort
eveneens het verwarringwekkende art. 2:63 d lid 1BW te worden herzien.
Ook zonder het 'doet uitoefenen' is, zo werd gesteld, het situeren van het
secundaire bedrijf in een dochtervennootschap toegestaan; aan een dergelijke
configuratie bestaat, kennelijk, behoeft.e.Het 'doet uitoefenen' gaf aanleiding
tot discussies over een configuratie - het sluiten van overeenkomsten met
een dochter - waaraan geen behoefte bestaat. Zou nader onderzoek leiden
tot de bevinding dat zulks wel het geval is - wat zou het voordeel
zijn?'? - dan ligt verwijzing naar een andere rechtsvorm dan de cooperatie
meer voor de hand dan tornen aan een van de wezenskenmerken van de
cooperatie.

88 Het onwaarschijnlijke tegendeel zou men kunnen baseren op bet woordje 'uitsluitend' in
art. 2:63 d BW.

89 Dortmond, t.a.p. p.12 en 13.
90 Ook vanuit fiscaal oogpunt lijkt dez.e configuratie niet voor de band te liggen, I.B.W.M.

Kemperink, Nieuw cooperatief perspectief: winsten integraal uitdelen aan de leden, TVVS
1992, p.142 e.v.
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4 Besloteo karakter - art. 2:53 lid 3 en lid 4 BW

Art. 2:53 leden 3 en 4 BW luiden sinds 1 januari 1989:

3) 'De statuten van een cooperatie kunnen haar veroorloven overeenkomsten
a1s die welke zij met haar leden sluit, ook met anderen aan te gaao; hetzelfde
geldt voor de statuten van een onderlinge waarborgmaatschappij waarbij iedere
verplichting van leden of oud-leden om in de tekorten bij te dragen is uitgesloten.
4) Indien een co6peratie of een onderlinge waarborgmaatschappij de in het vorige
lid bedoelde bevoegdheid uitoefent, mag zij dat Diet in een zodanige mate doen,
dat de overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn. '

Verschaffen de statuten de cooperatie niet expliciet de mogelijkbeid
overeenkomsten zoals zij die met leden afsluit ook met derden aan te gaan,
dan is zulks niet geoorlooii. _ cooperatie heeft mitsdien, hetgeen geldt
als uitgangspunt, e es oten kar ter. De coo . rziet in met name
genoemde econo en van uitsluitend de leden door me 'c---
leden een bednji Ult te oefenen. Een meer open karakter is ingevolge lid-
3 toegestaan, doch, gelet op lid 4, niet zodanig dat 'de overeenkomsten
met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn'.
Het door de wetgever in de definitie van de cooperatie veronderstelde
besloten karakter is veelbetekenend. Terecht merkt Stille op dat lid 4 geacht
kan worden deel uit te maken van de wettelijke omschrijving van een
rechtsvorm zoals bedoeld in art. 2:21 lid lc BW, zodat ontbinding van de
cooperatie, in principe, tot de mogelijkbeden behoort in het geval niet
voldaan is aan deze bepaling." Kortom, het is zaak dat een cooperatie
tenminste 'beperkt besloten' blijft.

De termen 'open' en 'besloten' werden hierboven en zullen ook hierna in
dit onderdeel worden aangewend in de specifieke context van de leden 3
en 4 van art. 2:53 BW. Beslotenheid anderszins, maar wei samenhangend
met de hierbedoelde beslotenheid, bestaat er bij de cooperatieve samenwer-
kingsvorm zeer zeker weI. De Forderungsauftrag heeft een beslotenheid
ten gevolge - in de vorm van het primaire bedrijf, zie onderdeel 8.3 -

91 Stille, t.a.p, p.53-14
Van der Grinten draait het, zonder motivering, terwijl de wettekst toch duidelijk is, om:
'In de praktijk komt het veelvuldig voor dat de coOperatie haar werkzaamheden niet beperkt
tot haar leden. Zij koopt ook van anderen of levert ook aan anderen. Volgens de wet kunnen
de statuten dit aan de coOperatie veroorloven. Wij zouden willen aannemen dat hiervoor
een uitdruk.lckelijke voorziening in de statuten Diet nodig is. Voldoende is dat de statuten
dit Diet uitsluiten.· Asser - Van der Grinten II. or. 391.
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waarop een beperkte uitzonderingsmogelijkheid bestaat die in dit onderdeel
nader wordt bezien. De beslotenheid zoals die zich doet gelden bij de
financiering van de cooperatieve ondememing en het daarmede verbandhou-
dende verstrekken van stemrecht aan niet-Ieden, alsmede bij het (niet)
toelaten van leden en bij de bestuurlijke inrichting van de cooperatie komt
aan bod in respectievelijk de onderdelen 9.3, 9.4, 11.2 en 14.3.

De strekking van hetgeen thans in lid 3 is bepaald is ook te vinden in de
wetten van 1876 en 1925 - zie onderdeel 7.2. De bepaling luidde toen;

'Eene vereeniging, welke aan deze vereischten voldoet, verliest haar karakter
niet, indien de statuten haar veroorloven haren werkkring tot derden uit te strek-
ken, noch indien zij naast stoffelijke ook andere belangen behartigt. ,92

De hoofdregel was ook toen een besloten karaicter, behoudens statutaire
afwijking.'" De beperking zoals die thans in art. 2:53 lid 4 BW op zo'n
statutaire afwijking wordt gelegd vindt haar oorsprong in de Invoerings-
wet - de Wet van 8 april 1976 - zie onderdeel 7.2. Aan de cooperatie-
definitie - art. 2:53 lid 2 BW oud - werd een zin toegevoegd;

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

Het voorstel tot zo'n toevoeging kwam niet van Meijers maar was afkomstig
uit de Eerste Karner." Het voorstel werd bij de behandeling van de
Vaststellingswet van regeringszijde afgewezen. De kwestie kwam wederom
aan de orde bij de behandeling van de lnvoeringswet. In het ontwerp was
de bovengeciteerde toevoeging wel verwerkt. De minister had toch weer
aansluiting gezocht bij de regelgeving van 1925 met dien verstande dat de
zinsnede 'haren werkkring tot derden uit te strekken' was vervangen door
'soortgelijke overeenkomsten met derden te sluiten' omdat dat naar zijn

92 Deze definitie was gelijkluidend in respectievelijk de Wet van 1876 - art. 2. - en de Wet
van 1925 - art. I lid 2.

93 Gezelle Meerburg zegt daarvan: 'De C.V. mag dus met derden (= niet leden) bandelen
op gelijke wijze als met de leden docb aileen indien de statuten zulks veroorloven. Als de
statuten het niet uitdrukkelijk toelaten mag bet niet. Als het dan tocb gebeurt is het ongeldig.
Moeilijkheden kunnen daarvan natuurlijk het gevolg zijn.' T.a.p. p.18.

94 Van Zeben, t.a.p. p.516 en 517.
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mening 'de bedoeling iets duidelijker uitdrukt'. 95 Werkelijk nieuw t.o. v.
de Wet van 1925 was de beperking vervat in de daarop volgende zinsnede
'doch dit mag niet in een zodanige mate geschieden dat de overeenkomsten
met de leden voor het bedrijf slechts van ondergeschikte betekenis zijn.'
Deze beperking werd bij de herziening van 1 januari 1989, wat anders
verwoord, in het bovengeciteerde lid 4 gehandhaafd. De toevoeging van
de hierbedoelde beperking in 1976 was het gevolg van de discussie over
de zinsnede 'anders dan bijkomstig' zoals die voorkwam in de voorgestelde
definitie van de cooperatie." Zie hierover onderdeel 8.1. De discus-
sie - in feite een discussie over het wenselijke besloten karakter van de
cooperatie - werd conform het voorstel van Willemsen afgerond met het
schrappen van het 'anders dan bijkomstig' .97 Vervolgens werd dat karakter
tot uitdrukking gebracht door het sluiten van overeenkomsten met derden
expliciet slechts beperkt toe te staan. Ebeling merkt op;

'Uit de tot standkoming van deze regel blijkt dat de wetgever heeft willen
voorkomen, dat ten onrecbte de cooperatieve bedrijfsvorm wordt gehanteerd,
zonder dat van een wezenlijk economiscb verkeer met de leden sprake is. '98

De oorsprong van het besloten karakter der cooperatie is haar maatschaps-
-karakter, zie onderdeel 7.6. Men sluit zich aaneen - soms met inbreng
van kapitaal - om middels de gezamenlijke uitoefening van een bedrijf
te voorzien in eigen economische behoeften. Dat ook derden die met de
cooperatie transacties afsluiten in het kader van het eerderbedoeldesecundai-
re bedrijf van een cooperatie - bijv. handelaren die van de grondstofver-
werkende cooperatie halffabrikaten of eindprodukten afnemen - bij de
onderneming van de cooperatie zijn gebaat is bijkomstig; dat is niet het
doel, maar weI dienstbaar aan dat doel. Hetzelfde kan worden gesteld van
het eventue1e tertiaire bedrijf van de cooperatie, waaronder hier wordt

95 Van Zeben, t.a.p. p.I240, i.h.b. p.1247 rechter kolom,
96 Deze definitie luidde, 'Onder co5peratieve verenigingen worden verstaan verenigingen die

zich anders dan bijkomstig ten doel stellen in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden
te voorzien door met hen overeenkomsten te sluiten in het bedrijf dat de vereniging te dien
einde ten behoeve van haar leden uitoefent.' Art. 2.2.2.1 lid 2, Van Zeben, t.a.p. p.456.
Het eaige verschil met de definitie van Meyers bestond uit deze toevoeging.

97 P. Willemse, De definities van onderlinge en cooperatie taa1kundig bezien, TVVS 1974,
Dr. 5, p.I56.

98 C.l.B. Ebeling, Structuurwijzigingen binnen de RABO-bank:organisatie, TVVS 1981, Dr.
11, p.262.
Dijk Van der Ploeg stelt dat met het 'niet in zodanige mate, dat de overeenkomsten met
de leden voor het bedrijf slecbts van ondergeschik:te betekenis zijn' onmiskenbaar een nieuw
materieel kenmerk van de cooperatie is geintroduceerd. T.a.p. p.26.
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verstaan het bedrijf omvattende het afsluiten van overeenkomsten met derden
(niet-leden), welke overeenkomsten die~ en verplichten tot een prestatie
zoals die ook van leden wordt verwac .99 n Duitsland wordt in dit kader
gebruik gemaakt van de term 'Nichtm gliedergeschiift' - zie onderdeel
4.1. De aanduidingtertiair is hier op haar plaats. Zoals in het vorige
onderdeel bleek zijn het primaire en secundaire bedrijf altijd wel waar te
nemen.l'" Het tertiaire bedrijf daarentegen is optioneel. Het is ingevolge
lid 3 van art. 2:53 BW toegestaan, zij het in beperkte mate, zo stelt lid
4.

Het moge duidelijk zijn dat het besloten karakter hier als kenmerk van de
cooperatie wordt ondergeschreven. Twee vragen resteren:
I) Wat zijn 'overeenkomsten als die welke zij met haar leden sluit', en
2) wat betekent 'niet in een zodanige mate doen, dat de overeenkomsten

met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn'?'?'

De eerste vraag werd boven ten dele beantwoord met de omschrijving van
het tertiaire bedrijf. Het tertiaire bedrijf is in juridische zin niet een
uitbreiding van het primaire bedrijf. Het stemt daarmede overeen in een
economisch, zo men wil feitelijk opzicht, 01.omdat door de derde eenzelfde
prestatie als welke de leden leveren moet worden geleverd. Overigens heeft
die derde jegens de cooperatie vanzelfsprekend een geheel andere positie
dan het lid. Dit laatste zal naar alle waarschijnlijkheid ook betekenen dat
de prestatie op andere voorwaarden wordt verricht, bijv. verkoop aan de
cooperatie tegen een lagere prijs of inkoop bij de cooperatie tegen een
hogere prijs. Het gaat om een zelfde soort prestatie, maar om andere
condities en ook om een andere oorsprong. Immers, het verschil bestaat
ook daaruit dat de transacties met het lid niet voortvloeien uit (afzonderlijke)
overeenkomsten, maar uit het lidmaatschap, of indien naast dat lidmaatschap
afzonderlijke overeenkomsten wel zijn te onderscheiden - zie onderdeel
8.2 - die overeenkomsten mogelijk zijn, of wellicht zelfs verplicht, als
gevolg van het lidmaatschap.
Gelet op het bovenstaande was de aanduiding 'soortgelijke overeenkomsten'
in art. 2:53 lid 2 oud gelukkiger dan de huidige omschrijving 'overeenkom-

99 Bijv. het leveren van suikerbieten aan een cooperatieve suikerfabriek door niet-leden. In
de grondstofverwerkende cooperatieve industrie pleegt men de aankoop van grondstoffen
bij derden aan te duiden met •bijkoop' .

100 Niet altijd even makkelijk. Bij aan de leden dienstverlenende cooperaties kunnen het primaire
en secundaire bedrijf in elkaar vloeien.

101 VgI. Dijk - Van der Ploeg, t.a.p. p.26.
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sten als die welke zij met haar leden sluit'. Mede in aanmerking nemende
de eerder getrokken conc1usie dat het bestanddeel 'sluiten van overeenkom-
sten met leden' in de cooperatie-definitie - art. 2:53 lid 1 BW - behoort
te vervallen - zie onderdeel8.2 - ware het beter bij het tot uitdrukking
brengen dat een tertiair bedrijf slechts in beperkte mate is toegestaan, dus
bij de omschrijving van het besloten karakter, niet te verwijzen naar over-
eenkomsten met leden. Wat wei een juiste omschrijving is hangt ook af
van het antwoord op de hierboven opgeworpen tweede vraag.

De overeenkomsten met de leden mogen in vergelijking met die zoals door
de cooperatie gesloten met niet-leden niet 'slechts van ondergeschikte
betekenis zijn'. Wat betekent dit nu? Zoals verschillende schrijvers
constateren heeft de wetgever geen kwantitatieve beoordeling beoogd."?
De discussie over het besloten karakter was evenwel zeer verwarrend en
de toelichting van regeringszijde weinig overtuigend - zie hierover meer
uitgebreid onderdeel 8.1. Terecht merkt Van der Grinten op dat de woorden
'slechts van ondergeschikte betekenis' in het normale spraakgebruik wei
een zekere kwantitatieve betekenis hebben.!"

Ook in andere landen wordt de cooperatie verondersteld exclusief zaken
te doen met haar leden, dus niet met niet-leden. Een uitzondering op deze
hoofdregel wordt gedoogd, doch niet zonder meer. 104 De Duitse Genossen-
schaft mag aIleen met niet-leden soortgeIijke transacties afsluiten indien
de statuten dit expliciet toelaten. Een wettelijke kwantitatieve begrenzing
is er niet. De 'Nichtrnitgliedergeschaft' behoort wei dienstbaar te zijn aan
het werkelijke doel; de behartiging van de economische belangen der
leden - zie onderdeel 4.1.105 Voorop staat in het Duitse, en ook in het
Zwitserse cooperatierecht de 'Selbsthilfe' als wezenlijk kenmerk van de
cooperatie, De Genossenschaft is er voor de leden. Transacties met niet-
leden behoren dan ook tot voordeel te strekken.'?" In de VS kan een te

102 Van Zeben, p.1241 tIm p. 1247.
Asser - Van der Grinten II, t.a.p. or.391.
Stille, t.a.p. p. 54-4.

103 Asser Van der Grinten II, t.a.p. or. 391.
104 Kurt Hanas Ebert, t.a.p. p.700.

Les societes cooperatives, Union international du notariat Latin, p.6.
105 Par. 8. GenG.

Lang/WeidmulJer, t.a.p. p.65.
106 Over Selbsthilfe en de Zwitserse Genossenscbaft zie Theo Guhl, Das Schweizerische

Obligationenrecht, Achte Auflage, p.737. Guhl merkt over het doel van de Genossenschaft
op: 'Sie bezweckz, bestimmte wirtschaftliche Interessen ihrer Mitglieder (Genossenschafter)
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omvangrijke afwijking van de hier besproken hoofdregel fiscale en
kartelrechtelijke consequenties hebben. Het noemen van een percentage
in de statuten is niet ongebruikelijk - zie onderdeel 2.4.107 Ook in de
concept-verordening nopens de Europese cooperatieve vennootschap
(EeV) - zie onderdeel 5.1 - is gekozen voor het hier bedoelde besloten
karakter. Art. 1 lid 6 van het concept luidt:

'Behoudens afwijkende bepalingen in de statuten mag de ECV derden die geen
lid zijn geen profijt van haar werkzaamheden laten trekken en niet laten deel-
nemen aan haar werkzaamheden'.

De concept-toelichting op deze bepaling stelt;

'De cooperatieve vennootschap werkt in principe bij voorrang met haar leden.
Gelet op de economische beperkingen en op de in sommige sectoren (bijvoor-
beeld apotheken) geldende dwingende voorschriften wordt de mogelijkheid
geboden de werkzaamheid statutair open te stell en voor niet-Ieden' .108

Het hanteren van een andere benadering dan een kwalitatieve, dus een
kwantitatieve, wordt afgewezen door Ebeling. Hij omschrijft in zijn artikel
'Structuurwijzigingen binnen de Rabobankorganisatie' hoe werd besloten
het lidmaatschap van een plaatselijke bank aileen verplicht te stellen bij
een financiering betrekking hebbende op beroep of bedrijf. In relatie tot
de wettelijke regel dat overeenkomsten met niet-leden niet in zodanige mate
mogen worden gesloten dat de overeenkomsten met de leden voor de
cooperatie slechts van ondergeschikte betekenis zijn merkt hij op:

'Kwantitatieve maatstaven zijn hier niet aan te leggen en behoren ook niet
aangelegd te worden. De positie welke de cooperatieve banken in Nederland
hebben verworven in bijvoorbeeld de woningfinanciering in dit land, een vorm
van financiering waarvoor na bovenstaande wijzigingen het vereiste van het
Iidmaatschap van de cooperatieve bank niet meer zal gelden, brengt mee dat
in toenemende mate een bedrijfsmatige relatie met niet-Ieden zal ontstaan. Er

in gemeinsamer Selbsthilfe zu fiirdem oder zu sicheren .'
Over Selbsthilfe, Selbstverwaltung en Selbstverantwortung en de Duitse Genossenschaft
zie LanglWeidmiiller, p.60.

107 Juergensmeyer, t.a.p. p.207; als een van de zeven essentiele kenmerken van de cooperatie
wordt gesteld; 'Cooperatives do business primarily with members'.
De Capper-Voisteadt Act voorziet aileen dan in een kartelrechtelijk uitzonderingsregiem
indien 'the association shall not deal in the products of nonmembers to an amount greater
in value than such as are handled by it for members.' Zie onderdeel 2.7.

108 Zie toelichting, p. 3 en p. 6.
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kan geen sprake van zijn, dat daardoor het cooperatieve karakter van de
Rabobanken ook maar bij benadering in gevaar gebracht zou kunnen worden.
Zou zulks wei het geval zijn, dan zou de ontplooiing van de cooperatieve bank
op onaanvaardbare wijze worden beperkt en afgeremd. Mede in het algemeen
belang dienen toch ook deze banken in aile sectoren van de maatschappij
werkzaam te lrunnen zijn. Zou een beperkende uitleg aan het hier bedoelde
materiele kenmerk worden gegeven, dan zal door aanpassing van het desbetref-
fende wetsartikel duidelijk vastgelegd dienen te worden dat geen kwantitatieve
maatstaven gelden. ' 109

Van der Grinten drukt zich prudenter uit:

'De wettelijke eis dat de overeenkomsten met de leden niet van ondergeschikte
betekenis zijn, houdt een verbod in voor de cooperaties. ( ... ) Een voorbeeld
van een cooperatie die zich in ruime mate richt op dienstverrichtingen ook aan
anderen dan leden, zijndeplaatselijkeRabobanken. (... ) Inhetmaatschappelijke
verkeer wordt dit geaccepteerd. Verdedigbaar is de stelling dat bet aangaan
van overeenkomsten met de leden - nog - niet van ondergeschikte betekenis
is.' \10

Een kwalitatieve maatstaf is bij het bezien van de geoorloofdheid van de
omvang van een inbreuk op het besloten karakter - een omvang zoals
bedoeld in art. 2:53 lid 4 BW - op zijn plaats. Niet de overwegingen van
Ebeling leiden tot deze conclusie. Vele specifieke banken beperken zich
welbewust tot een specifieke sector. Zo ook is een cooperatieve bank op
geheel eigen wijze - door wetsduiding - specifiek. In een kader als het
onderhavige is een beroep op het algemeen belang curieus. Het algemeen
belang is gediend bij naleving van de wettelijke omschrijving van een
rechtspersoon. Dit is ook in het belang van cooperaties, die overigens in
dit kader aanspraak kunnen maken op een speciaal hen toebedeelde protec-
tie - zie art. 2:63 lid 1 en lid 2 BW. 111 Een beperkende uitleg van het
hier bedoelde materiele kenmerk van de cooperatie is uiteraard juist wel
op zijn plaats. De hoofdregel is het besloten karakter; de cooperatie voorziet
in de economische behoeften van de [eden - uitsluitend dat is het doel -

109 Ebeling, t.a.p. P- 264 en p. 263.
110 Asser - Van der Grinten II, t.a.p. Dr. 392. Zie ook Dr. 389.

Zie ook Van Diepenbeek over de cooperatieve identiteitvan de cooperatieve banken, t.a.p.
p.IOI en p.llO.

III Een zelfde beschenning genieten ook de EESV's, zie art. 7 uitvoeringswet, Wet van 28
juni 1989 houdende uitvoering van de Verordening 2137/85 van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 25 juli 1985tot instelling van Europese economische samenwerkingsver-
banden.
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door met die [eden een bedrijf uit te oefenen. Het besloten karakter is een
elementair juridisch kenmerk van de cooperatie. Ook in de economische
wetenschap betreft het een elementair kenmerk. Het eerderbedoelde tertiaire
bedrijf - ook weI aangeduid met 'het verkeer met niet-leden' - wordt
aangemerkt als een deformatie van de cooperatieve organisatie!" Een (statu-
taire) uitzondering is mogelijk en weI door het bedrijf uit te breiden - met
het tertiaire bedrijf - door soortgelijke overeenkomsten te sluiten met niet-
leden, zo laat lid 3 van art. 2:53 BW toe, doch dit is, blijkens lid 4 van
genoemd artikel, slechts in beperkte mate geoorloofd. De uitzondering op
de hoofdregel is bedoeld een beperkte te zijn.

De wetsgeschiedenis van lid 4 van art. 2:53 BW is erg onduidelijk, maar
wei in zoverre duidelijk dat de wetgever heeft gekozen voor een besloten
karakter met een beperkte uitzonderingsmogelijkheid.I" Zowel het
een - het besloten karakter - - de beperkte uitzonderings-
mogelijkheid - zijn terecht et besloten kara ter eldt hier, zoals boven
bleek, als uitgangspunt Het IS eeli dit ere afgeleide vaJl-t.w@e-an~dp,efl'fe~-
wettelijke materiele kenmerken. te weten het doel - het voorzien in
....e~~o~usche behoeften van de leden - en de wi'ze waaro dat doel m
wor e es reefd - door met die [eden een bedrijf uit te oefenen. Het
toelaten van een beperkte uitzon enngsmogeliJ ei schept een waarderings-
probleem - wanneer is zo'n uitzondering voldoende beperkt? - doch dat
mag geen reden zijn te opteren voor een absoluut besloten karakter. Het
tertiaire bedrijf kan dienstbaar zijn aan het (hoofd)doel - het voorzien in
de economische behoeften van de leden - en behoort daaraan ook
dienstbaar te zijn. Er is immers voor de cooperatie geen ander mogelijk

112 W.J.J. van Diepenbeek, t.a.p. p. 77, i.h.b. p. 79.
G.J. Ter Woorst verwijst in zijn dissertatie naar Emelianoff diestelt: ' ... business transactions
with outsiders is the basic factor of degeneration of cooperative aggregates through pseudo-
cooperative forms into collective entreprises'. Ter Woorst concludeert: 'De conclusie mag
nu wei worden getrokken, dat met de introductie van het niet-ledenverkeer, - welke eco-
nomische en buiten-economische motieven hiertoe ook kunnen worden aangevoerd -, een
wez.ensvreemd element binnen de conceptie van de coOperatieve organisatiewordt geintrodu-
ceerd. Met dit niet-ledenverkeer kan op een lijnworden gesteld de zogenaamde 'speculatieve'
transactie, welke somtijds tussen lid en cooperatie wordt afgesloten. Eveneens rekenen wij
tot dit laatste het afsluiten van vaste 'prijscontracten' met de coOperatie. Het niet-ledenverkeer
dient, dunkt ons, zorgvuldig te worden bewaakt, omdat anders het gevaar ontstaat dat de
coOperatie 'degenereert' in de richting van de volkomen verbijwnderdeondememing' .T.a. p.
p.116.

113 Van Zeben, p. 1241 tIm 1247.
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doel dan dit wettelijk voorgeschreven doel. 114 Soms is het tertiaire bedrijf
niet slechts dienstbaar aan het nastreven van het doel, maar een werkelijke
noodzaak.!" Een cooperatie kan een zodanig bedrijf uitoefenen of op
enig moment in zulke omstandigheden verkeren dat een uitwijk naar het
tertiaire bedrijf om economische reden geboden is.116 Bij de begrenzing
van de uitzondering op het besloten karakter, dus bij het bepalen van de
toelaatbare omvang van het tertiaire bedrijf zou, naar Amerikaans voorbeeld,
gekozen kunnen worden voor een percentage van hetzij het aantalleden,
hetzij de omzet. Een percentage heeft de charme van een duidelijke scherpe
norm. Gelet op de geheel verschillende typen ondernemingen welke in de
rechtsvorm van de cooperatie worden geherbergd moet zo'n percentage,
althans als algemene wettelijke norm, worden aangemerkt als arbitrair. Een
kwalitatieve aanduiding van de toegestane inbreuk op het besloten karakter,
zoals ook voorgestaan door Ebeling, verdient in de wettelijke omschrijving
van de cooperatie de voorkeur. Bij de kwalitatieve beoordeling behoort
als leidraad te gelden dat het tertiaire bedrijf uitzonderlijk is en aIleen
toelaatbaar voorzover het dienstbaar is aan het doel, dus aan de leden. Een
verdergaande eis zou kunnen zijn dat het tertiaire bedrijf niet slechts dienst-
baar is in deze zin, maar ze1fs onontkoombaar, d. w .z. een conditio sine
qua non voor het bestaan van het primaire en wellicht ook secundaire
bed rij f. Het tertiaire bedrijf kan niet zijn een doel op zich. Mede om deze
reden werd hierboven de aldaar geciteerde motivering van Ebeling
afgewezen. Het wel fixeren van de maximale omvang van het tertiaire
bedrijfvan de cooperatie met een percentage is buiten het rechtspersonen-
recht, bijv. in het fiscale recht en het mededingingsrecht, wellicht weI op
zijn plaats.

De omschrijving van art. 2:53 lid 4 BW - 'niet in zodanige mate doen,
dat de overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis

1I4 Een 'nevenactiviteit' kan een 'nevendoel' zijn omdat het bijdraagt aan de verwez.enlijking
van bet doel. Zie hieromtrent Den Tonkelaar, t.a.p, p.39 e.v.

115 Vg!. Kurt Hanns Ebert over 'Das Nichtmitgliedergeschlift als finanzieller Stabilitlitsfaktor
der Genossenschaft", t.a.p. p.453 e. v.

116 G.l. Ter Woorst merkt hierover op; 'Niettemin dient anderzijds te worden opgemerkt, dat
het niet-ledenverkeer kan bijdragen tot een kostenverlagendeffect in het cOOperatieveapparaat
en een doelmatiger functioneren van de coOperatieve organisatie als 'countervailing power'
in de marktstructuur. Tengevolge van de verschijnselen van economische groei en bet
verz.elfstandigingsproces van decOOperatiealsmaatschappelijke institutie, zaldecooperatieve
organisatie - voorzover dit economisch doelmatig kan worden geacht - niet aan bet verkeer
met niet-Ieden kunnen ontkomen. Het lijkt ons echter wenselijk dat deze wijz.e van optreden
tot bet uiterste wordt beperkt'. T.a.p. p. 116.
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zijn' - sluit niet aan op de benadering als boven verkozen. Het is het
tertiaire bedrijf dat van 'ondergeschikte'
betekenis behoort te zijn en, primair, geen doel is op zich maar dienstbaar
aan het doel. De aanduiding 'ondergeschikte' is hier minder geschikt. Het
leidt tot een kwantitatieve beoordeling en het sluit niet aan op de idee dat
het tertiaire bedrijf uitzonderlijk is. De term 'bijkomstig' - hoewel die
in het verleden aanleiding gaf tot discussies, zie onderdeel 8.1, hetgeen
zich in de toekomst niet behoeft te herhalen mits onmiskenbaar is dat deze
term uitsluitend betrekking heeft op het tertiaire bedrijf - past beter.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat het besloten karakter van de
cooperatie zoals vastgelegd in de leden 3 en 4 van art. 2:53 BW met zich
brengt - en met inachtneming hiervan dient de wettelijke cooperatie-defi-
nitie ook te worden uitgelegd - dat het tertiaire bedrijf ~
(1) uitzonderlijkis-de st ten di liciettoe te staan, hetgeen

ook thans een vereiste is, zie lid 3 van art. : 3 BW - -
(2) en dat indien het bestaat zulks in het belang moet zijn van de leden

en
(3) het qua omvang - in vergelijking met de omvang van het primaire

bedrijf - slechts van bijkomstige betekenis is.

Hetgeen is vermeld onder de punten (2) en (3) zou in een nieuwe wettelijke
cooperatie-definitie duidelijker tot uitdrukking kunnen worden gebracht.
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De financiering van de cooperatie

1 Inleiding - rmanciering en wettelijk kader

In het kader van een juridische analyse van de cooperatie is een beperking
tot de behandeling van de bestanddelen van de wettelijke definitie niet
mogelijk. Er zijn meerdere wettelijke bepalingen die in deze context de
aandacht verdienen. Vanzelfsprekend is ingevolge art. 2:53a BW ook het
verenigingsrecht van belang. De bestuurlijke organisatie van de cooperatie
waarvan de contouren door de wetgever in het verenigingsrecht - Titel
2 van Boek 2 - en in het cooperatierecht - voorzover het betreft de
(vrijwillige) raad van commissarissen, zie de artt. 2:57 en 57a BW, en het
structuurregiem - zijn vastgelegd kenmerkt eveneens de cooperatie. Meer
in het bijzonder kan dit zoals dat uit de behandeling van de wettelijke
definitie al bleek, worden gesteld met betrekking tot de relatie tussen
enerzijds de cooperatie en anderzijds het lid. Deze beide onderwerpen
komen elders in de studie aan bod. Onderhavig hoofdstuk betreft de
financiering van de (onderneming van de) cooperatie en daardoor,
onvermijdelijk, toch ook een belangrijk aspect van de relatie coopera-
tie - lid. Het lid kan immers een belangrijke rol spelen bij de financiering.
Veelal is dat ook het geval; zelffinanciering, d.w.z. financiering door de
leden, is meestal een kenmerk van cooperaties, Denkbaar is evenwel ook
dat het lid in het geheel niet participeert in de financiering. In het bestek
van deze studie past niet een uitgebreide gedetailleerde behandeling van
de verschillende technieken van financiering van de cooperatieve onderne-
mingsvorm. Essentieel is oak hier - in het kader van eenjuridische analyse
van de cooperatie - vast te stellen welke ruimte de wetgever de cooperatie,
en dus haar leden, heeft gegund bij de financiering. Twee actuele
onderwerpen mogen daarbij niet ontbreken, t.w. participatie in het risico-
dragende vermogen van de cooperatie door de leden middels uitgifte aan
hen van vermogenstitels op naam - in dit kader worden wel gebezigd de
termen aandelen, ledenbewijzen, participatiebewijzen - alsmede participatie
in bedoeld vermogen door niet-leden.

De cooperatie streeft geen winst na. Doel is te voorzien in een bepaalde
economische behoefte van de leden. De grondstofverwerkende cooperatie
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heeft tot taak de door de leden geleverde grondstof maximaal te valoriseren.
De inkoop-cooperatie voorziet haar leden van producten tegen een zo laag
mogelijke prijs. De cooperatieve bank verschaft de leden financierings-
mogelijkheden tegen een laag tarief. Vanzelfsprekend wordt ook door een
cooperatieve onderneming een zo hoog mogelijk resultaat nagestreefd. Dit
resultaat - de zo hoog rnogelijke prijs voor de grondstoffen, resp. de zo
laag mogelijke inkoopprijs voor goederen en diensten - genie ten de leden
gedurende de loop van hetjaar. Een eventuee1 bij de cooperatie resterend
resultaat - het exploitatiesaldo - behoort, gelet op het doel, eveneenL-
de leden toe en zal onder hen, na goedkeuring van de jaarrekening, word
ver ee . Terecht kwalificeert Dr elm e coopera e an 00 als een
'Kostendeckungsbetrieb. '\ De doelstelling van het cooperatieve bedrijf
brengt met zich - mede gelet op het besloten karakter van de coopers-
tie - dat zelffinanciering, d.w.z. financiering door de leden een van-
zelfsprekende eigenschap is. Deze constatering is van belang in een tijdsge-
wricht waarin alom wordt betoogd dat c06peraties een sterk(er) eigen vermo-
gen behoren te verkrijgen, terwijl tegelijkertijd wordt vastgesteld dat vaak
de bereidheid van de leden om in hun cooperatie te investeren ontbreekt. 2

Zou de wetgever de cooperatie een bepaalde financieringswijze verbieden
dan dient zo'n verbod besloten te liggen in de cooperatie-definitie; elders
in de wet is er niet een dergelijk verbod. Eerder werd opgemerkt -
onderdeel 8.1 - dat terwijl de wettelijke omschrijvingen van de besloten
vennootschap en de naamloze vennootschap voornarrielijk bestaan uit een
aanduiding van een verplichte financieringswijze, 1.w. de uitgifte van
aandelen, artt. 2:64 en 175 BW, de Nederlandse cooperatie-definitie in
het geheel niet rept over financiering. De definitie van de Belgische
cooperatieve vennootschap verplicht tot uitgifte van aandelen aan de leden.
Deze aandelen kunnen overigens niet zonder meer vergeleken worden met
aandelen in het kapitaal van een Nederlandse BV of NV; de aandelen zijn
verzilverbaar bij uittreden uit de c06peratieve vennootschap - zie onderdeel

Draheim, t.a.p. p.159; 'Die Genossenschaft wird, wie z.B, auch meist die offentliche
Untemehmuog, als 'Kostendeckungsbetrieb' bezeichnet. Damit soil zum Ausdruck gebracht
werden, daJl die Genossenschaft Gewinnerzielung im erwebswirtschaftlichen Sinne nicht
anstrebt, sondem nur 'we Kosten herauswirtschaften' will. Das dariiber Hinausgehende,
der Uberschuli, steht denen zur Verfiigung, fiir die und mit denen er erzielt worden ist,
namiich den Mitgliederwirtschaften, als Korrektur der laufenden genossenschaftlichen
Verrecbnuogspreise' .
Zie over de 'dienende functie' van de cooperatie ook onderdeel 8.1.

2 Zie hierover 'De Financiering van de cooperatieve ondememing'. Uitgave NCR 1990;
Onderweksrapport van de Commissie 'Financiering van de cooperatieve ondememing'.
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3.6. Er bestaat hier gelijkenis met de regeling in het ontwerp van Boek
7, Titel 13 over de maatschap, zie de artt. 7.13.1.3 en 7.13.1.15 lid 5
Ontwerp, alsmede met de regeling van de gemeenschap in Titel 7 van Boek
3. Daarnaast bepaalt de Belgische definitie dat 'geen enkele andere soort
effecten die maatschappeli jke rechten vertegenwoordigen of die recht geven
op een deel van de winst' mogen worden uitgegeven onder welke benaming
dan OOk!3Zie hier een voorbeeld van een verstrekkend verbod hetwelk
het besioten karakter van de Belgische cooperatie, ook qua financiering,
bevestigt en daarmede ook een beursgang onmogelijk doet zijn! Sinds de
laatste wijziging van het Belgische cooperatierecht geldt dat de Ieden (ook
weI vennoten genaamd) van een cooperatieve vennootschap met beperkte
aansprakeIijkheid slechts instaan voor de schulden van de vennootschap
tot het beloop van hun inbreng op aandelen, terwijl de leden van een
cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid 'persoonlijk
en hoofdelijk aansprakelijk' zijn voor die schulden" De Duitse Genossen-
schaftsgesetz verplicht de Genossenschaft - welke een vereniging is -
tot de uitgifte van aandelen - par. 7 GenG, zie ook de onderdelen 4.1
en 4.2. Uitgangspunt daarnaast is een onbeperkte aansprakelijkheid van
de leden voor tekorten - par. 105 GenG. In de praktijk wordt deze Nach-
schusspflicht in de statuten geminimaliseerd of zelfs helemaal uitgesloten.
De uitgifte van aandelen aan de leden werd in Duitsland door de jaren heen
een steeds belangrijker financieringsinstrument. Het betreft ook hier
overigens (op termijn) verzilverbare aandelen - zie onderdeel 4.2. De
Genossenschaftsgesetz kent geen verbod van enige financieringswijze. Zie
voor de ruimte welke de concept-verordening inzake de ECV biedt onderdeel
5.4.

Voor zowel de aandeelhouder van een naamloze vennootschap als de
aandeelhouder van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
geldt dat, ondanks de omstandigheid dat de toevoeging 'met beperkte
aansprakelijkheid' bij de eerstgenoemde ontbreekt, hun risico is beperkt
tot verlies van hetgeen zij op hun aandelen moeten storten. De wetgever
zegt het aldus:

'Een aandeelhouder is niet persoonJijk aansprakelijk voor hetgeen in naam van
de vennootschap wordt verricht en is niet gehouden boven het bedrag dat op

3 Art. 141 Venn.w. Zie onderdeel 3.1 en onderdeel 3.3. Ook bet EESV is in dit opzicht
besloten nu art. 23 van de Verordening verbiedt een openbaar beroep te doen op de
kapitaalmarkt - zie onderdeel 6.2.

4 Zie noot 3.
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zijn aandeel behoort te worden gestort in de verliezen van de vennootschap bij
te dragen'

- artt. 2:64 lid 1 en 175 lid 1 BW.5 Deze regel wekt geen verwondering.
De aandeelhouder is 'slechts' aandeelhouder, d.w.z. uitsluitend kapitaals-
verschaffer en geen maat/vennoot of lid. Het tegendeel van onderhavige
regel komt voor in het maatschapsrecht. Elk der maten/vennoten is voor
een gelijk deel, mits deelbaar, aansprakelijk voor de schulden van de maat-
schap/vennootschap - zie artt. 7A: 1680 en 1681 BW en art. 7.13.1.6.
Ontwerp." Let weI, het gaat hier om elke op zichzelf staande verplichting
jegens een derde; van een tekort in een ontbindingssituatie behoeft in het
geheel geen sprake te zijn. Ook behoeft het niet een geldvordering te
betreffen. De derde kan van elk der maten/vennoten nakorning verlangen
van enige verplichting om iets te doen of niet te doen. Dit vloeit voort uit
vertegenwoordiging door een maat/vennoot van zijn medematen/medevenno-
ten - zie onderdeel 7.6.7 De consequentie van een en ander is dat de
maat/vennoot (ook) aansprakelijk is voor een tekort - art. 7A:1670 BW
en de artt. 7.13 .1.10.6 lid 1en 7.13.1. 19 lid 4 Ontwerp. Terwijl het risico
voor de houder van aandelen in het kapitaal van een besloten of naamloze
vennootschap beperkt kan blijven tot verlies van hetgeen op de aandelen
is gestort, is de 'exposure' voor de maat/vennoot, afgezien van (eventuele)
regresmogelijkheden maximaal. Hij kan zijn inbreng verliezen, aansprakelijk

j- zijn voor aangegane verbintenissen en, als consequentie daarvan,
aansprakelijk zijn - zonder enige beperking! - voor een tekort. Indien
ook m.b.t. de cooperatie slechts datgene in ogenschouw wordt genomen
dat de wetgever rondom de financiering heeft geregeld, blijkt het risico
van het lid 'beperkt' te blijven tot de aansprakelijkheid voor een tekort .

.....oit is zeals eerder geconc1udeerd een yan de weiAige, HUll!!' w~1v~@l2i~g-
geode verschilleo tussen de cooperatie enerzijds en de maatschap ander-
zijds zie onderdeel 7.6..:.ftet IS ook een van de verschillen tussen het
EESV en de cooperatie, de leden van het EESV zijn immers ieder hoofdelijk
aansprakelijk - onderdeel 6.2.

5 L. Timmerman stelt voor de introductie in de wet van een besloten vennootscbap met
onbeperkte aansprakelijkheid, IsversoepeJing vanhet Nederlandse n. v.lb. v. -rechtwenselijk?
TVVS 1992, p.163 e.v., i.h.b, p.167.

6 Zie voor de voorwaarden waaronder die verplichting jegens derdea ontstaat Asser-Maeijer
I p. 136 e.v.

7 Zie van Olffen, I.a.p. p. 119. Zie onderdeel 7.6.
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2 Traditionele fmanciering-aansprakelijkheid

De potentiele aansprakelijkheid van de leden van een cooperatie is voor
de financiering van de onderneming van de cooperatie altijd van groot
belang geweest. De wettelijke aansprakeJijkheidsregeling bij de coopera-
tie - artt. 2:55 en 56 BW - kan als hierna voigt kort worden omschre-
ven." Bij ontbinding van de cooperatie - welke ontbinding een vrijwillige
kan zijn of kan voortvloeien uit een faillissement? - zijn de leden, alsmede
zij die minder dan een jaar voor de ontbinding ofhet faillissement ophielden
lid te zijn, jegens de cooperatie - dus niet jegens derden zoals bij de maat-
schap/vennootschap - ns elijk voor een tekort - art. 2:55 lid 1
BW.IO Bevatten de atuten en n
gelijk dcel aansprake .. ,er geldt hier dus geen hoofdelijkheid - art. 2:55
lid 2 BW. Deze aanspiikelijkheid is, dat is het uitgangspunt van art. 2:55
BW - zie hierna de beschrijving van art. 2:56 BW - onbeperkt, zoals
bij de maatschap, en dekt mitsdien het gehele tekort. De aansprakelijkheid
kan, door de vereffenaars, worden vermeerderd met maximaal 50% ter
voorlopige dekking van de kosten van invordering en van het aandeel in
het tekort van die leden die in gebreke blijven aan hun aansprakelijkheids-
verplichting te voldoen - art. 2:55 lid 4 BW. Dit laatste vloeit voort uit
de regel dat ieders aansprakelijkheid, naar evenredigtit!id van het aandeel,
kan worden verhoogd omdat (andere) leden of oud-Ieden geen verhaal
bieden - art. 2:55 lid 3 BW. Het hier omschreven aansprakelijkheidsregiem
kan blijkens art. 2:56 BW worden omschreven als de wettelijke aansprake-
lijkheid (W.A.). Het is voor de leden het meest vergaande regiem.
Uitbreiding van de werking ervan is mogelijk ten aanzien van de oud-leden
omdat de laatste zin van art. 2:55 lid 1 BW toestaat dat in de statuten een
bepaling wordt opgenomen die ertoe strekt dat ook zij die Langer dan een

8 Zie voor de oorsprong van de huidige wettelijke regeling de Wet van 1876. Boudewijnse,
t.a.p. p. 66 e.v., omschrijft de totstandkoming van de toenmalige regeling en geeft ook een
overzicht van de aansprakelijkbeidsregelingen zoals die in die tijd in verschillende landen
bestonden; i.h.b, p. 70.
Voor de geschiedenis van huidige regeling zie Stille, t.a.p. p.55-l e.v.

9 De in de praktijk veel voorkornende figuur van de statutaire tussentijdse aansprakelijkheid,
welke figuur de wet niet kent, ingevolge welke leden, en belangrijker ook de vertrekkende
leden door de cooperatie kunnen worden aangesproken tot evenredige aanzuivering van een
exploitatietekort - dus zonder dat er van een ontbinding sprake is - blijft hier buiten
beschouwing.

10 De aansprakelijkbeid is er, blijkens art. 2:55 lid I BW, een 'tegenover de rechtspersoon'.
Deze redactie kwarn tot stand bij de Invoeringswet Boeken 3,5 en 6 NBW, zesde gedee\te.
Voorheen was de tekst 'tegenover de vereffenaars'.
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jaar tevoren afscheid narnen van de cooperatie eveneens aansprakelijk zuUen
zijn.
De wetgever staat blijkens art. 2:561id 1BW twee varianten toe. Uitsluiting
van elke aansprakelijkheid (U .A.) is mogelijk. Zou in het geval van een
dergelijke uitsluiting het lid niet op enigerlei wijze op eigen naam
participeren in de vermogensvorming of in de financiering anderszins, dan
is het financiele risico van dat lid bij de bedrijfsvoering van' zijn' cooperatie
nihil. De tweede variant is die van de beperkte aansprakelijkheid (B.A.).
Elke beperking, mits afdoende kenbaar gemaakt in de statuten, is mogelijk,
zoals de in de praktijk weI voorkomende dalende aansprakelijkheid. Indien
de hoogte van de aansprakelijkheid is gekoppeld aan de duur van het
lidmaatschap, of aan de mate waarin wordt geparticipeerd in andere
financieringsvormen, dient de aansprakelijkheid per individueellid te worden
berekend. Dit is vanzelfsprekend ook het geval indien de hoogte van de
aansprakelijkheid is gekoppeld aan de omvang van de transacties tussen
het lid en de cooperatie hetgeen in de praktijk veel voorkomt.

Een van de bijzondere aspecten van de verhaalsproblematiek, welke in dit
bestek niet werkelijk aan de orde kan komen, is uiteraard dat het lid veelal
zelf ook schuldeiser van de cooperatie zal zijn. Van belang hier is dat
ingevolge de Invoeringswet Boeken 3,5 en 6 NBW lid 5 van art. 2:55 BW
werd toegevoegd, luidende; 'Een lid of oud-lid is niet bevoegd tot verreke-
ning van zijn schuld uit hoofde van dit artikel'. In het SOL-arrest werd
al uitgemaakt dat het de leden niet is toegestaan hun verplichtingen uit
hoofde van de aansprakelijkheid te compenseren met een vordering op de
cooperatie uit hoofde van levering van grondstoffeg, Met deze uitspraak,

ens met art. 2:55 lid 5 BW werd de betekenis van de aans ra- '
vo ze stan 1 financlenn smstrument gewaarborgd. II

De aansprakelijkheid van de leden was en is bij de financiering in het
Nederlandse cooperatieve bedrijfsleven zoals gesteld van groot belang."
Deze aansprakelijkheid - die uiteraard geen directe financieringsmiddelen
genereert - kan voor derden-geldgevers mede een reden zijn krediet ter
beschikking te stellen. Ten Velthuis beschrijft hoe met name in het verleden
de cooperaties een (eigen) risicodragend kapitaal moesten ontberen;

11 HR 26-3-1976, N1 1977,612 SOL-arrest.
12 G.1. Ter Woorst, diss. t.a.p. p.99 e. v.
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'De leden van die cooperaties waren op zichzelf weI solvabel, doch hadden
geen Jiquide middelen ter beschikking om hun cooperatie van bedrijfskapitaal
tevoorzien. Hun vermogen was vastgelegd in werktuigen, veestapel, gebouwen
en land.
Doordat zij tezamen de cooperatie (= samenwerking) vormden, voor welke
onderneming zij een onbeperkte financiele aansprakeJijkheid voor de tekorten
aanvaardden, maakten zij het voor die cooperatie mogeJijk geld te lenen om
daarmee voor de leden economische activiteiten te ontwikkelen. Die aansprake-
Iijkheid vormde aIdus het risicodragend vermogen en was voor de verdere
ontwikkeling van de cooperatie van grote betekenis. ( ... )
Die aansprakeJijkheid kan men zien aIs potentieel te mobiliseren vermogen,
dat in de beoordeJing van de kredietwaardigheid van de cooperatie dient te
worden betrokken. Men kan die aansprakeJijkbeid beschouwen als een uitgestelde
verpJichting tot het storten van risicodragend kapitaal. Soms wordt die aansprake-
Iijkheiddan ook weI vergeleken met het niet-volgestorteaandeel in een naamJoze
vennootschap, met dien verstande dat het financiele risico voor het individuele
lid belangrijk hoger kan zijn dan de plicht tot volstorting tot het nominaIe bedrag
van een aandeelhouder'. 13

Naast de aansprakelijkheid is de mate van ledenbinding hier van grote
importantie - zie onderdelen to.3 en 12.2. Is de vrijheid van uittreding
van de leden zodanig beknot dat het ledensubstraat niet plotseling
aanmerkelijk in omvang kan afnemen en geldt voor de leden een exclusieve
afname- of leveringsplicht dan weet de geldgever zich verzekerd van
continuiteit van de cooperatieve ondememing. Cooperatieve ondememingen
in Nederland hebben zich in het verleden altijd in hoge mate gefinancierd
met middelen van derden. Dit kon ook gelet op de vaak vergaande
ledenbinding en de hoge aansprakelijkheid. Overigens werd en wordt nog
steeds mede in de financieringsbehoefte voorzien doordat de leden van een
grondstofverwerkende cooperatie genoegen nemen met een late betaling,
of late en/of grote nabetalingen." Er is dan dus eigenlijk sprake van leve-
rancierskrediet. Daarnaast rust op de leden soms de plicht de cooperatie
een (langlopende) geldlening te verschaffen. Hier worden wei de aanduidin-
gen ledenlening ofledenkapitaal gebezigd. In het kader van de financiering
is uiteraard ook -last but not least - een vergroting van het eigen vermo-
gen door reserveringen ten laste van het exploitatiesaldo van belang. Oat

13 A. Ch.H. ten Velthuis, De betrokkenheid van de leden bij de fmanciering van de Nederlandse
land- en tuinbouwcoOperaties, TVVS 1988/3, p. 86 e.v.

14 Yele coOperaties werken met het systeem van een voorschot- en nabetaling. Afhanke1ijk
van het resultaat krijgt het lid, dus na goedkeuring van dejaarrekening, alsnog een nabetaling
op het verkregen voorschot voor geleverde grondstoffen. Zo ook kan bij een inkoopcooperatie
het lid alsnog een 'nakorting' verkrijgen.
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bij een traditionele cooperatieve financieringsopzet het lid bij de beeindiging
van zijn lidmaatschap geen vermogen 'meeneemt' - anders dan, in
beginsel, de maatl vennoot en het lid van de Duitse en Zwitserse Genos-
senschaft en het lid van de Belgische cooperatieve vennootschap - is niet
verwonderlijk; hij bracht immers geen vermogen in. 15 Het lid participeert
in deze opzet in de financiering, door zelf middelen te verschaffen en/of
condities te accepteren waardoor het voor derden makkelijker wordt krediet
te verlenen, zonder dat er een aanspraak op het vermogen ontstaat. Ook
.zijn instemming met resepleringen ten Jaste van het resIIltaat creerl ~
zo'n aans raak. Dergelijke reserveri n 'zi"n' c" ra' icht
tot een sterkere on erneming, doch dit baat het lid niet bi" uittr' e
wet geeft, vanzelfsprekend, et I 00 geen aanspraak op het vermogen.
Dat zulk een aanspraak niet bestaat wordt in de statuten vaak nog eens tot
uitdrukking gebracht. Zelfs bij ontbinding van de cooperatie is het lid niet
zeker dat hij deelt in een batig saldo - zie art. 2:27 lid 4f BW. 16 Bij de
opmerking dat leden eigenaar zijn van 'hun' cooperatie - een opmerking
die in de 'cooperatieve praktijk' vaak kan worden gehoord - kunnen, gelet
op het bovenstaande, dus bij een traditionele financieringswijze, mitsdien
juridische vraagtekens worden geplaatst - zie hierover, in het kader van
recht op zeggenschap, onderdeel 14.3. De positie van het lid van de
cooperatie is in dit opzicht niet anders dan die van het lid van een gewone
vereniging. WeI geldt, juist bij deze financieringswijze, dat, desondanks,
de leden - en dus niet derden - een maximale zeggenschap hebben over
'hun' cooperatie.

Terzijde zij hier opgemerkt dat de financiering van een (gewone) vereniging
kan geschieden op dezelfde wijze als wordt verkozen voor een cooperatie.
In de verenigingstitel, Titel 2 van Boek 2, wordt in het geheel niet gerept
over de financiering. Zolang de vereniging maar niet het wettelijke doel
van de cooperatie heeft is de vereniging vereniging ongeacht de verkozen
financieringsmethodieken - art. 2:26 BW, zie voor commentaar op deze

15 Het lid van de Genossenschaft of de cooperatieve vennootschap heeft recht op verzilvering
van zijn inbreng. Vele modaliteiten zijn denkbaar. Een evenredige aanspraak op reserves
is geen automatisme. Zie onderdelen 3.6 en 4.2.
Opmerkelijk is de bescherming die de Zwitserse wetgeving de Genossenschaft in dit kader
biedt. am liquiditeitsproblemen te voorkomen gelden bij een verzilvering van de deelname
in bet kapitaal opscbortingstermijnen tot drie jaar, art. 864 lid 2 Bundesgesetz iiber das
Obligationenrecbt. Zie ook Theo Guhl, Das Schweitzerische Obligationenrecht, Achte Auflage,
p.758 en 759.

16 Zie over de afwezigheid van enige aanspraak op bet vermogen R. Beeking. Beschouwingen
over participatie in het verrnogen van de cooperatie, TVVS 1989 or. 89111 p. 265 e. v.
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bepaling onderdeel 7.1. Zo is denkbaar dat de regeling van de wettelijke
aansprakelijkheid zoals die ex art. 2:55 BW kan gelden voor de leden van
een cooperatie W.A. - zie ook art. 2:56 BW - ingevolge statutaire
bepalingen van toepassing is in een vereniging. In materieel opzicht is dit
ook het geval bij verenigingen die het zgn. omslagstelsel kennen, zoals
wei voorkomt bij werkgeversverenigingen. De contributie over het voorbije
jaar wordt bepaald bij vaststelling van de staat van baten en lasten - art.
2:48 BW. Het lid draagt dan bij naar rato van bijv. de eigen omzet of het
aantal werknemers. Indien de statuten van de vereniging dan ook nog (ten
overvloede) bepalen dat het vertrekkende lid deelt in het negatieve saldo
en uittreedgeld verschuldigd is komt de wijze van financieren, althans zover
dit door de leden zelf geschiedt, overeen met de traditionele wijze van finan-
ciering van een cooperatie.

3 Participatie in bet vermogen door leden en/of derden

De traditionele wijze van financiering van de cooperatie staat onder grote
druk. De oorzaak hiervan is niet het karakter van de cooperatie. Externe
factoren zijn de oorzaak van de actuele financieringsproblematiek. De
cooperaties hebben in de internationale concurrentiestrijd behoefte aan een
ruimere financiele armslag. Vanouds, zoals boven bleek, bracht het (rnaat-
schaps)karakter van de cooperatie met zich dat de leden zelf de financiele
middelen fourneerden. Evenwel, leden hebben soms thans niet meer de
bereidheid aan de financiering bij te dragen, althans niet rniddels reserverin-
gen ten koste van 'hun' exploitatiesaldo. 17 Bij het zoeken naar alternatieven
speeIt het karakter van de cooperatieve samenwerkingsvorm weI een grote
rol. Een oplossing is, zoals gesteld, uitgifte van vermogenstitels op naam
van het lid.18 Zulks kan geschieden ten laste van het resultaat - zodat

17 Van Campen noemt het aldus opgebouwde vermogen van de cooperatie, bezien vanuit de
positie van het lid, 'onpersoonJijk vermogen'. Nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor
de cooperatie op aandelen?, TVVS 1971, or. 3, p. 69.
Men spreekt ook wei over vermogen .in de dode hand'. Zie onder meer G. van Dijk, Leven
uit de 'dode hand'. inaug. rede Wageningen 1991, i.h.b. p.IO en p.11.

18 In het NCR-rapport 'Struktuur van de grote landbouwcooperatie", verschenen in januari
1973, werd al geconcludeerd dat het eigen vermogen praktisch uitsluitend werd gevormd
uit reserveringen en dat er in steeds grotere mate bezwaren rezen bij de leden tegen de
omstandigheid dat zij geen enkele aanspraak op het vermogen kunnen doen gelden. P. 60,
p.61.
Ook Kemperink signaJeert dat de leden slechts nog dan willen bijdragen aan de eigen
vermogensvorming indien zulks geschiedt op naam en onder de conditie dat de bijdrage
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er sprake is v 'be~md reservere~r een daadwerkeLijke storting
door het lid op zo'n vermogenstitel, of door het te storten bedrag in rninde-
ring te brengen op de prijs die de cooperatie betaalt voor geleverde
grondstoffen. Aldus verkrijgt bet lid, tijdens zijn lidmaatschap. een
aanspraak op bet yermogeD Een andere mogeLijkheid bestaat daaruit dat
het Lideen dergeLijkevermogenstitel bij zijn toetreding verwerft, of verplicht
is te verwerven. Een inbreng bij toetreding resulteert in een onmiddelijke
aanspraak op vermogen, welke vervolgens tijdens bet lidmaatsehap kan
worden uitgebouwd. Een aanpak zoals hier omsehreven vindt meer en meer
ingang. De aans raak p bet vermogen wordt wei aangeduid met aandeel,

_ledenbewijs, certificaat ofpartjcpatiebewijs. (Voorzichtigheid is mer geboden1. ~.cy~dat ~ergelijke benamin en 0 zich nog niet betekenen dat het werkelijk
'0'1 ~ / __een vermogenstitel betreft.) De mod telten zijn ve er ei. e e op e In

~ . het begin van dit hoofdstuk geformuleerde probleemstelling is de conclusie
17 ' van belang dat de wet, en meer in het bijzonder de wettelijke cooperatie-

,"i definitie een zodanige participatie door [eden in het vermogen niet verbiedt.
Het zijn de leden zeIf, en niet derden, die aldus de onderneming van de
cooperatie financieren. (Zie over participatie in het vermogen door niet-Ieden
hierna.) De leden behouden hun zeggenschap hetgeen in het cooperatieve
kader, zoals ook betoogd door Becking, van groot belang is." Ook dan
indien aan vermogenstitels als hierbedoeld bijzondere reehten worden
verbonden - stemreeht, recht op een gefixeerde vergoeding voor het ter
beschikking gestelde kapitaal of wellicht een dividend, of een hogere prijs

) 1?A7~q~b~?~'~~
in de toekomst kanworden verzilverd. J.B.W.M. Kemperink, Nieuw coOperatiefperspectief:
winsten integraal uitdelen aan de leden, TVVS 1992 Dr 92/6 p.142.

19 Becking, t.a.p. p. 266, reebter kolom, vat samen betgeen de NCR-werkgroep Nieuwe
Financieringsvormen hieromtrent in 1973 beeft geeoncludeerd 'Door de werkgroep wordt
niet een uitgesproken standpunt ingenomen. Betoogd wordt dat drie visies verdedigbaar zijn:
De meest rigoureuze stelling is dat een rechtspersoon, die aandelen in zijn kapitaal uitgeeft,
een NV ofBV moet zijn. AJsandere uiterste is verdedigbaar dat uitgifte van aandelen door
een cooperatie toelaatbaar is, omdat de wet dit niet met zoveel woorden verbiedt. Een derde
visie staat tussen deze twee uiterste visies in. Wil men een recbtspersoon met een vermogen
waarop in overwegende mate (meer dan 50 %) aanspraken van aandeelbouders/niet-leden
bestaan, dan is deNV IBV-vormaangewezen. Thans wordt door mij, destijds deel uitmakende
van de Werkgroep, bet standpunt ingenomen dat uils/uilendbeslissend dient te zijn de zeggen-
scbap van de leden in de cooperatie, vereist voor de realisering van bedoelde wil tot
samenwerking, als eigen aan de cooperatie, en dat niet doorslaggevend is de aanspraak van
de leden op bet vermogen van die cooperatie'.
Zie genoemd rapport, p. 145 e.v.
Zie ook Den Tonkelaar, die meent dat bezit van aandelen verbonden aan bet lidmaatscbap
van een vereniging, met de aard van dat lidmaatscbap niet onverenigbaar is, mits er geen
sprake is van een regelmatige winstuitkering. T.a.p. p.221.
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voor geleverde grondstoffen, resp. een lagere prijs voor afgenomen goederen
of diensten - kan zo'n deelname in het vermogen door de leden verenigbaar
zijn met de wettelijke definitie, en niet in strijd met enige andere wettelijke
bepaling.

Gedifferentieerd stemrecht komt veel voor. Dan geldt niet het beginsel 'one
man, one vote', doch is de mate van zeggenschap gerelateerd aan de omvang
van de transacties zoals door het lid aangegaan met de cooperatie. Veelal
is zo'n differentiatie degressief en gemaximeerd. Een dergelijke afwijking
van genoemd beginsel wordt mogelijk gemaakt door art. 2:38 LidI 2e zin
BW; 'De statuten kunnen aan bepaalde leden meer dan een stem toekennen' .
Koppeling van het stemrecht van een lid van een cooperatie aan diens
participatie in het vermogen van de cooperatie is mogelijk. Immers, art.
2:38 lid 1 kent geen beperkingen. Denkbaar is ook dat bij de differentatie
van het stemrecht mede rekening wordt gehouden met de mate van verrno-
gensinbreng. Toch is bij een dergelijke koppeling zoals hierna zal blijken,
grote voorzichtigheid geboden.
Hetgeen hier wordt gesteld nopens zeggenschap verbonden aan een parti-
cipatie in het vermogen van de cooperatie geldt mutatis mutandis voor het
recht op enige financiele vergoeding voor zo'n participatie. Een differentia-
tie in aan leden uit te keren gelden, resp. het aan een bepaalde catergorie
van leden bieden van financiele voordelen wordt niet verhinderd door de
wet en lijkt bij verschil in vermogensinbreng ook terecht. Evenwel, nu
jaarlijks over de omvang van zo'n vergoeding, resp. voordeel, door de leden
zelf wordt beslist - n.l. bij vaststelling van de jaarrekening - en dus ook
door die leden die geen of minder vermogen inbrachten, rijzen tal van
vragen.

Beide problemen, dat van de zeggenschap en dat van de financiele
vergoeding, dringen zich in sterkere mate op indien het geen leden zijn
die participeren in het vermogen maar derden, en in de situatie dat het weI
leden zijn doch de mate van hun participatie niet evenredig is aan de omvang
van het zakelijke verkeer met de cooperatie.
Oat de belangen van enerzijds de leden en anderzijds de derden-kapitaalver-
schaffers tegengesteld zijn is evident. De kapitaalverschaffer wil indien
hem gevraagd wordt te participeren in risicodragend vermogen waarschijn-
lijk zeggenschap naar rato van de inbreng en daarnaast vanzelfsprekend
een vergoeding. Het lid wil zeggenschap, indien gedifferentieerd waarschijn-
lijk naar rata van de omvang van het zakelijk verkeer, en een zo hoog moge-
lijke prijs voor de geleverde grondstoffen, respectievelijk een zo laag moge-
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lijke prijs voor afgenomen producten. Dat dit laatste door het lid wordt
verlangd is begrijpelijk gelet op de wettelijke doelstelling van de coopera-
tie - zie de opmerking hiervoor over de cooperatie als 'Kostendeckungbe-

f
·trieb', en zie onderdeel 8.1.Het pmbleem van deze beiangentegenstelling

_haalt de cgQP~t=atie in b"i5 Iowel bij participatie in het vermogen doOLdet=...
en, als bij eerderbedoelde 'onevenredige' participatie door leden.20 Zo'n

onevenredigheid kan leden 10 eze context maken tot derden, d.w.z.
kapitaalverschaffers met dat 'andere belang'. De twee problemen, dat van
de zeggenschap en dat van de financiele vergoeding komen in het verdere
verloop van dit onderdeel in hun samenhang aan de orde. Als uitgangspunt
geldt hier, gelet op de wettelijke cooperatie-definitie en op de afwezigheid
van een wettelijk verbod van enige financieringsmethode, dat derden kunnen
participeren in het risicodragende vermogen van een cooperatie, mits voor
de twee bedoelde problemen een oplossing bestaat."

In het bijzonder de zeggenschapsproblematiek kreeg de aandacht van de
NCR-werkgroep 'Nieuwe Financieringsvonnen' welke haar rapport uitbracht

20 Zie voor de (voorlopige) ervaringen biermede opgedaan in Ierland, A.C.M. Zwanenberg,
Ierse Zuivelcooperaties gingen massaal naar de beurs, CoOperatie maart 1992, p.11 e. v.,
alsmede Robert Jacobson en Con O'Leary, Dairy co-operative issues in Ireland, with Special
Reference to PLC Activities, Litho Press, Midleton, Co. Cork.

21 Raaijmakers werpt de vraag op of de wet zich er tegen verzet dat een cooperatie 'commandi-
taire leden' toelaat. Commanditaire leden participeren in het vermogen, hebben recht op
een te bepalen deel van het exploitatieoverschot, doch behoeven in een tekort niet meer bij
te dragen dan het gestorteofte storten bedrag. Hij lijktde vraag ontkennend te beantwoorden
en stelt dat de problematiek van het sternrecht nader dient te worden bezien. In zijn preadvies
omschrijft Raaijmakers de elementen die in ogenschouw genomen moeten worden bij het
beantwoorden van de vraag 'of de financieringsfimctie die thans op de verscbiUende genoemde
wijzen is verbonden met het Iidmaatschap daarvan niet geheel of gedeeltelijk los kan worden
gemaakt' . Preadvies voorde Vereniging voor Agrarisch Recht, Over cooperatieve samenwer-
kingsverbanden en de positie van dezelver leden, Agrarisch recht, mei 1989, p.253.
Oat er juridisch geen beletsel bestaat voor zo'n financiering door derden is belangrijk. Oat
laat onverlet dat vanuit een bepaalde cooperatie-ideologie deelname door derden in het
vermogen ongewenst kan worden geacht. Evenwel, of gelet op de behoefte aan een sterk
vermogen een coOperatie zich (nog) een dergelijk ideologisch uitgangspunt kan veroorloven
zal telkens de vraag zijn.
G.}. ter Woorst merkt in het kader van de duiding van de cooperatie als 'onzelfstandige
ondememing' op; 'Concluderend kan worden gesteld, dat een consequentie van de
economische onzelfstandigheid is, dat de coOperatieve ondememing in beginsel geen
risicodragend kapitaal van 'derden' kan aantrekken. De leden moeten derhalve zelf de
coOperatie voorzien van risicodragend kapitaal. ' Het moge duidelijk zijn dat deze conc1usie
van Ter Woorst bier niet wordt onderschreven. G.J. ter Woorst. Een economisch-inhoudelijke
analyse van de co6peratie, opgenomen in De co6peratie in fiscaal perspeetief, L.G.M. Stevens
e.a.
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in 1973, alsmede van Becking." Deze problematiek is oplosbaar, aIthans
het is mogelijk derden stemrecht te geven in de algemene vergadering van
de cooperatie - zie hierna onderdeel 9.4. - en het is mogelijk die' derden-
invloed' zo te reguleren dat de leden feitelijk de zeggenschap behouden.
Zo ook kan indien aIleen leden betrokken worden bij een dergelijke opbouw
van het vermogen worden voorzien in zodanige statutaire regelgeving dat
bi' he' an de omvan van Zl n mrec e eel name in
het yermo e niet ~a verwegende betekenis is.
Aldus ontstaat e guur van het 'cooperatte-aan ee " hetwelk kan worden
gehouden door leden, of door niet-leden, of door beiden, hetwelk de houder
aanspraak verschaft op het vermogen van de cooperatie, waarbij zijn risico
is beperkt tot de stortingsplicht, en hetwelk aanspraak geeft op een financiele
vergoeding aIsmede op een, in aanmerking nemende andere binnen de
cooperatie bestaande aanspraken op zeggenschap, relatief stemrecht.f
Zie voor een verdere uitwerking van de zeggenschapsproblematiek het hierna
volgende onderdeel.

Het opgeworpen probleem van de financiele vergoeding voor door derden
ingebracht vermogen of door leden ingebracht 'onevenredig' vermogen
vloeit, zoals gesteld, voort uit de wettelijke cooperatie-definitie en meer
in het bijzonder uit de doelstelling. De 'Forderungsauftrag" van de
cooperatie legt beperkingen op aan het uitkeren van dividend. In het kader
van de behandeling van de wettelijke doelstelling merkt Stille op:

'De wet vereist evenmin dat wanneer een cooperatie winst behaalt deze onder
haar leden moet worden verdeeld, maar wanneer een cooperatie aanmerkelijke
winst zou behalen zonder deze op enigerlei wijze aan haar leden, juist voor
zover zij met de cooperatie handelen, ten goede te laten komen dan lOU het

22 Het rapport 'Een nieuwe financieringsvorm voor de landbouwcooperatie' maakt onderdeel
uit van de door de NCR in 1973 uitgegeven studie 'Struktuur van de grote landbouwcoOpera-
tie'. Zie pag. 115 e.v. Zie ook noot 17.

23 Becking wijst stemrecht verbonden aan een vermogenstitel als hierbedoeld - Becking gebruikt
de benaming 'participatiebewijzen' - los van het zakelijk verkeer af; 'Eerst wanneer aan
die participatiebewijzen wei stemrecht zou zijn verbonden, in dier voege dat dit stemrecht
niet meer is gerelateerd aan bet zakelijk verkeer als bedoeld, waardoor de zeggenschap komt
te berusten bij de kapitaalverschaffers, dan zal moeten worden aangenomen dat de cooperatie
niet meer aan de omschrijving van de cooperatie maar aan die van de NV IBV voldoet'.
Becking stelt voor dat zodra een lid zijnde bouder van een participatiebewijs A. hetwelk
stemrecht verschaft, ophoudt lid te zijn participatiebewijzen B. welke geen stemrecht geven,
verkrijgt. Deze B-bewijzen zijn dan verhandelbaar buiten het circuit van de leden T.a.p.
p. 266 en 267.
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bedrijfniet meer getypeerd worden als ten dienste van de stoffelijke behoeften
van de leden.,24

Van der Grinten komt tot dezelfde conclusie maar merkt ook op dat
toekenning van de winst gedeeltelijk aan de leden en gedeeltelijk aan de
kapitaaIverschaffers voorstelbaar is;

'Alsdan vindt de bedrijfsuitoefening mede ten behoeve van de aandeelhouders
plaats. Verdedigbaar Jijkt dat dit zich verdraagt met de wettelijke bepaling' .25

Zie over de Forderungsauftrag en het, in principe, aIleen functioneren ten
behoeve van de leden ook de onderdelen 8.1 en 8.4.
Tenminste drie problemen dienen zich bij een vergoeding op ingebracht
vermogen aan. Wat is de gewenste verhouding tussen het winstdeel voor
de leden enerzijds en dat voor de vermogensverschaffers anderzijds? ZoaIs
dit ook bij de zeggenschapsproblematiek voorstelbaar is, zie hierna, moet
een redelijk criterium, in casu: percentage, kunnen worden vastgesteld.
Het tweede en derde probleem hangen hiermede samen. Wat is bij een
cooperatieve onderneming aan te merken als winst en wat is de invloed
van de kapitaaIverschaffers bij de vasts telling ervan? De laatste vraag is
annex aan het zeggenschapsprobleem. Het voorlopige antwoord - meer
daarover voIgt in het onderdeel hierna - daarop was dat die zeggenschap
van relatieve betekenis zal zijn, of, met andere woorden, de zeggenschap
zaI, tenzij is voorzien in tenminste een minimumvergoeding, waarschijnlijk
voor de kapitaaIverschaffer onvoldoende zijn."
Vasts telling van de winst bij een cooperatie - zo men al over winst mag
spreken - is een klassiek probleem. 27 Om oak hieraan te ontkomen zullen

24 Stille, Reebtspersonen, t.a.p. p. 53-6. Deze zienswijze kwam eerder aan de orde in onderdeel
8.3 over de bedrijfsuitoefening.

25 Asser - Van der Grinten, or 393. Zie hierover ook Dortmond, t.a.p. p. 17.
26 Als er wordl voorzien in een minimum-vergoeding zullen de kapitaalverschaffers zich ervan

verzekerd wensen dat de leden, met hun grotere zeggenscbap, de oorsprookelijke condities
bij uitgifte van een vennogenstitel, niet aantasten. De statuten, dienen in zo'n bescbermiog
te voorzien. Zie Becking, I.a.p. p. 269, recbter kolom.

27 R. Leep, De coOperatie, Enkele bedrijfseconomiscbe aspecten van afzet- en verwerkingscoope-
raties, diss. A'dam 1985, hoofdstuk 4, p.83 e.v.
E. Aardema, De cooperatie ingepast in de systematiek van fiscale winstbepaling, opgenomen
in De cooperatie in fiscaal perspeclief, L.G.M. Stevens e.a., p.41 e.v. i.h.b. p.SO en p.51.
G.1. ter Woorst, diss. t.a.p. p.84 e.v.
R. Leep, De cooperatie: Ondememing, marktgedrag, winstbegrip, aansprakelijkheid,
financiering en vermogensstrucruur, Maandblad vooraccountancy en bedrij fshuisboudkunde,
1986, p.307 e.v.
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de kapitaalverschaffers wederom hetzelfde verlangen, t.w. de rninimumver-
goeding, alvorens daadwerkelijk vermogen in te brengen. Kenmerk van
het cooperatie-aandeel zal mitsdien ook zijn dat de financiele (minirnumjver-
goeding is gefixeerd waardoor een vergelijking met het aandeel van een
naamloze of besloten vennootschap toch niet goed mogelijk is."

4 Participatie in bet vermogen door derden en stemrecht

Thans komt de zeggenschapsproblematiek meer in het bijzonder aan bod.
Door de eerder genoemde NCR-werkgroep werd ten onrechte geconcludeerd
dat het moeilijk is vast te stellen wanneer de grens van de toelaatbare
derden-invloed wordt overschreden." Het criterium is toch, gelet op het
cooperatie-begrip zoals door de wetgever gehanteerd, dat het nog imrner
de leden zelf behoren te zijn die beoordelen of wordt voldaan aan de
doelstelling, te weten het voorzien in hun economische behoefte. Een latere
NCR-werkgroep verantwoordelijk voor het in 1990 uitgebrachte rapport
'De financiering van de cooperatieve onderneming' stelt zich op het stand-
punt dat indien de onderneming van een cooperatie is ondergebracht in een
beursgenoteerde (dochter)vennootschap minimaal 51 % van de geplaatste
aandelen tot behoud van het cooperatieve karakter eigendom behoort te
zijn van de cooperatie." Dortmond onderschrijft dit."
De wetgever bepaalt niet met zoveel woorden welke mate van invloed leden
over 'hun' cooperatie ten minste moeten kunnen uitoefenen, zij het dat art.
2: 38 lid 3 BW veelzeggend is. Dit artikel, althans de voorgangster daarvan,
art. 2:39 lid 1BW oud, werd door de NCR-werkgroepen niet in de overwe-
gingen betrokken en evenmin door Dortmond die het tweede deel van zijn
inaugurele rede besteedde aan de beursgang van de cooperatie.

Dortmond poneert in zijn inaugurale rede de stelling dat stemrecht slechts
kan toekomen aan de leden van een cooperatie, dus niet aan derden."

28 lndien het waarborgkapitaal van een onderlingewaarborgmaatschappij in aandelen is verdeeld
is bet merendeel van de wettelijke bepalingeo m.b. t. aandelen uitgegeven door een naamloze
vennootschap wei van toepassing, art. 2:62c BW.

29 Rapport, zie noot 20, t.a.p. p. 147.
30 Zie van dit rapport, De Financiering van de cooperatieve ondememing, de paragrafen 5.4.9

en 5.4.9.1.
31 Dortmond, t.a.p. p.18.
32 Dortmond, t.a.p. p.18; 'Stemrecht kan slechts toekomen aan de leden van een cooperatie.

Aan de door haar uitgegeven participaties kanwaar deze ook worden uitgegeven aan derden,
geen stemrecht worden toegekend. '
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Dit zou betekenen dat deelname in het vermogen van een cooperatie met
zeggenschap aIs daaruit voortvloeiend recht is voorbehouden aan leden.
Om deze reden betrekt Dortmond derden bij de participatie in het vermogen
van een cooperatie via een stichting administratiekantoor. Deze stichting
treedt toe aIs lid en verkrijgt aandelen - in de terminologie van Dortmond
'participatiebewijzen' - welke zij ten titel van beheer houdt en daarvoor
certificaten afgeeft. Het betreft een bijzonder lidmaatschap dat, aIdus
Dortmond, 'voor de cooperatie van belang is in verband met de financiering
van het bedrijf. 33 De stichting heeft aIs lid stemrecht en zaI stemmen in
het belang van de certificaathouders. Het bijzondere lidmaatschap wordt
gerechtvaardigd met de constatering dat een cooperatie

'ook andere leden kan kennen dan degenen die overeenkomsten sluiten in bet
bedrijf dat door de cooperatie of haar werkmaatschappij wordt uitgeoefend. ,34

Op zich is dit juist doch het neemt niet weg dat economisch verkeer tussen
de cooperatie en het lid, passend binnen de (wettelijke) doelstelling wordt
verondersteld - zie onderdeel 8.3.35 Aan de hiermede verbonden
problematiek - het niet voldoen aan een wettelijk vereiste voor het
Iidmaatschap van de cooperatie - kan worden ontko men door derden
(=niet-leden) wel stemrecht toe te kennen in de cooperatie. Zulks wordt
door de wet niet verboden. Art. 2: 38 lid 3 BW Iuidt:

'De statuten kunnen bepalen dat personen die deel uitrnaken van andere organen
der vereniging en die geen lid zijn, in de a1gemene vergadering stemrecht kunnen
uitoefenen. Het aantal der door hen gezamenJ ijk uitgebrachte stemmen zal echter
niet meer mogen zijn dan de helft van het aantal der door de leden uitgebrachte
stemmen. ,36

33 Dortmond, t.a.p. p.19.
34 Dortmond, t.a.p. 19.
35 Zie hierover ook kritisch J. Lunshof, Cooperaties op zoek naar meer financieringsmogelijkhe-

den, S&V 1992, p.67 e.v.
In de praktijk komt deze figuur - lid zijn zonder transacties met de cooperaties af te sluiten -
wei voor doordat leden op enig moment hun bednjfsactiviteiten staken, maar toch lid blijven
van een cooperatie. Soms is de reden daarvan de aantrekkelijke vergoeding welke men als
lid verkrijgt op ter leen gegeven gelden.

36 Deze redactie kwam tot stand bij de Invoeringswet Boeken 3,5 en 6 NBW (Zesde gedeelte).
De oorsprong is art. 2:39 lid loud BW dat bepaalde dat aldus maximaal een derde gedeelte
van het gehele aantal der uitgebrachte stemmen mag worden uitgebracht. De bepaling
verhuisde dus van art. 2:39 lid I J< zin oud naar art. 2:38 lid 3 BW en het maximum van
1/3 werd verhoogd, zonder motivering, naar 112. Stille merkt hierover op: •De verenigings-
democratie die bij de lnvoeringswet Boek 2 BW nog een rol speelde, Iijkt er niet door

198



De financiering van de cooperatie

Er gelden mitsdien twee beperkingen. De limitering van het aantal door
niet-leden uit te brengen stemmen spreekt voor zich." De derden die in
de algemene vergadering stemrecht kunnen uitoefenen dienen deel uit te
maken van een ander orgaan, d. w .z. anders dan de algemene vergadering.
Hier rijstde vraag wat onder een orgaan moet worden verstaan. Het bestuur
kan in ieder geval als zodanig worden aangemerkt. Zouden een of meerdere
(grote) geldgevers, bijvoorbeeld banken, willen participeren in het vennogen
van de cooperatie met verkrijging van dat stemrecht dat ook de leden
toekomt, dan is dat mogelijk door zo'n geldgever - een rechtspersoon
dus - een bestuurszetel te geven. Van belang bij een dergelijke opzet is
art. 2:37 lid 3 BW dat de mogelijkheid verschaft in de statuten te bepalen
dat een of meer bestuursleden, mits minder dan de helft, door andere
personen dan de leden kunnen worden benoemd, alsmede art. 2:37 lid 1
BW dat toestaat in de statuten te bepalen dat bestuurders ook buiten de leden
kunnen worden benoemd. Bestaat de wens een grote groep kleinere
geldgevers te laten participeren met verkrijging van stemrecht, zonder lid
te worden, dan staan twee wegen open. Deze geldgevers kunnen lid,
deelnemer of aandeelhouder worden van een rechtspersoon die zitting heeft
in het bestuur van de cooperatie en dus stemrecht heeft in de ledenraad
alwaar hij stemt conform de aanwijzing van de achterban. Een volgende
stap zou een beursgang van deze rechtspersoon zijn. Het betreft dan niet
een dochtervennootschap van de cooperatie - zoals gesuggereerd in het
tweede NCR-rapport 38 - die naar de beurs gaat, ook niet een admini-
stratiekantoor zijnde lid van de cooperatie, zoals beschreven door Dortmond
39, maar een rechtspersoon niet zijnde lid van de cooperatie welke zitting
heeft in het bestuur van de cooperatie, of enig ander orgaan, en in het bezit
is van door die cooperatie uitgegeven aandelen welke het recht geven in
de algemene vergadering, naar rato van dit bezit, stemrecht uit te oefenen.
De tweede mogelijkheid bestaat daaruit dat de kleine geldgevers ieder indivi-
dueel zitting nemen in een speciaal daartoe gecreeerd orgaan van de
cooperatie. Blijkens de parlementaire geschiedenis moet het orgaan-begrip

bevorderd.' T.a.p. 38-6.
Zie over oorspronlceJijke en nieuwe tekst ook Van Olffen, Vennootschaps- en rechtsperso-
nenrecht en invoering van de Boeken 3, 5 en 6 NBW. P.43 en p.44.

37 Door de zinsnede ' .. dan de helft van het aantal der door de leden uitgebrachte stemmen'
kunnen er wei praktische problemen ontstaan. Zie voor een oplossing hiervan E.A.Th.
Bangert, Het toekennen van stemrecht in de algemene vergadering aan personen die deel
uitmaken van andere organen van een vereniging, WPNR 5523, p.429 e.v.

38 NCR-rapport 1990, De financiering van de cooperatieve onderneming, p.54.
39 Dortmond, t.a.p. p. 18.
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in deze context ruim worden opgevat. 40 Als een college van advies een
orgaan is, is een raad of vergadering van houders van' cooperatie-aandelen'
dat ook. Bij de oorspronkelijke introductie van de faciliteit welke art. 2:38
lid 3 BW thans biedt stond niet participatie in de besluitvorming door
derden-kapitaalverschaffers voor ogen. WeI was het de opzet personen geen
deel uitmakende van de algemene vergadering of ledenraad toch, desge-
wenst, stemrecht te geven in dat orgaan." ij;t eebmjk maGA ~
.mogelijkheid een derde stemrecht te even - helaas kreeg deze mogelijk-
hel weiru aan . t 1 maa sc ap zon er s em-
recht 42 -li'kt m.n. dan 0 zijn plaats indien die der e oor e versc a -
fen van risicodragend kapita e ang ee lJ e cooperatie. at de

- cooperatie belang heeft bij zo'n kapltaaIverschaffing befioeft geen betoog.
Over de mate van zeggenschap welke niet-leden in een cooperatie mag
worden toegestaan, - het oorspronkelijke wettelijke percentage van 113,
of het nu geldende van 112, of een ander percentage - kan men, gelet op
het besloten karakter van de cooperatie, met recht redetwisten.

Door de eerste NCR-werkgroep werd geconcludeerd dat een nadere
wettelijke regeling omtrent de zeggenschap onzekerheid zal kunnen

40 Van Zeben, p. 1203. Tweede Nota van wijziging Invoeringswet Boek 2, '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 vol gens deze zin een verdergaande regeling worden
getroffen, door de genoemde persoon, stemrecht in de algemene vergadering toe te kennen'.
Van der Grinten leidt uit de parlementaire geschiedenis af; 'Orgaan zou dan zijn een instantie
binnen een de rechtspersoon aan welke bij de statuten bepaalde taken zijn opgedragen'. Asser -
Van der Grinten II, nr. 294.

41 Van Zeben t.a.p. p. 1200 e. v. Twee situaties meer in het bijzonder zijn denkbaar.
Bestuursleden niet zijnde lid van de coOperatie kan aldus stemrecht worden toegekend.
Daarnaast bestaat de mogelijkbeid om bestuursleden wei zijnde lid, maar geen zitting hebbende
in de ledenraad stemrecht in dit orgaan toe te bedelen.
Stille Merkt heel terecht op dat de bepaling zich over een breder terrein uitstrekt dan de
acbtergrond doet vermoeden, t.a.p. p. 38-5.
DijklVan der Ploeg staat kennelijk ook een ruime uitleg voor ogen; 'Art. 38 lid 30pent
namelijk de mogelijkheid dat de statuten bepalen dat personen die deel uitmaken van andere
organen van de verenigingmaar geen lid van de vereniging zijn tocb in de algemene vergade-
ring stemrecbt kunnen uitoefenen'. T.a.p. p. 119.

42 Zie voor literatuurverwijzingen DijklVan der Ploeg p. 90.
DijklVan der Ploeg wendt art. 38 lid 3 aan als argument voor een betoog dat er leden kunnen
zijn zonder stemrecbt; 'Naast bet voorafgaande pleit dunkt ons tegen een strikte benadering
van bet lidmaatschap dat de wet in art. 38 lid 3 toelaat dat de belft van de stemmen wordt
uitgebracbt door niet-leden betgeen op zijn minst even sterk afwijkt van bet normaal-type
vereniging als bet bestaan van leden zonder stemrecbt', t.a.p, p. 90.
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opheffen.? Hierdoor zal inderdaad het ontwikkelen van methodieken van
participatie in het vermogen van een cooperatie - participatie door leden
en/of niet-leden - kunnen worden vergemakkelijkt. Het introduceren van
een methodiek welke op gespannen voet staat met de wettelijke cooperatie-
definitie is te gevaarlijk.
Participatie in het risicodragende vermogen van een cooperatie door derden
met verkrijging van stemrecht via de aangegeven weg van art. 2:38 lid 3
is niet gevaarlijk; er wordt, met inachtneming van de voorwaarden, gebruik
gemaakt van een door de wetgever uitdrukkelijk geboden faciliteit terwijl
er geen frictie ontstaat met de wettelijke cooperatie-definitie. Bij een nadere
wettelijke regeling van de zeggenschap zou het in art. 2:38 lid 3 BW
gestelde vereiste van het deel uitmaken van een ander orgaan kunnen
vervallen, althans in deze context - die van de participatie in het
vermogen - omdat, terwijl voor handhaving geen werkelijke reden is,
dit de aanpak vereenvoudigt.

Het probleem van de voor de participatie te verstrekken vergoeding lijkt
groter te zijn dan dat van de zeggenschapsproblematiek. Boven werd immers
verondersteld dat derden pas dan bereid zullen zijn deel te nemen in de
vorming van risicodragend vermogen zonder dat een tevoren gefixeerde
(minimum- )vergoeding bestaat indien enige fundamentele vragen rondom
het cooperatieve winstbegrip en de winstverdeling zijn beantwoord.

43 Rapport, t.a.p. p. 148.
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Het lidmaatschap van de cooperatie

1 lnIeiding

De sarnenhang tussen de wettelijke definitie van de rechtspersoon cooperatie
enerzijds en de kwalificatie van het rechtsverschijnsel lidmaatschap
anderzijds is zo sterk dat een gescheiden behandeling ondenkbaar is. Dit
betekent niet dat een cooperatie de som is van de lidmaatschappen.' Het
zijn weliswaar de lidmaatschappen die de cooperatie maken tot een samen-
werkingsverband van de leden maar de cooperatie is ook rechtspersoon
en heeft weUicht ook een secundair en tertiair bedrijf - zie onderdeel 8.3.
Nu de rechtspersoon cooperatie in het voorafgaande ruime aandacht kreeg,
wordt bij deze behandeling van het lidmaatschap daar frequent naar
verwezen. Vanzelfsprekend zeggen de wijzen en de condities waaronder
het lidmaatschap tot stand komt en kan worden beeindigd ook zeer veel
over dat lidmaatschap. Deze problematiek komt hierna meer in detail aan
de orde, de hoofdstukken 11 en 12, evenals de gevolgen voor het
lidmaatschap van een juridische fusie, hoofdstuk 13.

Er bestaat niet zoiets als he: lidmaatschap van de cooperatie. Nu zoals bleek
de spankracht van de cooperatie-definitie zo groot is, en er geen specifieke
cooperatie-vormen naast de cooperatie zoals bedoeld in art. 2:53 lid 1 BW
in de wet bestaan - met uitzondering van de onderlinge waarborgmaat-
schappij, art. 2:53 lid 2 BW - is dit voor de hand liggend. Het lidrnaat-
schap van het lid dat geen enkele financiele verplichting heeft en niet
gehouden is exclusief met zijn cooperatie zaken te doen heeft een heel
andere inhoud dan het lidmaatschap van het lid dat heeft bijgedragen aan
de vermogensvorming, desalniettemin onbeperkt aansprakelijk is en een
exclusieve leverings- of afnameplicht heeft.

Tot deze conc1usie zou kunnen leiden de in de economische wetenschap voorkomende
'ageecy'-theorie, welke ook wordt behandeld door Leep in zijn dissertatie. Hij merkt op:
'Een ondememing wordt in de 'agency'theorie beschouwd als een samenstel van contracten,
waarbij de eigenaren van de ondememing en de verschaffers van bet vreemde vermogen
als principaal optreden en de ondememingsleiding als diens agent (de gelastigde).' R. Leep,
De cooperatie, Enkele bedrijfseconomische aspecten van afzet- en verwerkingscooperaties,
diss, Amsterdam 1985, p. 168.
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Een nadere juridische kwalificatie aan de hand van meer in het algemeen
voorkomende kenmerken, al dan niet voortspruitend uit wettelijke
voorschriften, is (toch) van belang. De wetgever gebruikt de term
'lidmaatschap', maar definieert deze niet, artt. 2:35, 36, 61, 319 BW. Dit
geldt ook voor de Duitse wetgever. Het begrip Mitgliedschaft wordt in de
literatuur op vele wijzen omschreven. Analogie met de hierna te bespreken
verschillende Nederlandse opvattingen bestaat er zeker nu het Mitgliedschaft
ook wordt aangemerkt als zowel 'Rechtsinstitut', 'Rechtsverhiiltnis' en als
'subjektives Recht? De term zelf: lid-maat-schap, is veelbetekenend. Zie
over vergelijking tussen en overeenstemming van maatschap en cooperatie
onderdeel 7.6.

Is het lidmaatschap een overeenkomst? Zo ja, wat voor een soort overeen-
komst, in het bijzonder gelet op de omstandigheid dat voortdurend nieuwe
verbintenissen van uiteenlopende aard kunnen ontstaan? Of is het geen
overeenkomst maar een verenigingsrechtelijk instituut dat door een
overeenkomst, die van toetreding, tot stand komt waarna dat instituut,
krachtens verenigingsrecht, een bron van (nieuwe) verbintenissen is? Of,
is een onderscheid zoals in deze vragen is verweven niet werkelijk van
belang?
Onderstaand komen eerst de meningen van enige schrijvers m.b.t. het
lidmaatschap van de vereniging aan bod. Hiermede wordt tevens de
problematiek nader in kaart gebracht. Daarna wordt de specificiteit van
het c06peratie-lidmaatschap belicht. De essentiele eJementen overziend riist
dan de vraag of, zoals vaak h t lidmaatscha dualistisch van karak-:--
t~r IS en zo a wat de verbintemsrechteli 'ke relevantie daarvan zou
zijn. =">r 'lcv i-:: ~

2 Lidmaatschapstheoriee:-~

Allereerst komt hier ter sprake de opvatting van LOwensteyn. Zijn algemene
verzet tegen de kwalificatie van rechtsverschijnselen in het rechtspersonen-
recht als 'sui generis' - omdat het veelal verschijnselen zijn van contractue-

2 Zie hierover uitgebreid Karsten Schmidt, t.a.p. hoofdstuk Die Dogmatik der Mitgliedschaft,
p. 443 e.v.
Zie biema noot 42.
Voor de Mitgliedschaft welke een aandeelhouder van een GmbH verondersteld wordt te
hebben - een lidmaatschap dus een GmbH - zie Lutter/Hommelhoff; t.a.p. p.174.
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Ie aard - doet zich ook hier gelden.' Onderscheid wordt gemaakt tussen
enerzijds rechten en verplichtingen van 'geldelijke aard' - waardoor de
lidmaatschapsverhouding kan worden aangemerkt als een verbintenis uit
overeenkomst, de overeenkomst om te willen verkeren als lid en als vereni-
ging - en anderzijds 'ledenrechten' zoals het stemrecht. 4 Over deze laatste
categorie merkt Lowensteyn op:

'Maar wanneer men kan mededenken in onze opvatting, dat het besluit een vorm
van vertegenwoordiging is ( ... ) dan verliest de lidmaatschapsverhouding ook
in dit opzicht haar bijzonder karakter en blijkt zij niet anders te zijn dan een
vorm van vertegenwoordiging. 'S

Voor Lowensteyn is bij de duiding van een lidmaatschap daarnaast van
belang of het overdraagbaar is of niet. Als hoofdregel is zulks niet het geval.
Het lidmaatschap van een vereniging is persoonlijk. Is het weI overdraag-
baar, zoals bij de cooperatieve flat-exploitatievereniging, dan heeft het,
evenals het aandeel in een vennootschap, ook het karakter van een
overdraagbaar vermogensbestanddeel."

Voor Van der Grinten is zeggenschapsmacht in de vereniging de essentie
van het lidmaatschap. 7 De overige rechten en plichten jegens de vereniging
vloeien voort uit het lidmaatschap. Naast leden kunnen ook aangeslotenen
diezelfde rechten en plichten hebben, doch dan niet uit hoofde van het
lidmaatschap, maar uit hoofde van een contractuele verhouding, niet dus
zoals Meijers bedoelde naast het lidmaatschap, maar geheellos daarvan -
zie onderdeel 8.2. De lidmaatschapsverhouding is, zo stelt Van der Grinten,
een rechtsbetrekking van eigen aard, niet een contractuele betrekking. Die
verhouding ontstaat weI door een overeenkomst - de toetreding - welke
niet is een eenzijdige handeling van het lid, doch een rechtshandeling van
vereniging en lid te zamen. De overeenkomst is uitgewerkt met het ontstaan
van de lidmaatschapsverhouding waarna die verhouding wordt beheerst
door haar eigen rechtsregels. 8 Hierna wordt deze zienswijze weersproken.

3 Uiwensteyn, t.a.p. p.19 en p.20, p.122 e.v. Zie ook Uiwensteyn R.M. Themis 1975,
Bespreking van diss. Van der Velden p.572.

4 In zijn dissertatie kwalificeert Uiwensteyn bet lidmaatscbap onvoorwaardelijk als een
contractuele relatie. Wezen en bevoegdbeid van bet bestuur van de vereniging en de naam/oze
vennootscbap, p. 18. Zie omtrent Uiwensteyns opvattingen ook hierna onderdeel 10.4.

5 Uiwensteyn, t.a.p. p.122 en p.123.
6 Uiwensteyn, t.a.p. p.123.
7 Asser - Van der Grinten II, nr. 265.
8 Asser - Van der Grinten II, nr. 269.
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WeI wordt onderschreven de opvatting van Van der Grinten dat als
belangrijke kenmerken gelden dat het lidmaatschap impliceert dat men is
onderworpen aan het verenigingsverband, zodat nieuwe verplichtingen
kunnen gelden - mits een statutaire basis voorhanden is, zie art. 2:34a
BW 9 - en dat, onder omstandigheden, verplichtingen kunnen bestaan
jegens andere leden. Meer specifiek over het lidmaatschap van de cooperatie
stelt Van der Grinten dat, hoewel het onderhouden van economisch verkeer
met de leden in het belang van die leden het doel van een cooperatie moet
zijn, een lidmaatschap zonder economisch verkeer, omdat de wet zulks
niet met zoveel woorden verbiedt, mogelijk is. Zeer terecht wordt
vervolgens opgemerkt;

'Met de grondgedachte van de cooperatie is echter een Iidmaatschap dat niet
gepaard gaat met economisch verkeer verkeer in strijd. Indien een cooperatie
in betekende mate leden lOU hebben die geen voor de cooperatie relevante be-
drijfshuishouding hebben, voldoet zij niet aan de wettelijke omschrijving van
haar rechtsvorm.' 10

Zie in dit kader over 'stille' leden in de EeV onderdeel 5.4, over econo-
mische interactie tussen lid en dochtervennootschap van een cooperatie
onderdeel 8.3, en over het vereiste dat de 'werkzaamheid' van het EESV
samenhangt met de 'economische werkzaamheid' van zijn leden onderdeel
6.1.

Ook voor Van der Velden is zeggenschap een belangrijk kenmerk van het
lidmaatschap van een vereniging, maar daarnaast ook samenwerking;

'Lid zijn betekent mogen en moeten samenwerken, maar ook andere organen
doen het hunne in de samenwerking. Het bijzondere kenmerk van het
lidmaatschap aJs normaaltype is het hebben van zeggenschap ten aanzien van
de samenwerking en wei in collectief verband tezamen met de medeleden' . II

Instructief is de eveneens al wat oudere analyse van Den Tonkelaar. Hij
merkt op dat terwijl het Iidmaatschap een centrale plaats in het verenigings-

9 Art. 2:34a BW spreekt niet over 'verplichtingen' , hetgeen het met dit artikel samenhangende
art. 2:27 lid 4c weI doet, maar over 'verbintenissen'. Zie Hijma-Olthof, Compendium van
het Nederlandse vermogensrecht, nr 299, en Hartkamp, Compendium van het vermogensrecht
volgens het Nieuwe Burgerlijke Wetboek, nr 233.

10 Asser - Van der Grinten II, nr. 389.
11 Van der Velden, t.a.p. p. 123.
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reeht inneemt de aard ervan moeilijk is te traceren." De oorzaak hiervan
is, zo stelt Den Tonkelaar heel tereeht, de omstandigheid dat wettelijke
regels die lijken een wezenskenmerk te bevatten, statutair uitsluitbaar
blijken. Illustratief voor onderhavige problematiek - maar niet juist -
is de volgende zienswijze:

'De pogingen het lid uitsluitend als derde te zien en de pogingen het geheel
als onderdeel van de vereniging te beschouwen zijn evenzeer tot mislukken
gedoemd als de oude opvatting dat er tussen het lid, de andere leden en de
vereniging gewone contractuele banden bestaan. Men is van deze leer afgestapt
onder invloed van de overtuiging dat het rechtspersonenrecht eigen begrippen
kende. '13

Voor Dijk/Van der Ploeg is een wezenskenmerk van het lidmaatsehap dat
de reehten en verpliehtingen tussen lid en vereniging eenzijdig door de
vereniging kunnen worden bepaald - zie art. 2:27 lid 4e BW. De keerzijde
is - en dat is ook een wezenskenmerk - dat het (gewone) lid stemreeht
heeft. 14 De toetreding tot de vereniging wordt, zoals door Van der Grinten,
aangemerkt als een overeenkomst. De lidmaatschapsbetrekking vervolgens
zou niet onderworpen zijn aan de regels van het overeenkomstenreeht. Nu
de uit deze betrekking voortvloeiende verbintenissen de consequentie zijn
van een vrijwillig aangegaan lidmaatsehap behoren indien het op exeeutie
aankomt die verbintenissen wel te worden behandeld als ware het verbinte-
nissen uit een overeenkomst. IS Deze zienswijze komt ook voor bij andere
sehrijvers en in de jurisprudentie." Aldus DijklVan der Ploeg brengt het
lidmaatsehap ook verplichtingen van het lid jegens de andere leden met
zieh. Anders dan Van der Grinten meent is het niet het lidmaatsehap zelf
dat in deze context moet worden aangemerkt als de bron, maar, zo wordt
met verwijzing naar art. 2:8 BW gesteld, de statuten, de besluiten en niet
in de laatste plaats de wet. 17

12 Den Tonkelaar, t.a.p. p.218.
13 Deze opvatting is contrair aan die van Lowensteyn naar wie Den Tonkelaar ook verwijst,

t.a.p. p.218. Eveneens Van der Velden wordt aangemerkt als vertegenwoordiger van de
zijn inziens onjuiste 'oude opvatting'.

14 DijklVan der Ploeg, t.a.p. p.89 en p.90.
15 Dijk/Van der Ploeg, t.a.p. p.99.
16 Asser - Van der Grinten II, or. 269.

Hofvan Justitie 22 maart 1983, NJ 1983,644. Zie over dit arrest T.J. van der Ploeg, De
verbintenis in bet rechtspersonenrecht, opgenomen in de bundel Met recht verenigd, 1986,
p. 185 e.v.
HR 15 januari 1982, Nl 1983, 643.

17 DijklVan der Ploeg, t.a.p. p.I02.
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Van der Ploeg besteedt veel aandacht aan onderhavige problematiek in een
tweetal artikelen." Zijn conclusie luidt dat, zoals geleerd door Meijers
en Scholten, de verhoudingen tussen de leden of vennoten onderling en
ook tussen hen enerzijds en anderzijds respectievelijk de vereniging c.q.
de vennootschap niet van contractuele aard zijn. Een bevestiging hiervan
wordt mede gevonden in de omstandigheid dat het rechtspersonenrecht in
de systematiek van het BW is geplaatst buiten het contractenrecht. Van
der Ploeg stelt dat hoewel Nederland met de opvatting dat de verhoudingen
binnen de rechtspersonen van eigen niet-contractuele aard zijn uit de pas
loopt met de heersende leer van continentaal West-Europa, een terug-
keer - deze term wordt niet nader verklaard - naar de contractsopvatting
niet gewenst is. Dit is ook niet nodig, zo luidt het betoog, omdat de
algemene regeling betreffende verbintenissen in Boek 6 ook geldt voor niet-
contractuele verbintenissen." Van der Ploeg sluit overigens een contractu-
ele band tussen een vereniging en een lid niet uit maar wenst deze wel op
zichzelf te beschouwen, dit wil zeggen los van de wat hij noemt de organisa-
tierechtelijke betrekkingen.

Het lidmaatschap brengt een voortdurende rechtsbetrekking tussen cooperatie
en lid met zich. Becking en Voogd spreken over een rechtsband. Het
lidmaatschap is naar hun idee een rechtsband waaruit rechten en plichten
voortvloeien die het lid heeft ten opzichte van zijn cooperatie als instituut.
De inhoud van de rechtsband wordt bepaald door de wet, de statuten en
door de cooperatie bevoegd genomen besluiten."

3 Inhoud van bet Iidmaatscbap

Alvorens een juridische kwalificatie van het lidmaatschap van een cooperatie
te geven - welke overigens zoals later zal blijken belangrijk afwijkt van
enige van de hierboven gereleveerde theorieen - dient de inhoud van dat
lidmaatschap, en dan wel meer in het bijzonder zoals de wetgever zich dat
voorstelt, nader te worden bezien.

18 T.J. van der Ploeg, De verbintenis in het reehtspersonenreeht, opgenomen in de bundel
Met reeht verenigd 1986, p. 185e.v. alsmede Soevereiniteit buiten eigen kring?, opgenomen
in de bundel Vorm en wezen, 1991, p. 225 e.v.

19 T.]. van der Ploeg, De verbintenis in het rechtspersonenreeht, zie vorige noot, p. 186 en
p. 188.

20 R.H.M. Becking en W.A. Voogd, Het lidmaatschap van de cooperatieve vereniging en de
inhoud daarvan, TVVS 1988 nr. 88/3, p.71 e.v.
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Een belangrijk kenmerk van de rechtsbetrekking tussen het lid en de
cooperatie - eigenlijk een kenmerk van elke echte samenwerkings-
vorm - is dat deze beoogd wordt langer voort te duren, terwijl de inhoud
ervan kan worden veranderd conform zekere spelregels met aIs uitgangspunt
dat instemming van elk lid individueel met zo'n wijziging niet is vereist.
Indien de democratische besluitvorming - het stemrecht - aIs wezensken-
merk wordt opgevoerd, behoort toch evenzeer aandacht te worden
geschonken aan het gevolg voor een lid van een besluit waar hij tegen heeft
gestemd. Dit gevolg is dat dat besluit, in beginsel, ook voor hem geldt.
Overigens, het belang van het stemrecht is in de praktijk vaak niet datgeen
dat er in de theorie aan wordt toegedicht. Bij grotere verenigingen en
cooperaties heeft het lid weliswaar minimaaI een stem, zoaIs de wet in art.
2:38 BW voorschrijft, doch die kan vaak slechts worden uitgebracht op
de afdelingsvergadering en niet in de ledenraad (= aIgemene vergadering)
zie art. 2:39 BW. VeelaI, d.w.z. in een getrapte organisatie, heeft het lid
dus niet het recht te stemmen over belangrijke zaken zoaIs de jaarrekening.
De stem kan dan aileen worden gebruikt bij de verkiezing van personen
die zitting nemen in een hoger orgaan - waarschijnlijk de ledenraad -
en in dat orgaan, meestal zonder last of ruggespraak, beraadslagen en beslui-
ten over, onder meer, wijziging van de rechten en plichten der leden.
Een besluit van enig cooperatieorgaan hetwelk resulteert in een nieuwe
verplichting of een wijziging van een bestaande verplichting - waarbij
het zowel kan betreffen een verplichting van verenigingsrechtelijke aard
als een verplichting terzake de financiering van de cooperatie of de
economische interaktie tussen de cooperatie en het lid - zaI ook voor dat
lid gelden dat met het besluit niet heeft ingestemd, of zelfs van zijn
afkeuring daarvan heeft doen blijken. Dit is de logische consequentie van
de omstandigheid dat het lid onderworpen is aan de deelorde waarvan hij
lid is." (Zie voor de wettelijke basis en vormvereisten de artt. 2:27 lid
4c en 34a BW.)

21 Raaijmakers ste1t:
'Het lid, de deelnemer in een privaatrechtelijke organisatie, (geldt hetzelfde m.m. overigens
niet ook in publiek en volkenrecbtelijke organisaties?) geeft aidus een deel van zijn pri-
vaatrechtelijke 'autonomie' prijs om 'samen sterker' te zijn. Hij aanvaardt aldus dat zulk
een organisatie, 'instituut' zo men wil, beslissingen oeemt die, zolang hij lid is, voor hem
hebben te gelden, zonder in staat tezijn op zodanige beslissingen een doorslaggevende invloed
te kunnen uitoefenen'. Over toe- en uittreding van leden ingeval van fusie en omzetting van
(coOperatieve) verenigingen, in de bundel Van vennootschappelijk belang, p. 209.
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Bij het beeld van een rechtsbetrekking welke een voortdurende bron is van
rechten en plichten, welke rechten en plichten kunnen worden gewijzigd
en aangevuld zonder instemming van het lid, dringt de vergelijking zich
op met de openbare maatschap. Partijen beogen een zodanige duurovereen-
komst met elkaar aan te gaan dat de inhoud ervan telkens aan de omstandig-
heden van het moment kan worden aangepast zonder dat zo'n aanpassing,
in beginsel, reden mag zijn voor beeindiging van die overeenkomst. Met
name dan indien men als maten, of als leden van een cooperatie werkelijk
voor gezamenlijke rekening een onderneming wenst te drijven - hetgeen
overigens voor het bestaan van een cooperatie geen wettelijk vereiste is;
van enige ledenbinding hoeft geen sprake te zijn zie onderdeel12. 2 - mede
door als lid of maat zelfvoortdurend met die onderneming zaken te doen,
is het uitgangspunt dat aanpassingen van de rechten en plichten mogelijk
moet zijn op zijn plaats. Het is van belang hier - dat wil zeggen bij de
duiding van het lidmaatschap van de cooperatie - in herinnering te brengen
dat de maatschap een overeenkomst is - met maatschap is hier bedoeld
de tussen de maten onderscheidenlijk bestaande rechtsbetrekkingen - en
in het komende recht, Boek 7, daarnaast soms tevens rechtspersoon, zie
onderdee17 .6. Terwijl een ingrijpende wijziging van rechten en/of plichten
bij de cooperatie een statutenwijziging kan betekenen betreft het bij de
maatschap dan een wijziging van de maatschapsovereenkomst.

Het lid zijn van een deelorde welke tot doel heeft in het belang van de leden
gezamenlijk met die leden een bedrijf uit te oefenen brengt niet uitsluitend
onderworpenheid aan nieuwe regels van die deelorde met zich, doch kan
onder omstandigheden ook betekenen dat er verplichtingen onstaan jegens
andere leden. In zulke verplichtingen van leden van een cooperatie voorziet
de wet niet expliciet. Ook in statuten worden zij niet vermeld. Van belang
hier is art 2:8 BW dat ook voor leden van een cooperatie voorschrijft dat
zij zich jegens elkander gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en
billijkheid wordt gevorderd.F Nu bij een cooperatie de leden voorzien
in hun eigen stoffelijke behoeften door gezamenlijk een bedrijf te exploite-
ren, is de 'affectio societatis' zeker aanwezig of zelfs, zoals gesteld in

22 Raaijmakers concludeert dat art. 2:8 BWmet zich brengt dat, naar Nederlands recht, tussen
de partners in een joint venture sprake is van een 'fiduciary relationship' . Enkele rechtsverge-
lijkende bescbouwingen over joint ventures, Preadvies voor de Nederlandse vereniging voor
rechtsvergelijking, onderdeel 4.3.3.
Aldus Uiwensteyn, naar wie Raaijmakers verwijst, beeft de wetgever 'naar men mag
aannemen, voor allen die tot de organisatie van de recbtspersoon beboren, bet voor de
Romeinse societas geldende beginsel van deJraternitas wederom aanvaard.· T.a.p. p. 74.
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onderdeeI 7.3 overheersend ondanks de rechtspersoonIijk.heid van de
cooperatie. Ontbreekt die rechtspersoonIijk.heid, zoals bij de maatschap
en bij de gemeenschap - zie art. 3: 166 lid 3 - dan wordt de relatie tussen
betrokkenen - resp. tussen maten en deelgenoten - beheerst door de
redelijk.heid en billijk.heid. Bestaat er wel rechtspersoonlijk.heid, zoals bij
de cooperatie, dan geldt voor de leden - dat wil zeggen tussen leden -
niet anders. Kortom, het lidmaatschap impliceert de mogelijk.heid van het
bestaan van verplichtingen jegens andere leden.f Naast de 'verticale'
rechtsbetrekking met de rechtspersoon cooperatie kunnen er mitsdien ook
'horizontale' rechtsbetrekkingen bestaan, dat wil zeggen tussen de leden
van de cooperatie onderling." De aard van de cooperatieve samenwerking,
welke samenwerking gestaIte krijgt met de rechtspersoon cooperatie, brengt
dit met zich." Evenwel, in het bijzonder bij de grotere cooperatie zullen

23 Asset-Van der Grinten II, or 272.
Dijk/Van der Ploeg, p. 102.
Van der Velden, t.a.p. p. 125, stelt bij zijn omschrijving van de samenwerking die tussen
de leden van een vereniging mag worden verondersteld: 'Het is mogelijk, dat bepaalde
handelingen - waaronder ook nalaten van handelingen mag worden begrepen - omdat zij
door een lid wordt verricht, onrechtmatig zijn tegenover de vereniging en misschien tegenover
leden van haar organen, terwijl diezelfde handelingen niet oorechtmatig zouden zijn, wanneer
een niet-lid deze stelde (... ).Aldus kan het lidmaatschap een rol spelen bij de beoordeling
van een onrechtmatige daad van het lid. Het lidmaatschap beinvloedt de zorgvuldigheid die
een lid inacht moet nemen bij zijn prive-handelen in het maatschappelijk verkeer op terreinen,
die in de belangensfeer van zijn vereniging liggen. '
HR 18 februari 1966, NJ 1966, 208.
Karsten Schmidt stelt: 'Die Mitgliedschaft als Rechtsverbiltnis begnindet eine Sonderrechtsbe-
ziehung zwischen dem Mitglied und dem Verband, aber auch unter den Mitglieder selbst.'
T.a.p. p. 448.

24 Zie ook onderdeel 7.3 omtrent de affectio societatis enerzijds en de institutionele leer ander-
zijds.
Zie omtrent deze horizontale rechtsbetrekkingen tussen personen in een samenwerkingsverband
Raaijmakers:
Rekening en verantwoording binnen onbenoemde •samenwerking'. Bespreking van HR 8
februari 1991, NJ 1991,338 in AA 41 (1992) 3 p. 163 e.v.
Over de rechtsbetrekkingen tussen aandeelhouders in een quasi-vof, Schoordijk bundel In
het nu van wat worden zal, p. 203 e.v.
Noot bij arrest Lampe-Tonnema, AA (1991) 11 1009.
Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over joint ventures, Preadvies uitgebracht voor
de Nederlandse vereniging voor Rechtsvergelijking, i.h.b. onderdeel 4.3.3.

25 Raaijmakers benadrukt dat de gezamenJijke hulpfunctie van de cooperatie de onderlinge
band tussen de leden versterkt. Over toe- en uittreding van leden in geval van fusie en
omzetting van (cooperatieve) verenigingen, in Van Vennootschappelijk belang, p. 211.
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dergelijke verplichtingen, behoudens onder bijzondere omstandigheden,
zich niet licht werkelijk doen gelden."

Nu er een wettelijke definitie van de cooperatie is, met werkelijk materiele
bestanddelen, zie onderdelen 8.1 tIm 8.4 is die definitie bij de juridische
kwalificatie van het fenomeen lidmaatschap van groot belang. Een van de
conclusies bij de behandeling van art. 2:53 BW was dat voortdurende
economische interactie tussen het lid en de cooperatie is vereist, onderdeel
8.3. Het lid participeert in de bedrijfsuitoefening van de cooperatie. Zie
hier een belangrijk element van het lidmaatschap van de cooperatie - niet
van het lidmaatschap van de (gewone) vereniging en ook niet, zoals in
onderdee16.2 bleek, van het lidmaatschap van het EESV - t.w. het voort-
durende economische verkeer tussen het lid en de cooperatie. De veran-
dering van de inhoud van de rechtsbetrekking zoals boven bedoeld zal door
het lid van een cooperatie dan ook veelal met grotere belangstelling worden
gevolgd dan een dergelijke verandering bij een gewone vereniging door
een lid van die vereniging; het coOperatielid is wellicht met zijn eigen bedrijf
zowel in economische alsjuridische zin verregaand gebonden aan de coope-
ratie en de consequenties van zo' n verandering kunnen dan ook verstrekkend
zijn. ~ iedeli tl8.grote betrokkeobeid - dat het lid belang
heeft bii ensc in de coo ratie, wellicht zelfs weI terecht aanspraak
maakt 'con .On coo ratie - zie onder ee r
bestuur .. instructiebevoegdheid.

Het element van de voortdurende economische interaktie wordt ook in
andere landen essentieel geacht. In de VS, zoals bleek in onderdeel 2.4,
gebruikt men hier de term' patronage' . In Duitsland geldt zoals eerder bleek
het wettelijk uitgangspunt dat het betreffende soort zaken door het lid
uitsluitend met zijn Genossenschaft wordt gedaan. Dit wordt als consequentie
verbonden aan het wettelijke definitie-bestanddeel 'mittels gemeinschaftlichen
Geschaftsbetriebes', zie onderdeel 4.1.27

De constatering dat het lid door het bedoelde economise he verkeer
participeert in de bedrijfsvoering heeft een mogelijk gevolg dat - in het
kader van de kwalificatie van het lidmaatschap - van betekenis is. Veelal

26 Bij een algemene juridiscbe duiding van bet cooperatie-lidmaatschap misstaat solidariteit
als keamerk. Het is geen algemeen geldend kenmerk. Het is als (oorspronkelijk) kenmerk
wei aanwezig indien er een daadwerkelijke ledenbinding bestaat bijvoorbeeld door een
leverings- of afuameplicht in combinatie met aansprakelijkbeid en uittredingsvoorwaarden.

27 Par. I GenG.
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vindt dat economische verkeer onder zodanige condities plaats dat aldus
66k wordt geparticipeerd in de financiering, soms in de eigen vermogens-
vorming van de cooperatie. Noodzakelijk is dit niet, wei is het in de praktijk
vaak kenmerkend. Mogelijk is ook dat het lid wei participeert in de finan-
ciering, maar zulks plaatsvindt onafhankelijk, ofbetrekkelijk onafhankelijk
van de (omvang van de) economische interactie. Zie onderdee19.3. Kortom,
participatie in de financiering is geen conditio sine qua non voor het
lidmaatschap van een cooperatie, is geen wettelijke vereiste, maar geldt
in de praktijk doorgaans wei als zodanig. Dit vindt aansluiting bij het
wettelijke uitgangspunt dat de leden van een cooperatie, behoudens een
statutaire afwijkende regeling, aansprakelijk zijn - art. 2:55 BW is
dispositief, zie art. 2:56 BW. 28 In het cooperatierecht van Belgie, Duitsland
en Zwitserland en in de concept ECV-verordening is er wei sprake van
een plicht tot financiele deelname. Deze bestaat in de vorm van de plicht
aandelen te nemen en door de aansprakelijkheid welke bij uittreding, ten
belope van de verzilverde deelname in het kapitaal, ontstaat en vervolgens
beperkt voortduurt - zie onderdelen 9.2 en 9.3.

Gelet op het bovenstaande, op de inhoud van de wettelijke definitie van
de cooperatie - zie voor de behandeling daarvan hoofdstuk 8 - en op
hetgeen hierna zal worden opgemerkt over de beeindiging van het
lidmaatschap kunnen de navolgende belangrijke kenmerken/bestanddelen
van het lidmaatschap van de cooperatie worden genoemd.
1. Er moet sprake zijn van een voortdurende economische interactie tussen

het lid en de cooperatie. Het lid is lid van een samenwerkingsverband.
2. De rechtsbetrekking wordt aangegaan voor langere duur. Dit brengen

de condities zoals die gelden voor de beoogde economische interactie,
in het kader van de samenwerking, met zich. Zie ook punt 7 hierna.

3. Het lid kan worden geconfronteerd met bij meerderheidsbesluit
vastgestelde nieuwe rechten en plichten zonder dat dat zijn instemming
behoeft; hij is onderworpen aan het besluitvormingsproces binnen de
cooperatie.

4. Het lid neemt in dat proces deel met minimaal een stem. Dit kan een
(indirecte) stem zijn in een lager orgaan dat niet (rechtstreeks) betrokken
is bij de wijziging van rechten en plichten.

5. Het lid kan onder omstandigheden verplichtingen hebben jegens andere
leden. Er kunnen, ondanks de rechtspersoonlijkheid die de cooperatie

28 Vroeger, d.w.z. voor de Wet van 1925, was zulks niet het geval en gold imrner onbeperkte
aansprakelijkheid - zie onderdeel 7.2.
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heeft, naast de verticale betrekking tussen lid en cooperatie, horizontale
betrekkingen bestaan tussen diegenen die zich van het samenwer-
kingsverband bedienen, d. w .z. dat samenwerkingsverband vormen, de
leden.

6. Het lid neemt deel in de financiering van de cooperatie.
7. Het lid doet op exclusieve basis zaken met zijn cooperatie, dat wil

zeggen hij levert de betrokken produkten niet aan een ander dan de
cooperatie, resp. neemt die produkten of diensten niet af van een ander
dan de cooperatie. Het samenwerkingsidee verdraagt uiteraard niet dat
de 'eigen' cooperatie wordt beconcurreerd.

8 . Voor het lid van een cooperatie geldt weliswaar het beginsel zoals vervat
art. 2:60 BW, de vrijheid van uittreding, maar zeker ook de in dat
artikel vervatte regel dat er voorwaarden aan de uittreding kunnen
worden gesteld in overeenstemming met het doel en de strekking van
de cooperatie - onderdeel 12.2.

Deze belangrijke kenmerken van het lidmaatschap van de cooperatie zijn
niet aIle wettelijk vereiste kenmerken. Zulks geldt wel voor de kenmerken
zoaIs genoemd onder de nummers:
1. art 2:53 BW,
3. artt. 2:27, 34A lid 4c BW,
4. art. 2:38 BW,
5. art. 2:8 BW en
8. art 2:60 BW.
Kenmerk nummer 8, de vrijheid van uittreding is hier opgenomen, omdat
art 2:60 BW daartoe noopt. Verderop wordt gesteld - onderdeeI12.2-
dat het beginsel van de vrijheid van uittreding niet past in het cooperatie-
recht.
Niet vereist, maar wel door de wetgever verondersteld zijn de kenmerken
2; de langere duur van het lidmaatschap, en 6; de medefinanciering, zie
art. 2:55 BW, de aansprakelijkheidsregeling. Het kenmerk 7., de
exclusiviteit, is niet wettelijk verondersteld doch is in de praktijk veel
voorkornend."

Onder de kenmerken 1 tim 8 is niet genoemd ~.deledenbindin~' Deze term
wordt veelvuldig gebezigd in de cooperatie-literatuur. In onderdeel 12.2

29 Deexclusiviteit is niet altijdwederzijds in die zin dat de cooperatie veelal wet de bevoegdheid
heeft met niet-leden soortgelijketransacties afte sluiten. Zie art. 2:53lid 3BW. zie onderdeel
8.4.
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waarin de ledenbinding aan bod komt in relatie tot de vrijheid van uittreding
wordt een onderscheid gemaakt tussen drie categorieen van verplichtingen
welke gezamenlijk gestalte kunnen geven aan het fenomeen ledenbinding.
Ledenbinding had weI onderdeel moeten uitmaken van bovenstaande
opsomming van kenmerken indien deze betrekking had op het lidmaatschap
van de Duitse Genossenschaft. De Duitse wetgever heeft de bovenbedoelde
exclusiviteit alsmede een deelname in de vermogensvorming verplicht
gesteld, terwijl de vrijheid van uittreding een relatieve vrijheid is daar een
opzeggingstermijn van maximaal vijf jaar is toegestaan. Bovendien, een
meer algemene grondslag voor de ledenbinding werd in Duitsland
ontwikkeld in de vorm van de 'Genossenschaftliche Treue- und Duldings-
pflicht', zie onderdeeI4.3. Zie in dit kader ook hetgeen in onderdeel 2.5
is opgemerkt met betrekking tot de in de VS in het kader van een
cooperatieve context geaccepteerde 'absolute commitment to collective
activity' .

4 Het lidmaatschap als overeenkomst

Met de opsomming van genoemde kenmerkenlbestanddelen is het rechts-
verschijnsel lidmaatschap van de cooperatie nog niet juridisch gekwalifi-
ceerd. Zoals in de aanvang van dit hoofdstuk overwogen; een wettelijke
definitie van het cooperatie-lidmaatschap bestaat niet en is ook niet mogelijk
gelet op de spaokracht van het wettelijke cooperatiebegrip. Ook hier wordt
een definitie dus niet gegeven. WeI is het mogelijk te kwalificeren.

Met name in het cooperatierecht bestaat er niet werkelijk een grens tussen
rechtspersonenrecht en verbintenissenrecht. Zeer belangwekkend is in dit
verband de kritische rechtsvergelijkende analyse van J. Ronse. Hij neemt
afstand van de dogmatiek zoals die voorkomt in het Nederlandse rechtsperso-
nenrecht. De oorsprong van deze dogmatiek is de opvatting dat de oprichting
van de vennootschap en de vereniging wordt bestempeld als een meerzijdige
rechtshandeling sui generis die niet een overeenkomst is. Dit leidt, aldus
Ronse, tot

'een gewrongen constructie waar aan de ene kant bet contractuele karakter van
de opricbtingsbandeling verworpen wordt, en aan de andere kant de regelen
van bet a1gemeen contractenrecht dan maar naar analogie toegepast worden'.

Ronse concludeert:
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'De vennootschap wortelt in het verbintenissenrecht. Zij ontstaat uit overeen-
komst en de rechtsbetreklcingen tussen de rechtspersoon en zijn beheerders
(bestuurders) zijn van contractuele aard en worden rechtstreeks door de regelen
van her a1gemeen contractenrecht beheerst voor zover die niet terzijdegesteld
worden door het bijzonder recht van het vennootschaps- en rechtspersonen-
rech!,.30

Deze opvatting van Ronse sluit aan op de (al veel oudere) analyse zoals
te vinden in de dissertatie van L6wensteyn. Deze merkt op:

'Wij ontkennen het eigen karakter van het verenigings- en N.V.-recht. ( ... )
Het verenigings- en N. V. -recht is een conglomeraat van overeenkomstenrecht,
vertegenwoordigingsrecht en specifiek rechtspersonenrecht. '31

De reehtsbetrekking tussen lid en cooperatie welke 'lidmaatschap' heet wordt
beheerst door zowel het reehtspersonenreeht als het verbintenissenreeht.
Dat het lidmaatsehap een bron van nieuwe reehten en pliehten is maakt
het nog niet tot een instituut van exclusief verenigingsreehtelijk karakter.
Eenzijdige aanpassing van de eondities van een reehtsbetrekking - zoals
bleek een belangrijk kenmerk van het lidmaatsehap; betreft het een
lidmaatsehapsverhouding dan vindt die wijziging (waarsehijnlijk) plaats
ingevolge een meerderheidsbesluit - kan zeer wei plaatsvinden zonder
wettelijke grondslag, in easu zonder verenigingsrechtelijke grondslag. Een
reehtsbetrekking, zoals geldt bij menige duurovereenkomst, kan voor een
der partijen het recht omvatten tot zodanige eenzijdige aanpassingen omdat
partijen zulks bij het aangaan van die betrekking hebben gewenst. 32

In de terminologie van het BW is het lidmaatsehap een overeenkomst. Art.
6:213 lid 1 BW definieert de overeenkomst als een meerzijdige rechtshande-
ling waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis
aangaan." Zou men toch het lidmaatschap niet willen aannemen als zijnde

30 J. Roose, Vennootschaps- eo verbintenissenrecht. io de bundel Op de grenzen van komeod
recht, p. 203 e. v.

31 Lowensteyn, diss. p. 20 eo p. 21.
32 Ook T.J. van der Ploeg wijst, in dit kader, daarop. Hij beschouwt eveowel de relatie tussen

het lid en de vereniging, zoals eerder bleek, niet als een contractuele. Soevereioiteit buiten
eigen kring, over het rechtscheppend vermogen van verenigingen en stichtingen, opgenomen
in de bundel Vorm en wezen, 1991, p. 225 e.v. Zie i.h.b. p. 228.

33 Een werkelijke wettelijke definitie van rechtshandeling is niet voorhandeo. Art. 3:33 luidt:
•Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring
heeft geopenbaard. ' Ook het begrip verbintenis wordt in het BW niet omschreven. Hartkamp
stelt: 'Het veronderstelt een rechtsplicht en een daarmee corresponderend subjectief
vermogensrecht in de zin van art. 3:6 BW ( .... ) De term verbintenis is in het NBW enerzijds
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een overeenkomst dan rijst de vraag wat in het systeem van het BW daarvan
het gevolg is. De schakelbepaling art. 6:216 BW doet de afdelingen 1 tim
4 van Titel5 - overeenkomsten in het algemeen - van Boek 6 in beginsel
van overeenkomstige toepassing zijn op meerzijdige vermogensrechtelijke
rechtshandelingen niet zijnde overeenkomsten in de zin van art. 6:213 lid
1 BW. Hartkamp merkt op - hetgeen in het kader van het hier aan de
orde zijnde zeker relevant is;

•... uit de bepaling vloeit voort dat de vraag of een vermogensrechtelijke
meerzijdige rechtshandeling een overeenkomst isof niet, in het NBW nauwelijks
nog van betekenis is. ,34

Als voorbeelden noemt hij onder meer de beheersregeling tussen deelgeno-
ten - art. 3:168 BW - en een contract tussen sarnenlevenden."

Nu het lidmaatschap van een cooperatie een bron van rechten en plichten
is en gelet op de wijze van totstandkoming - vergelijk art. 2:61a BW en
6:217 BW - en de wijze waarop het kan worden beeindigd - ondermeer
door opzegging, art. 2:35 BW - gelet ook op de analogie met de
maatschapsovereenkomst en de omstandigheid dat wordt voldaan aan de
terminologie van Boek 6, is de kwalificatie obligatoire overeenkomst op
zijn plaats" Dat mitsdien Titel5 van Boek 6 op de rechtsbetrekking tussen
de cooperatie en een lid van toepassing is, althans in beginsel afdelingen
uit deze Titel, is uiteraard veelbetekenend. Het brengt onder andere met
zich dat, naast art. 6:2 BW, art. 6:248 BW van toepassing is, hetwelk voor-
schrijft dat benevens hetgeen is overeengekomen ook geldt datgene dat 'naar
de aard (curs. RG) van de overeenkomst uit de wet, de gewoonte of de
eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit', alsmede art. 6:258 BW
met betrekking tot onvoorziene omstandigheden. Deze bepalingen •passen'

de algemene aanduiding voor wat van de actieve kant gezien vorderingsrecht (of ook wei
vordering) en van de passieve kant gezien, schuld of verplichting van de schuldenaar heet.
Anderzijds wordt de term ook vaak gebruikt ter aanduiding van de passieve zijde van de
schuldenaar.' A.S. Hartkamp, Compendium van het vermogensrecht volgens het nieuwe
burgelijk wetboek, p. 189 en 190.

34 Hartkamp, t.a.p. p. 281.
35 Hartkamp, t.a.p. p. 281.
36 'Obligatoire' is bier te verstaan als verbintenisscheppend. In art. 6:213 BW wordt door de

wetgever ook de obligatoire overeenkomst gedefinieerd. Vergelijk Asser-Hartkamp II, nrs.
24 en 27. Zie ook Dr. 71 over het onderscheid tussen overeenkomsten die voorbijgaande
en overeenkomsten die voortdurende verbintenissen in het leven roepen, met verwijzing
naar buitenlandse onderscheidingen.
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ook in die zin dat ze corresponderen - dat wil zeggen deze!fde strekking
hebben - met bepalingen uit het rechtspersonenrecht, zie de artt. 2:8, 35
lid 2, 36 lid 1 en lid 3 BW.

Wat de toepasselijkheid van het nieuwe vermogensrecht voor het rechtsper-
sonenrecht zal betekenen moet de komende jaren blijken. Slagter merkt
in dit kader op;

'Ook rechtspersonenrecht is vermogensrecht, aI kunnen onderdelen van het
ondernemingsrecht (bijv. de WOR) niet als zodanig worden gekwalificeerd.
De schakelbepalingen in de Boeken 3, 5 en 6 BW, waarin analogischetoepassing
op andere terreinen van het vermogensrecht en soms zelfs daarbuiten wordt
voorgeschreven, kunnen in de toekomst nog voor verrassingen zorgen. Ik noem
(... ) en art 6:216, zodat de oprichtingshandeling of een fusie-overeenkomst
getoetst zouden kunnen worden aan de algemene bepalingen inzake overeenkom-
sten en aan art. 6:258 (onvoorziene ornstandigheden). Die schakelbepalingen
openen nog onoverzienbare vergezichten' .37

Zijn naast de Afdeling 1 - Algemene bepaling - Afdeling 2 - Het tot
stand komen van overeenkomsten - en Afdeling 4 - Rechtsgevolgen van
overeenkomsten - ook de twee overige afdelingen van Titel 5 van toepas-
sing op de lidmaatschapsovereenkomst? Afdeling 3 betreft de regeling der
algemene voorwaarden en Afdeling 5 de wederkerige overeenkomsten. Een
behande!ing van deze vraag anders dan slechts zeer terloops zou in dit kader
te ver voeren. Een lidmaatschapsovereenkomst lijkt prima facie te kunnen
voldoen aan art. 6:261 lid 1 BW en dus een wederkerige overeenkomst
te zijn. Het artikel luidt:

'Een overeenkornst is wederkerig, indien elk van beide partijen een verbintenis
op zich neemt ter verkrijging van de prestatie waartoe de wederpartij zich
daartegenover jegens haar verbindt. '

Lid 2 van dit artike! stelt dat ook dan wanneer er niet aan de definitie van
lid I is voldaan de bepalingen omtrent wederkerige overeenkomsten van
toepassing zijn indien het rechtsbetrekkingen betreft die strekken tot het
wederzijds verrichten van prestaties, voor zover de aard van die rechts-
betrekkingen zich daartegen niet verzet. Het is zeker niet uit te sluiten dat
de laatste zinsnede hier een rol van betekenis kan spelen. Het belang van

37 W.J. Slagter; De invoering van de Boeken 3,5 en 6 NBW enhet rechtspersonenrecht, TVVS
1992 nr. 92/1 p. 1 e.v. met een reactie van S.C.J.J. Kortmann, NBW - vermogensrecht
en bet recbtspersonenrecht, TVVS 1992 nr. 92/4 p. 90 e.v.
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de kwalificatie wederkerige overeenkomst bestaat daaruit dat in gevaJ van
een wanprestatie gebruik kan worden gemaakt van excepties, te weten de
exceptio non adimpleti contractus, art. 6:262 BW, en de onzek .
ceptie, art. 6:263 BW. Oe lidmaatscha s tis e gemen de ;X:'
overeenkomst - zie over dit begrip hierna. Dit brengt met zich or
.de partijen op enig moment te leveren prestaties wellicht niet werkelijk
tegenover elkaar zijn Ie pl aa tsen, hetgeen voor de kwalificatie wederkerige J
overeenkomst en zeker voor het gebruik van de excepties aJs vereiste
geldt."

Oat door een cooperatie jegens haar leden gehanteerde condities zoals
voorkomende in statuten en reglementen kunnen worden aangemerkt aJs
aJgemene voorwaarden in de zin van art. 6:231 BW is onder omstandigheden
zeker denkbaar. Het gevolg zaJ zijn dat de a1gemene norm van art. 6:233
BW van toepassing is; enig in die voorwaarden vookomend beding kan
vernietigbaar zijn indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van
de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen,
de wederzijdse be1angenen de overige omstandigheden onredelijk bezwarend
is voor de wederpartij. 39 Een beroep door het lid van een cooperatie op
de zwarte en grijze 1ijsten - artt. 6:236 en 237 BW - is aileen dan
mogelijk indien het lid niet handelt in de uitoefening van beroep ofbedrijf
hetgeen bij bepaaJde typen cooperatieve ondernemingen heel wei resp. juist
niet goed denkbaar is.40

38 Hijma en Olthof, Compendium van het Nederlandse vermogensrecht, p. 174 en 175.
A.S. Hartkamp t.a.p. p. 307.

39 Op vernietiging zal door het lid geen beroep kunnen worden gedaan indien het een 'grote
ondernemer' is in de zin van art, 6:235 BW.

40 S.G.M. Buys meent dat statuten, reglementen en besluiten niet kunnen worden aangemerkt
als algemene voorwaarden, in het bijzonder omdat zijns inziens niet voldaan wordt aan het
aanvaardingsvereiste van art. 6:231 c BW. In deze bepaling wordt degene die door de
gebruiker van a1gemene voorwaarden met die voorwaarden word! geconfronteerd 'wederpartij'
genoemd, zijnde 'degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de
gelding van algemene voorwaarden heeft aanvaard.' Omdat het lid nieuwe voorwaarden
niet expliciet aanvaardt, wordt rechtstreekse toepasselijkheid van de algemene voorwaarden-
regeling van afdeling 6.5.3 door Buys afgewezen. (Uiwensteyn acht aanvaarding wei
aanwezig, zie hiema.) Analogie oordeelt hij wei mogelijk, maar niet werkelijk noodzakelijk
omdat Boek 2 tezamen met de statuten het lid voldoende beschermt, behoudens indien de
vereniging een monopoliepositie heeft.
Statuten, reglementen en besluiten beschouwen a1s a1gemene voorwaarden? TVVS, juni 1992,
p. 148 e.v.
T.]. van der Ploeg acht toepasselijkheid eveneens niet nuttig. Soevereiniteit buiten eigen
kring, in bundel Vorm en Wezen, p. 228 en p. 229.
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De lidmaatschapsovereenkomst is een duurovereenkomstzodat op enigerlei
wijze in een beeindigingsregeling moet worden voorzien - zie hierover
hoofdstuk 11. Het is ook een gemengde overeenkomst. Het lidmaatschap
van een cooperatie is niet een gemengde overeenkomst in wettelijke zin
omdat art. 6:215 BW a1svereiste stelt dat de overeenkomst voldoet aan
de omschrijving van twee of meer door de wet geregelde bijzondere soorten
van overeenkomsten, dus de typen overeenkomsten zoals geregeld in Boek
7. Op tal van plaatsen in deze studie wordt gewezen op de verwevenheid
van de verschillende rechtsbetrekkingen die men in het Iidmaatschap kan
onderscheiden - niet scheiden zoals Meijers deed in zijn analyse welke
leidde tot het ongewenste art. 2:59 BW, zie onderdeel 8.2. Het lid is lid
in verenigingsrechtelijke zin, is mede-ondernemer zoals ook de maat dat
is, is waarschijn1ijk financier en ook nog wederpartij die aan de cooperatie
grondstoffen Ievert of van zijn cooperatie producten of diensten betrekt.
,Het Iidmaatschap van een coo ratie wordt weI aan emerkt a1s zi' nde
du lStlSC ,even s de cooperatg, zelf om vereni ing is a1s
dernemmg.41 Deze term is bier Diet op ZijD pJaats De yerschillende

elementen die he lidmaatscha n zijn
bedoeld rweven zijn en zijn dat ook let..QP-de onderscheiden materiele

de e wette i'ke coo ratie-definitie 42 De werkelijke inhoud

Toepasselijkheid wordt wei aangenomen door HiJ. de Kluiver, Arbitrage in statu ten en
reglementen. De Notarisklerk 1989, p. 155.
Zo ook B. Wessels, Reglementen en algemene voorwaarden, WPNR 1990,5955, p. 224
e.v.
Lowensteyn merkt statuten naar hun aard heel uitdrukkelijk aan als algemene voorwaarden,
Pitlo, Lowensteyn, Rechtspersonenrecht, p. 113.
Over bepalingen in het maatschapscontract als algemene voorwaarden zie B. Wessels, De
maatschap a1s meerpartijenovereenkornst, TVVS 1993 p.l e.v.

41 Wei op zijn plaats - maar niet aileen geldend voor de cooperatie maar voor elke samenwer-
kingsvorm die is ondergebracht in een rechlspersoon - is de kwalificatie die spreekt uit de
titel van de eerste paragraaf van het eerste hoofdstuk van de dissertatie van LOwensteyn;
.Het hybridische karakter der vereniging en N. V.' Uiwensteyn merkt op; 'De vereniging
en de N. V. zijn zowel recbtspersoon als samenwerkingsvorm.· Uiwensteyn, diss. p. 9.
Zie hier ook hetgeen in de Duitse literatuur wordt opgemerkt over 'die doppelte Natur der
Genossenschaft". De Genossensehaft is zowel een 'Personenvereinigung' als een 'Gemein-
schaftsbetrieb'. Zie onderdeel 4. l.

42 Deze zienswijz.e treft men ook aan bij Kurt Hanns Ebert die in zijn studie Genossenschafts-
recht auf intemationaler Ebene (Marburg/Lahn 1966) in bet onderdeel Die genossenschafts-
rechtliehe Einordnung der Mitgliedschaft opmerkt: 'Solange das Untemehmen wirkt, bleibt
die Mitgliedschaft lebendig. Sie ist also ein Dauerrechtsverhaltnis, das laufend Rechte und
Pflichten wirksam werden lass!. Als so\ches ist die Mitgliedschaftaber nicht mil einem reinen
Schuldverhaltnis zu identifizieren, Sie ist aucb mehr als nur eine Zusammenfassung
'socialrechtlicher N ormen'. Vielmehr erscbeint sie als ein Kombinationsbegri ff eigener Art,
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van een lidmaatschap van een cooperatie - het zij herhaald: het lidmaat-
schap bestaat niet - laat zich slechts leren door kennis te nemen van de
statuten en alle andere regelingen, naast de wettelijke normen van het
verenigings-, cooperatie- en verbintenissenrecht. Menig lidmaatschap zal
een gemengde overeenkomst bij uitstek zijn." De benadering van het lid-
maatschap dient dan te zijn, zo stelt althans de wetgever zich dat voor, zoals
door art. 6:215 BW voorgeschreven:

'Voldoet een overeenkomst aan de omschrijving van twee of meer door de wet
geregelde bijzondere soorten van overeenkomsten, dan zijn de voor elk van
die soorten gegeven bepaJingen naast elkaar op de overeenkomst van toepassing,
behoudens voorzover deze bepaJingen niet verenigbaar zijn of de strekking
daarvan in verband met de aard van de overeenkomst zich tegen toepassing
verzet' .

Met deze bepaling koos de wetgever voor de zgn. cumulatietheorie." Er
wordt er wel op gewezen dat geen van de theorieen die beogen aan te geven
welke rechtsregels in geval van een gemengde overeenkomst behoren te
gelden - de absorptie-theorie, de cumulatie-theorie en de sui generis-
theorie - werkelijk voldoen."

Schoordijk wijst de keuze van de wetgever af. Zijn uitgangspunt is dat een
gemengde overeenkomst veelal mag gelden als een contract sui generis en

der sieh in vermogensrechtlichen und personenrechtliehen Momenten ausgliedert - nieht
immer scharf zu trennen und mit fliessenden Ubergiingen. Diese Momente stehen
untereinander in einem vielfachen gegenseitigen Abhiingigkeitsverhiiltnis.' Zie ook noot 2
van dit hoofdstuk.

43 Interessant in dat kader is de kwalifieatie van de joint venture door Raaijmakers als
'(samenwerkings)-overeenkomst sui generis'. Hij merkt op; 'Daarmede zien wij derhaIve
een samengestelde rechtsbetrekking voor ons die een 'onbenoemd', terzelfder tijd ook
gemengd karakter heeft en waarin, al naar gelang van zijn inhoud elementen zullen zijn
te ontwaren van andere rechtsfiguren: ( .... )'. Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen
over joint ventures, Preadvies voor de Nederlandse vereniging voor rechtsvergelijking,
onderdeel 2.5.

44 Zie hierover:
H.C.F. Sehoordijk, Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht naar het Nieuw
Burgerlijk Wetboek, p. 473 e.v. Sehoordijk wijst erop dat het werkelijke belang van de
problematiek bestaat uit de vraag naar de toepasselijkheid van regels van dwingend recht.
A.S. Hartkamp, t.a.p. nr. 357.
Hijma en Olthof, t.a.p. nr 234.
Asser-Hartkamp II, nr 48.

45 Asser-Hartkamp II, nr 49.
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daarom telkens 'een opgave' zal zijn, 'een rechtsvindingsprobleem' .46

Schoordijks zienswijze geldt zeker ook voor het lidmaatschap van een
cooperatie.

46 Schoordijk, t.a.p. p. 477.
Zo'n rechtsvindingsprobleem deed zich voor in HR 8 februari 1991, besproken door
Raaijrnakers in AA 41 (1992) p. 163e.v., Rekening en verantwoording binnen onbenoemde
'samenwerking'. De rechtsbetrekking tussen partijen kenden elementen van de rowel de
maatschap als de arbeidsovereenkomst. De, zoals Raaijrnakers stelt, samenwerking met een
familiaal karakter - tussen drie broers - kenden geen overheersende kenmerken zodanig dat
gebruik van de absorptie theorie mogelijk was. Terecht wordt door het Hof uitgegaan van
een samenwerkingsovereenkomst sui generis.
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Toetreding en uittreding

1 Inleiding

De tennen toe- en uittreding worden algemeen gebruikt indien gedoeld wordt
op de aanvang resp. de beeindiging van het lidmaatschap van een vereniging
of cooperatie. Dit lidmaatschap kan, zoals eerder bleek, worden aangemerkt
als een overeenkomst. Een overeenkomst komt, zo stelt art. 6:217 BW,
'tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan'. Deze regel geldt
ook hier. Bij de totstandkoming van het lidmaatschap van een cooperatie
B.A. of U.A. gelden extra (vorm)eisen.

De Nederlandse wetgever kent, anders dan de Belgische wetgever, niet
de term 'toetreding' .IDe term 'uittreding' wordt op slechts een plaats
gebruikt, 01. in art. 2:60 BW dat bepaalt dat 'met behoud der vrijheid van
uittreding uit de cooperatie, daaraan bij de statuten voorwaarden, in overeen-
stemming met haar doel en strekking kunnen worden verbonden. ' De Duitse
wetgever hanteert in het Genossenschaftsgesetz de termen 'Beitritt' en
'Austritt' .2

In art 2:33 BW wordt gesproken over 'toelating' en 'niet-toelating". Art.
2:35 BW bepaalt dat het lidmaatschap o.a. eindigt door 'opzegging', hetzij
door het lid, hetzij door de vereniging. Zo ook art. 2:61 BW. Daarnaast
wordt als beeindigingswijze ook de 'ontzetting' genoemd. Een andere
formulering die de wetgever gebruikt, in art. 2:55 BW is 'hebben
opgehouden leden te zijn'.
Daar het aangaan resp. het beeindigen van de lidmaatschapsovereenkomst
betekent dat men gaat participeren in een afzonderlijke deelorde resp. die
participatie beeindigt, zijn de termen toetreding en uittreding op hun plaats.
Nu het participeren in uitsluitend het kapitaal van een vennootschap niet
een participeren is als zojuist bedoeld - dat wil zeggen in een verenigings-

1 Venn. W., bijv. art. 148 en art. 150. Zie ook onderdeel 3.5
2 Zie o.a, par. 15 GenG en par 65 GenG. Het Iidmaatschap van de Genossenschaft kan niet

tot stand komen zonder 'einer von dem Beitretenden zu unterzeichnenden, unbedingten
ErkHirung des Beitritts', par. 15. Zie voor deze begrippen ook Karsten Schmidt, t.a.p. p.
550 e.v. Zie ook onderdelen 4.2 en 4.5.
Zie ook par. 34 en par. 60 GmbH-Gesetz.
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verband, in een samenwerkingsvorm zoals dus ook in een maatschap -
zijn de termen toe- en uittreding minder op hun plaats bij het aanvangen
en beeindigen van de relatie welke een aandeelhouder heeft met de vennoot-
schap in wiens kapitaal hij deelneemt.

De toetreding kan hierna in het kort worden behandeld. Op de totstandko-
ming van het lidmaatschap is het algemene verbintenissenrecht van
toepassing. De bijzondere regels van Boek 2 met betrekking tot de
totstandkoming van het Iidmaatschap geven geen aanleiding tot verwonde-
ring. Bepaald problematisch echter zijn de wettelijke regels rondom de
beeindiging van het lidmaatschap van de cooperatie, hetgeen in het bijzonder
zijn oorzaak vindt in de omstandigheid dat het verenigingsrecht zonder meer
van toepassing is verklaard op de relatie die bestaat tussen het lid en de
cooperatie. De uittreding krijgt in het navolgende dan ook aanzienlijk meer
aandacht. Nu het lidmaatschap een duurovereenkomst is behoort te worden
voorzien in een beeindigingsregeling. De Nederlandse wetgever heeft het
partijen maar zeer beperkt mogelijk gemaakt zelf een regeling te creeren
die zij, gelet op de inhoud van hun (samenwerkings)overeenkomst, het meest
passend achten.

2 Toetreding eo besloteokarakter

Of iemand die te kennen gaflid te willen worden inderdaad lid wordt, hangt
af van het bestuur van de cooperatie. Er geldt bier contractsvrijheid in die
zin dat bestuur - in beginsel - ook mag besluiten met iemand geen zaken
te willen doen.? Het staat de cooperatie vrij te besluiten in het geheel geen
nieuwe leden meer toe te laten, zoals het haar evenzeer vrij staat, zonder
dat er sprake is van een 'Iedenstop', een individuele aanvraag voor het
lidmaatschap af te wijzen." Evenwel, de wetgever gunt het aspirant-lid
een opmerkelijke herkansing. Art. 2:33 BW luidt:

3 Dit was anders geweest indien de definitie van de vereniging zou luiden zoals door Meijers
oorspronkelijk voorgesteld. Hij verdisconteerde in die definitie rowel een vrijheid van toetre-
ding, als een vrijheid van uittreding. De vrijheid van toetreding achtte Meijers waarschijnlijk
nodig voorde afbakening ten opzichte van de vennootschap. Van Zeben, I.a.p. p. 243 e.v.,
i.h.b. p. 261.

4 Rb Assen, 5 augustus 1960, NJ 1963,393.
Hof's-Gravenhage, 14 juni 1985, NJ 1986, 575.
HR 11 januari 1991 RvdW 1991, 29.
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'Tenzij de statuten anders bepalen, beslist het bestuur over de toelating van
een lid en kan bij niet-toelating de a1gemene vergadering alsnog tot toelating
besluiten. '

Een beroepsmogelijkheid binnen een cooperatie waarbij het lid de gelegen-
heid wordt geboden de algemene vergadering, of een afvaardiging daaruit,
of een raad van toezicht te vragen om wijziging of terzijdestelling van een
bestuursbesluit komt veel voor. Hier wordt een derde de gelegenheid
verschaft de algemene vergadering te vragen het bestuur te 'overrulen'.
Deze regeling kan bij statuten worden uitgesloten. Evenzo kan worden
bepaald dat een ander orgaan dan het bestuur (zelfstandig) beslist over een
aanvraag om toelating. S

Het in de cooperatie-ideologieen van de 1ge eeuw geroemde beginsel van
de 'l'adhesionlibre', ookwel aangeduid als 'le principe de la porte ouverte'
heeft bepaald niet zijn weers lag gevonden in de cooperatie-wetgeving van
Nederland en van de andere landen die eerder in deze studie aan bod
kwamen. Dit is niet verwonderlijk. De cooperatie is er voor de leden en
toelating van nieuwe leden kan, zo wordt in het huidige tijdsgewricht gerede-
neerd, voor de bestaande leden nadelig zijn. Vanzelfsprekend werd er ook
zo in vroeger tijden wel geredeneerd." Het resultaat daarvan toen was een
meer gematigde doctrine welke altijd nog een inspanningsverbintenis om
nieuwe leden toe te laten betekende.? In de co6peratie-definities van de
wetten van 1876 en 1925 werd gesteld:

'Onder cooperatieve vereenigingen verstaat de wet vereenigingen van personen,
waarbij de in- en uiureding van leden is toegelaten .. .' (curs. RG)

- zie onderdeel 7.2. In onderdeel 3.7 bleek dat in Belgie het predikaat
'co6peratieve vennootschap, erkend voor de Nationale Raad voor de
Co6peratie' alleen wordt verkregen indien o.a. wordt voldaan aan de eis
van de vrijwillige toetreding." Ook in de Zwitserse doctrine heeft de
Grundsatz der offenen Tiir nog enige betekenis." De zienswijze dat indien

5 Zie ook Stille, t.a.p. 33-2.
6 Lambert omschrijft de relatieve kracht van dit cooperatie-beginsel en relateert het o.a. aan

de theorie en de praktijk van de pioniers van Rochdale. P. Lambert, t.a.p. p. 81.
7 Lambert, t.a.p. p. 61 e.v.
8 Zie voor verwijzingen onderdeel 3.7.
9 Theo GuhJ, Das Schweizeriscbe Obligationenrecht, p. 745. GuhJ geeft aan dat - zoals in

Duitsland, zie onderdeel 4.4 - de civielrechtelijke vrijbeid sterker is dan de cooperatieve
ideologie. 'Der Beitritt in eine Genossenschaft soli jederzeit moglich sein: Grundsatz der
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mogelijk een derde de gelegeoheid behoort te hebben om gebruik te maken
van geboden diensten, wellicht zelfs recht heeft toe te treden tot een deelorde
kan, onder omstandigheden, ook een rechtens relevante zienswijze zijn.
Men denke hierbij aan diensten en producten zoals geboden door nutsbe-
drijven en ook aan bijvoorbeeld onderwijs, cultuur- en welzijnszorg, waarin
wordt voorzien door instellingen.'? Daar de cooperatie, zoals gesteld en
zoals ook gesanctioneerd door art. 2:53 lid 1BW, er is voor de leden - de
cooperatie heeft immers een besloten karakter, zie onderdeel 8.4 - zal
bedoelde ideologische zienswijze voor haar geen juridische consequenties
hebben, behoudens in een bestuursrechtelijke context waarin echter de
cooperatie zich als privaatrechtelijke rechtspersoon, in het bijzonder gelet
op haar wettelijke doelstelling, niet gauw zal bevinden.

Nu de cooperatie een vereniging is zou in dit kader een relatie kunnen
worden gelegd tussen deze rechtspersoon en het grondrecht tot vereniging
zoals vervat in art. 8 Grondwet en in art. 11 Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
Deze rechtsbronnen verhinderen de leden van een cooperatie niet zodanige
regelingen te creeren als zij wenselijk oordelen. Althans, voor de cooperatie
gelden hier geen andere begrenzingen dan welke in het algemeen en dus
ook voor andere rechtspersonen gelden. De Grondwet verschaft de
mogelijkheid - de vrijheid - tot het oprichten van een vereniging, waarbij
overigens wei beperkingen in het belang van de openbare orde kunnen
bestaan." Zoals het voor vennootschappen mogelijk is de criteria voor
het kunnen zijn van vennoot of aandeelhouder zo te stellen dat slechts
weinigen in aanmerking komen, kunnen ook de vereniging en de cooperatie
de toetredingsmogelijkheid verregaand beperken." Het grondrecht tot
vereniging brengt niet een individueel recht tot toetreding met zich.

offenen Tiir: die Statuten diirfen den Eintritt niche iibennissig erschweren (... ). Trotzdem
besteht ein geriehtlieh durchsetzbarer Ansprueh auf Aufnahme nicht, aueh fUrjenen Diehl,
der aile statutariscben Voraussetzungen der Mitgliedschaft erfiillt. Die Genossenschaft bleibt
privatrechtliebe Organisation; sie soli frei entscheiden konnen wer ihr als Mitglied beliebt. '

10 Uitgebreid hierover, o.a. in relatie tot de Grondwet en bet ontwerp A1gemenewet gelijke
behandeling, H.J. de Kluiver, Toelating van betrokkenen bij rechtspersonen; een verkenning
op de grenslijn tussen rechtspersonen- en verbintenissenrecht, S&v 1991, p. 35 e.v. en
deel II in SenV 1991, p. 63 e.v.

II Zie V.A.M. van der Burg, Het recht om toelating te weigeren op grond van de identiteit
van een vereniging of stiehting; de zaak Aram Brucker S&V 1988, p. 35 e.v.

12 Zie voor de beperking van de vereaigingsvrijheid in het rechtspersonenrecht F.J.W.
LOwensteyn, Hel recht van Vereniging - Het verenigingsrecht, in de bundel, Grondrecbten,
p. 200 e. v., serie Staats- eo Bestuursrecht nr 7, Ars Aequi Libri 1982.
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Het is voorstelbaar dat onder omstandigheden de weigering een derde aIs
lid toe te laten in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Terughoudend-
heid van de rechter lijkt op zijn plaats, gelet op zowel de contractsvrijheid
aIs het grondrecht van de vrijheid van vereniging. Over de grondslag van
een vordering in een dergelijk geval kan men redetwisten. Daar het aspirant-
lid derde is, is het maar zeer de vraag of art 2:8 BW soulaas biedt. Dit
artikel bepaalt dat een 'rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en
de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken' zich jegens elkander behoren
te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
(Curs. RG) De Monchy legt het 'betrokken zijn' restrictief Uit.13 Zo ook
Van der Grinten."
Niet aIleen moet de eiser 'betrokken zijn' - indien art. 2:8 aIs grondslag
geldt - hij behoort (vanzelfsprekend) een redelijk belang te hebben. Art.
2: 15 lid 1 en lid 3 BW bepalen dat een besluit van een rechtspersoon -
in casu om een aspirant-lid niet toe te laten - vernietigbaar is 'wegens
strijd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 8 worden geeist',
waarbij de vernietiging kan worden uitgesproken door de Rechtbank 'op
een vordering tegen de rechtspersoon van iemand die een redelijk belang
heeft bij de naIeving van de verplichting die niet is nagekomen (... )'.
Een actie uit onrechtmatige daad lijkt bij een weigering het lidmaatschap
toe te kennen het meest geeigend." De Kluiver wijst erop dat er met
betrekking tot de grondslag van een vordering tot toelating - toetsing aan
de normen van Boek 2 of van Boek 6? - geen heersende leer bestaat. Hij
meent dat Boek 2 hier de primaat heeft, onder andere omdat de vereiste
betrokkenheid getoetst zou moeten worden aan de doelstelling van de rechts-
persoon."
Een onrechtmatige daadsactie zaI bij weigering van het lidmaatschap van
een cooperatie welke een type van bedrijf uitoefent dat voor (het bedrijf
van) het aspirant-lid van belang is, afhankelijk vande (bijzondere)
marktpositie van be ide partijen, wellicht gebaseerd kunnen worden op
overtreding van enig mededingingsrechtelijk voorschrift. Zoals in onderdeel
4.4 bleek kreeg deze materie in Duitsland zowel de aandacht in de
rechtspraak aIs in de literatuur.

13 C.W. de Monchy en L. Timmerman, De nieuwe algemene bepalingen van boek 2 BW,
preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht' 1991, p. 49.
Zie ook W.J. Slagter, De invoering van de Boeken 3, 5 en 6 NBW en het rechtsperso-
nenrecht, TVVS 1992 nr 92/1, p. 1 e.v.; i.h.b.p.

14 Asser - Van der Grinten II nr 274.
15 Zo ook Van der Grinten, Asser-Van der Grinten LInr 274.
16 H.J. de Kluiver, t.a.p. 68, 69 en 70.
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Het tegenovergestelde van de zojuist behandelde vraag - of een derde recht
heeft op het lidmaatschap - is de vraag of men gedwongen kan worden
lid te worden.
Kan er een plicht bestaan tot toetreding? De figuur die voorkornt in art.
2:62 BW - welk artikel bepaalt dat men van rechtswege lid wordt van
een onderlinge waarborgmaatschappij door met die maatschappij een
overeenkomst van verzekering te sluiten 17 - is een andere. Gedoeld wordt
bier op wat Van der Velden noemt het 'kwalitatieve lidmaatschap' .18 Leden
van een sport- of beroepsvereniging worden soms door het verkrijgen van
het lidmaatschap tevens lid van een overkoepelende organisatie, vaak bond
of federatie genaamd. Zo ook .dmaatschap van een cooperatie met
zich brengen dat men tevens lid wordt van een topcooperane. u 1

toetreding tot de primaire cooperatie reeds duidelijk is dat er sprake zru
n' n van een dubbellidmaatschap kan ruet van 'lidmaatschapsdwang' worden
gesproken. Anders is djt wanneer nadien door toedoen van de rlmail=-
cooperatie alsno zo'n dubbellidmaatscha ontstaat. Zulks kan gelet op art.

<.~ BW alleen' . van de primaire coo rane vo .
cooperatie uitdDlkkeJijk de mogelijkheid openen om namens de leden ve -
plichtingen aan te gaan. -

Ter afsluiting van dit onderdeel over de toetreding tot de cooperatie volgen
hier nog enkele summiere opmerkingen over de bijzondere vereisten welke
gelden in het geval het niet een cooperatie met uitgesloten aansprakelijkbeid
(U.A.), maar een cooperatie met met beperkte aansprakelijkheid (B.A.)
of wettelijke aansprakelijkheid (W.A.) betreft.
Primair ter bescherming van de crediteuren van een cooperatie W.A. of
B.A. - voor wie de potentiele aansprakelijkheid van de leden uiteraard
van belang is - zijn in art. 2:61 BW enige vormvereisten opgenomen
betrekking hebbende op zowel de totstandkoming als de beeindiging van
het lidmaatschap. De schriftelijke vorm is vereist voor de aanvrage van
het lidmaatschap, voor de bevestiging zijdens de cooperatie van toelating
of weigering, alsmede voor de opzegging door het lid en de erkenning
daarvan door de cooperatie. Toegestaan is oak, maar inmiddels in onbruik
geraakt, de aanvaarding van het lidmaatschap door het lid middels een door
hem getekende verklaring in de boeken - in het ledenregister van de
cooperatie evenals 'uittekening' door het lid op deze wijze. Een en ander

17 Statutaire afwijking van dit wettelijk mechanisme is blijkens de tweede zin van letter a van
deze bepaling mogelijk.

18 P.A.L.M. van der Velden. t.a.p. p. 120.
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behoort te resulteren in een deugdelijke ledenlijst welke het bestuur van
de cooperatie dient te deponeren ten kantore van het handelsregister - art.
2:61 letter d BW.19 Vanzelfsprekend bestaat onderhavige regeling niet
uitsluitend ter bescherming van de schuldeisers maar ook ten behoeve van
de cooperatie en de leden. Evenwel, andere bewijsmiddelen voor het bestaan
of niet bestaan van het lidmaatschap dan de bedoelde documenten zijn
toegestaan. De laatste zin van art. 2:61 letter a BW luidt: 'Niettemin behoeft
ten bewijze van de verkrijging van het lidmaatschap van een schriftelijke
aanvrage en een schriftelijk bericht aIs hiervoor bedoeld, niet te blijken. '
Ook in Duitsland is de toelatingsregeling zodanig dat uit een openbaar
register blijkt wie er lid zijn van een Genossenschaft - zie onderdeel
4.2.20

3 Uittreding - beeindiging van bet lidmaatscbap

Eerder kwam de toetreding tot een cooperatie aan bod. Zie onderdeel 11.2.
ZoaIs met betrekking tot de toetreding regels kunnen worden gesteld is dat
ook mogelijk rondom de uittreding. De mogelijkheid toe te treden kan
worden voorbehouden aan een kleine groep van diegenen die in principe
voldoen aan de gestelde lidmaatschapsvereisten. Nadere voorwaarden, zoaIs
de verplichting tot betaling van een entreegeld, zijn bovendien nog mogelijk.
Ook het geheel niet toelaten van leden - een ledenstop - om de cooperatie
moverende redenen bleek mogelijk. Het stellen van voorwaarden bij uit-
treding is minder eenvoudig dan bij toetreding. Artikel 2:60 BW is hier
debet aan. In het hier navolgende zal worden betoogd dat deze bepaling
een te vage normering bevat. Het tevoren fixeren van het moment van
uittreding door het lidmaatschap van de cooperatie voor bepaaIde duur te
laten zijn, om daarmede de problematiek van art.2:60 BW te omzeilen,
is niet mogelijk omdat bepaIingen van het verenigingsrecht, te weten de
artt. 2:35 en 36 BW dit verhinderen. Daar het door de wetgever verkozen
systeem rondom de beeindiging van het lidmaatschap van een vereniging
onverkort van toepassing is voor de cooperatie - terwijl art.2:60 BW daar
aIs complicerende factor aan is toegevoegd - kan aIleen een aanmerkelijke
wijziging van de wetgeving een oplossing bieden. Zo'n wijziging is nodig

19 W.R. Veldhuyzen, Handelsregister, Verenigingen- en Stichtingenregister, p. 77.
20 De Beitrittserldirung behoort te worden gedeponeerd, par. 15 lid 2 GenG. Zie ook noot

2.

229



Hoofdstuk J J

omdat zowel de leden als de cooperatie gebaat zijn bij duidelijkheid rondom
de toegestane mate van ledenbinding in dit opzicht.

4.1 BeeiiJdiging van bet lidmaatscbap - art. 2:35 BW

Art. 2:35 BW luidt als voIgt:

I. 'Het Iidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid, tenzij de statuten overgang krachtens

erfrecht toelaten;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.

2. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen in de gevaIlen in de statuten
genoemd, voorts wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door
de statuten voor het Iidmaatschap gesteld, te voldoen, aIsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren. Tenzij de statuten dit aan een ander orgaan opdragen,
geschiedt de opzegging door het bestuur.

3. Ontzetting kan aIleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met
de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de
vereniging op ooredelijke wijze benadeelt.

4. Tenzij de statuten dit aan een ander orgaan opdragen, geschiedt de
ontzetting door het bestuur. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijke van
het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem staat, behaIve
wanneer krachtens de statu ten het besluit door de aIgemene vergadering
is genomen, binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het
besluit beroep op de aIgemene vergadering of een daartoe bij de statuten
aangewezen orgaan of derde open. De statu ten kunnen een andere regeling
van het beroep bevatten, doch de termijn kan niet korter dan op een maand
worden gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is
het lid geschorst.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft, tenzij
de statuten anders bepalen, desniettemin de jaarJijkse bijdrage voor het
geheel verschuldigd.·

De opzegging van het lidmaatschap werd in de Wet van 1925 - zie
onderdeel 7.2 - geregeld in art. 12 lid 2 en art. 13. Art. 14 bepaalde
dat het enkele niet voldoen aan de lidmaatschapsvereisten geen beeindiging
betekent van het lidmaatschap zodat opzegging ook dan is vereist. De
ontzetting werd geregeld in art. 15. Het bovengeciteerde art. 2:35 BW is
geintroduceerd bij de Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 NBW. Bij deze
gelegenheid werd de mogelijlcheid van beroep in geval van ontzetting gewij-
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zigd en de ontzetting alsmede de opzegging door de vereniging werden
opgenomen in afzonderlijke leden.

De inhoud van het lid I onder letter a. van art. 2:35 BW spreekt voor zich.
Beeindiging als gevolg van het ophouden te bestaan van de cooperatie blijft
hier buiten beschouwing. Zie voor de gevolgen van een juridische fusie
of omzetting voor het lidmaatschap hoofdstuk 13.

Het lidmaatschap eindigt uiteraard niet doordat het lid zijn relatie met de
cooperatie verbreekt door vervreemding van het lidmaatschap. Hiervan
kan daar het lidmaatschap in beginsel persoonlijk is alleen sprake zijn indien
de statuten dit toestaan - zie art. 2:34 BW.

4.2 Ontzetting

Ontzetting van het lid kan plaatsvinden indien het lid handelt in strijd met
de statuten, reglementen of bestuursbesluiten alsmede in het geval de
cooperatie door het lid op onredelijke wijze wordt benadeeld. Het aantal
regelingen van een cooperatie waaraan een lid dient te voldoen, bijvoorbeeld
rondom de levering en kwaliteit van grondstoffen welke de cooperatie
vervolgens verwerkt en verhandelt, kan zeer aanzienlijk zijn. Ontzetting
is niet bedoeld als middel tot ingrijpen in geval van een enkele wanprestatie.
Ontzetting is een instrument van verenigingsrechtelijke aard. De aanleiding
tot het gebruik van dit instrument kan in een cooperatieve context van strikt
verbintenisrechtelijke aard zijn. De cooperatie en het lid worden gelet op
de wettelijke cooperatie-definitie verondersteld overeenkomsten af te sluiten.
Wanprestatie in een dergelijk kader kan leiden tot ontzetting. Zie over
verhouding tussen verenigingsrechtelijke en verbintenisrechtelijke relatie
onderdeel 8.2. Art. 2:35 lid 4 BW voorziet in enige vereisten welke het
bestuur in zo'n situatie in acht dient te nemen. Met een besluit tot ontzetting
neemt het bestuur een zware verantwoordelijkheid op zich. In het geval
de rechter oordeelt over een door een cooperatie genomen besluit met
betrekking tot ontzetting zal deze zich beperken tot slechts marginale toet-
sing."

21 HR 2 december 1983, NJ 1984,583 m.n. J.M.M. Maeijer.
Zie voor bespreking jurisprudentie Pitlo-Lowensteyn, Rechtspersonenrecht, p.124.

231



Hoofdstuk 11

4.3 Opzegging - art. 2:35 BW lid Ib en c

Onder letter b. wordt slechts bepaald dat het lidmaatschap eindigt door
opzegging door het lid. In tegenstelling tot hetgeen in vervolg op letter c.
wordt gesteld in lid 2 met betrekking tot opzegging door de vereniging is
het niet vereist dat voor de opzegging door het lid een bepaalde reden
aanwezig is. Het lid kan opzeggen om hem moverende reden. Opzegging
door de cooperatie is alleen mogelijk is om redenen ex art.2:35 lid 2 BW,
dus (l) in gevaIlen genoemd in de statu ten, (2) alsmede wanneer het lid
ophoudt te voldoen aan de voor het lidmaatschap gestelde eisen en (3) indien
van de vereniging redelijkerwijs met kan worden gevraagd het lidmaatschap
te laten voortduren.f
Dat het lid voor zijn opzegging geen bijzondere motivering behoeft past
in het vigerende stelsel waarbij er vrijheid van uittreding behoort te zijn."
Aan de beeindiging van het lidmaatschap door het lid kunnen weliswaar
nadere voorwaarden worden verbonden - zie onderdeel 12.1 - doch de
toepasselijkheid daarvan zal, in beginsel, geheellos behoren te staan van
de redenen van het lid voor zijn opzegging. Kortom, opzegging staat het
lid vrij - zij het dat bijkomende voorwaarden van toepassing kunnen
zijn - terwijl de cooperatie aIleen kan opzeggen in de genoemde drie
categorieen van gevallen. Bij eerste lezing van de wet lijkt het mitsdien
zo te zijn dat terwijl het lid alle vrijheid heeft, de mogelijkheid tot opzegging
voor de cooperatie zeer is beperkt. De statuten kunnen evenwe1 ve1egronden
voor opzegging door de cooperatie noemen, ook voor opzegging met

22 Blijkens de wetsgeschiedenis - zie MvA aan de Tweede Kamer, Van Zeben p.399 - is
overwogen om Diet, zoals in art. 2:35 lid Ic BW, te spreken over 'opzegging", maar over
'vervallenverklaring' van het Iidmaatscbap. Vanuit de Kamer werd er op gewezen dat aan
het begrip 'opzegging: de gedachte verbonden is aan een termijn, terwijl juist bij de bier
bedoelde beeindiging van het lidmaatschap ZO'D termijn door de cooperatie Diet zal zijn
gewenst. De Minister antwoordt dat 'vervalleeverklaring' een even negatieve klank heeft
als ontzetting en dat bij opzegging door de vereniging de termijnen, zoals bedoeld in art.
2.2.1.12 - bet buidige art. 2:36 BW - geacht moeten worden te gelden. Zie ook noot 25.
De laatstgenoemde toelaatbare reden voor de coOperatie om het lidmaatschap op te zeggen
doet denken aan art. 2:336 lid I BW betwel.k:aandeelbouders het recht geeft overdracht van
aandelen door een andere aandeelbouder te vorderen indien 'bet voortduren van zijn
aandeelbouderscbap in redelijkbeid Dietkan worden geduld. '

23 Ook zonder dit wettelijk verankerde recbt van vrijheid van uittreding zou gelden dat bet
opzeggende lid geen motivering beboeft te geven. Voor de duurovereenkomst geldt Diet
dat bij een regelmatige opzegging een reden voorhanden moet zijn.
Vgl. art. 1687 BW. Vgl. G.I.P. de Vries, Opzegging van obligatoireovereenkomsten, p.14
diss. UvA, Tjeenk Willink 1990.
Vgl. I.T.M. Strijbos. Opzegging van duurovereenkomsten, p.80, p.90-91, diss. Nijmegen,
K1uwer 1985.
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onmiddellijke ingang. Zo'n opzegging - ofbeter onmiddellijke beeindi-
ging - wordt terecht mogelijk geacht, onder meer door Van der
Grinten.e" Toch lijkt dit niet werkelijk de bedoeling te zijn geweest van
de wetgever. Nu de mogelijkheid van ontzetting bestaat gaat de wetgever
ervan uit dat bij opzegging - behoudens in het geval van de vereniging
redelijkerwijs niet kan worden gevergd het Iidmaatschap te laten voortdu-
ren - er opzeggingstermijnen gelden." Evenwel, art. 2:36 lid 1 BW
laat het reduceren van zo'n termijn tot nihil toe. Er geldt slechts een
maximum. Zie hierover verder onderdeel 11.5.2.

Ook redenen voor opzegging die in de statuten werden opgenomen nadat
een lid toetrad, kunnen, evenals nieuwe lidmaatschapsvereisten, rechtsgeldi-
ge argumenten zijn voor een opzegging door de cooperatie. Dat een lid
mag worden geconfronteerd met nieuwe normen, welke bepalend zijn voor
het voortduren van zijn lidmaatschap, vloeit voort uit de aard van dat
lidmaatschap - zie onderdeel 10.3. Deze nieuwe normen, bijvoorbeeld
met betrekking tot de kwaliteit van de door het lid aan te voeren produkten,
kunnen verstrekkende consequenties hebben voor de eigen bedrijfsvoering
van het lid. Voldoet het lid niet aan de nieuwe normen, welke zoals gesteld
kunnen zijn geformuleerd als lidmaatschapsvereisten, dan ligt de beeindiging

24 Asser - Van der Grinten II (De rechtspersoon) or 289.
25 Van Zeben, p.399. In antwoord op vragen hierover vanuit de Tweede Kamer wordt

opgemerkt; 'Het ontwerp onderscheidt echter de opzegging en de ontzetting. In het eerste
geval gelden de termijnen, genoemd in art. 12; aileen bij de maatregel die zoveel emstiger
is dan de opzegging, 01. de ontzetting behoeven geen termijnen in acht te worden genomen.
Het is dus de bedoeling van het ontwerp dat ook bij opzegging krachtens het bepaalde in
art. II sub c de termijnen van art. 12 zullen gelden'. Opmerkelijk is dat de Minister
vervolgens zijn antwoord verfijnt - en daarmede ook een gedeelte van de tekst van het huidige
art. 2:35 lid 2, introduceert;' Intussen acht de ondergetekende het gewenst onder c nog een
geval op te nemen waarin, zonder dat de statuten daarvan melding maken, tot opzegging
kan worden overgegaan. Is namelijk redelijkerwijs van een vereniging niet meer te vergen
dat zij iemand als lid moet blijven beschouwen, dan dient zij het lidmaatschap te kunnen
beeindigen, ook in die gevallen, waarin geen redenen voor ontzetting aanwezig zijn ( .... ).
Een soortgelijke regeling is thans in de artikelen 1639 lid 1 en 1639 en 1639 q lid 1 BW
neergelegd. Bovendien is het wenselijk dat in dergelijke gevallen geen opzeggingstermijn
in acht genomen behoeft te worden' .
AI met alleidt dit tot het onbevredigende resultaat dat het huidige art. 2:35 lid 2 BW drie
categorieen van gevallen van opzegging door de vereniging kent waarbij bij de eerste twee
in beginsel een opzeggingstermijn passend binnen art.2:36 BW geldt, terwijl voor de derde
in principe geen termijn geldt. Dat van dit uitgangspunt - dat opzegging met onmiddellijke
ingang door de vereniging aileen mogelijk is in de derde categorie - kan worden afgeweken,
is door de wetgever (onbedoeld?) mogelijk gemaakt in art. 2:36 BW! Immers deze bepaling
kent geen minima, alleen een maximumtermijn.
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van de relatie door de cooperatie, door opzegging, in het verschiet. De
cooperatie mag de leden binnen de statutaire doelomschrijving en vanzelf-
sprekend met in achtneming van de goede trouw, nieuwe verplichtingen
opleggen - zie ook art. 2:27 lid 4 onder c BW, zie onderdeel 10.3.
Voor een cooperatie niet zijnde een cooperatie met uitgesloten aansprakelijk-
heid gelden er met betrekking tot de opzegging, evenals voor de toetreding,
specifieke vormvereisten - zie art. 2:61 BW. De reden hiervan is de voor

. derden geldende noodzaak te kunnen vaststellenwie (fliet meer) lid zjjo
van de cooperatie.

<=\~----------~c -

4.4 Art. 2:35 lid 1 BW limitatief?

Lid 1 geeft vier wijzen van beeindiging van het lidmaatschap. Niet is
opgesomd beeindiging door tijdsverloop. Algemeen wordt aangenomen dat
lid 1 een limitatieve opsomming geeft. De verschillende auteurs baseren
hun mening op de wetsgeschiedenis." Op het limitatieve karakter is ook
kritiek geuit. DijklVan der Ploeg merkt op:

'Er is waarschijnlijkgeen gebied waarop in het verenigingenrecht de dwingende
rechtsregel zozeer ingaat tegen wat men binnen verenigingen gebruikelijk acht
als dat van het einde van de lidmaatschapsrelatie. '27

Een opsomming zoals in art.2:35 lid 1 BW kwam niet voor in de Wet van
1925. In deze wet was sprake van een, zoals boven omschreven, gespreide
behandeling van de wijzen van beeindiging in verschillende artikelen. De
vraag of de opsomming een limitatief karakter heeft is van belang voor
de hier na te bespreken mogelijkheid de lidmaatschapsduur te fixeren -
waarbij ook art. 2:36 BW en art. 2:60 BW aan de orde zijn - alsmede
voor de vraag of een beeindiging van rechtswege anders dan door verloop

26 Dijk - Van der Ploeg, t.a.p. p.107.
Asser - Van der Grinten II (De recbtspersoon), nr 280, 289.
J.D.A. den Tonkelaar, t.a.p. p.209.
Stille, p.35-I, 35-2. Schrijver lijktoverigens een afwijking ten gunste van bet lid niet onmoge-
lijk te achten:
'Vanwege het dwingendrechtelijk karakter van art. 35, met slecbts afwijkingsmogelijkheden
op ondergeschikte punten, valt te conc1uderen, dat buiten de in de art. 35 genoemde gevallen
geen beeindiging mogelijk is. Met name de vereniging mist de vrijheid om in afwijking van
de statutaire of wettelijke opzeggings- of uittredingsvoorwaarden en termijnen met een lid
een afwijkende wijz.e van beeindiging overeen te komen. '

27 Dijk - van der Ploeg, t.a. p. p.1 07.
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van tijd, bijvoorbeeld door op enig moment niet meer te voldoen aan de
lidmaatschapsvereisten, mogelijk is. Gelet op de grote mate van gelijkenis
van de cooperatie en de maatschap ~ i. h.b wat betreft de verhouding tussen
de cooperatie en het lid, resp. de maatschap en de vennoten, zie onderdeel
7.6 - is van betekenis te constateren dat art. 1683 BW, welk artikel een
opsomming geeft van wijzen van beeindigen van de maatschap, geacht wordt
enutiatief te zijn."

Het limitatieve karakter wordt in de literatuur slechts behandeld in relatie
met de boven als laatste opgeworpen vraag. Het antwoord Iuidt dat in een
dergelijk geval, dus bij het niet meer voldoen aan de lidmaatschapsvereisten,
opzegging immer is vereist. 29 Onder de Wet van 1925 werd het antwoord
expliciet door de wetgever gegeven in art. 14 luidende:

'Door verlies der vereischten voor het lidmaatschap gaat dit niet verloren. In
dat geval kan het lidmaatschap ook door het bestuur krachtens besluit der
algemeenen vergadering, aan het lid worden opgezegd, en is het tweede lid
van artikel 12 van toepassing.'

Lid 2 van artikel 12 bepaalde dat opzegging alleen kan geschieden tegen
het eind van het boekjaar. De huidige tekst, art. 2:35 lid 2 BW noemt het
ophouden te voldoen aan de vereisten als een van de redenen voor
opzegging. Niet expliciet wordt bepaald, zoals art. 14 van genoemde wet
dat weI deed, dat opzegging in dat geval immer voorwaarde is voor de
beeindiging.

De wetgeschiedenis geeft aan dat de opsomming bedoeld is limitatief te
zijn, doch onthult de beweegredenen daarvan niet. Meijers stelt in zijn
toelichting op art. 2.2.1.11 niet dat het een limitatieve opsomming betreft. 30

Evenmin blijkt expliciet uit het wetsontwerp dat het huidige art. 2:35 BW
bedoeld is limitatief te zijn. Evenwel, uit de discussie kan men opmaken
dat de Minister geen andere wijzen van beeindiging - zoals het vervallen
van het lidmaatschap van rechtswege indien niet meer wordt voldaan aan
de lidmaatschapsvereisten - heeft willen accepteren. Aldus de Minister

28 Asser-Maeijer I, t.a.p. p.241.
Zie ook art. 7.13.1.12 lid la Ontwerp Boek 7.

29 P.A.L.M. van der Yelden t.a.p. p. 163.
Stille, t.a, p. p. 35-4.
Hof Leeuwarden 23 okt. 1935, NJ 1936, 703.

30 Meijers, Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek, Toelicbting Eerste Gedeelte (Boek
1-4), p.137.
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is van bezwaren, klevende aan de door hem voorgestane limitatieve regeling,
nimmer gebleken."

Het bovenstaande overziende mag worden geconcludeerd dat - in het
bijzonder als gevolg van een discussie over het van rechtswege vervallen
van het lidmaatschap bij het niet meer voldoen aan de vereisten - een
limitatieve opsomming tot stand kwam welke een lidmaatschap voor
bepaalde duur - althans een beeindiging van het lidmaatschap door
tijdsverloop zonder dat opzegging is geboden - verhindert. Hierna zal
worden betoogd dat hieraan wei degelijk praktische bezwaren kleven,
evenals aan andere wettelijke bepalingen die een gefixeerde lidmaatschaps
duur in de weg staan - zie onderdeel 12.5.
Wat zou het belang kunnen zijn van een limitatieve opsomming? De
wetgever geeft het antwoord - behalve in het geval van de beeindiging
door het niet meer voldoen aan de Iidmaatschapsvereisten - niet. Ook
Scholten neemt in zijn preadvies van 1956 afstand van het limitatieve
dwingende karakter van art. 2:35 BW;

'De statuten kunnen dus geen automatische beeindiging van het lidmaatschap
in het gegeven geval voorschrijven. lk meen, dat er geen plausibele reden is
om deze mogelijkbeid bij voorbaat uit te sluiten. Het keurslijfvan het dwingend
recht dreigt hier te nauw te worden. Bedoelde mogelijkbeid word derhalve alsnog
in het ontwerp opgenomen' .32

Scholten werd niet gevolgd. Weliswaar stond bij de behandeling van de
Invoeringswet het dwingende limitatieve karakter van art. 2:35 BW nog
even ter discussie, doch tot een wijziging van het ontwerp kwam het niet. 33

Het limitatieve karakter van onderhavige bepaling dient niet een bijzonder
doel. Het beschermt niet enig specifiek belang van de cooperatie of het

31 Van Zeben, p.399; 'De opmerking dat het niet wenselijk zou zijn het verlies van de vereisten,
die de statuten voor het lidmaatschap steIlen, automatisch te doen intreden, omdat daarvan
slechts onzekerheid over bet tijdstip van het eindigen van het Iidmaatscbap het gevolg zou
zijn, lean de ondergetekende onderschrijven. Anders is dit met het voorstel van enige andere
leden om te bepalen dat in de statuten van bet onder c bepaalde kan worden afgeweken.
Dat daaraan in de praktijk behoefte kan bestaan, waagt hij te betwijfelen. De oplossing van
het ontwerp is reeds in art. 14 van de Wet op de CoOperatieve Vereenigingen neergelegd;
van bezwaren is nimmer gebleken'.

32 Y. Scholten; De rechtspersoon, preadvies Broederscbap dec Candidaat-notarissen 1956, p.134.
33 Van VVD-zijde werd een amendement ingediend ertoe strekkende dat aan art. 2.2.1.11 zou

worden toegevoegd; 'een ander tenzij de statutenanders bepalen.' Na een verwarde discussie
werd het amendement ingetrokken. Van Zeben p. 1196 e.v.
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lid. Vanuit de visie dat de cooperatie een vereniging is, is de noodzaak
van het bestaan van bepaalde beeindigingsmodaliteiten - i.h.b. de ontzetting
door de cooperatie en de opzegging door het lid zonder opgave van
redenen - zeker te verdedigen. Ook dan indien men het verenigingsmodel
aIs uitgangspunt zou willen nemen, is het partijen toestaan andere wijzen
van beeindigen overeen te komen op zijn plaats. Nu er tussen het lid en
de cooperatie een contractuele verhouding be staat - zie ook onderdeel
10.4 - dienen partijen de vrijheid te hebben vooraf overeen te komen
wanneer onder welke omstandigheden en/of voorwaarden er niet meer geacht
kan worden een op het voortduren van de relatie gerichte wilsover-
eenstemming te bestaan." Dit geldt zeker ook dan indien men er de
voorkeur aan geeft de cooperatie niet meer te kwaIificeren aIs een species
van het genus vereniging. lmmers, de mogelijkheid van het lid om om hem
moverende redenen te vertrekken - met inachtneming van een opzeggings-
termijn die gelet op art. 2:36 BW slechts van relatief korte duur zaI
zij n - komt dan in een geheel ander licht te staan. Een beeindigings- rnoda-
liteit niet genoemd in art. 2:35 BW, maar juist in strijd met de ex art. 2:35
lid 1 b. BW immer bestaande mogelijkheid ten aile tijden, d. w .z. uiterlijk
tegen het einde van het volgende boekjaar, art. 2:36 lid 1 BW, te kunnen
opzeggen beilindi· r.yedoo. van de overeen ekomen duur, zonder
een tus~ se opzeggingsmoW!Jlilield behoort te Jrunliell bestaan.

In de praktijk manifesteert het nadeel van het limitatieve karakter zich voor
de cooperatie niet daarin dat er niet de gelegenheid zou zijn om op korte
termijn van het lid afscheid te nemen. Er is altijd de weg van de ontzetting.
Doet zich niet iets voor dat ex. art. 2:35 lid 3 BW voldoende ernstig is
voor ontzetting, dan moeten de statutaire opzeggingsredenen, mogelijk
gemaakt door art. 2:35 lid 2 BW, soulaas bieden." Wat te denken bijv.

34 Vgl. Strijbos t.a.p. p. 66; Strijbos stelt zich - ten onrechte, zieonderdeellO.4 - op het stand-
punt dat, in dit kader, de lidmaatschapsverhouding niet dient te worden aangemerkt als een
overeenkornst. Naar zijn mening wordt de term 'opzegging' door de wetgever ondermeer
in art. 2:35 BW gebezigd terwijl het een relatie betreft die niet uit een overeenkornst in
de zin van art. 1356 BW voortvloeit.

35 Den Tonkelaar, t.a.p. p.209 geeft aao hoe in de praktijk te handelen indien er reden is tot
beeindiging op een in de statuten voorkomende doch ex. art. 2:35 BW niet toegelaten wijze;
•Statutaire regels omtrent beeindiging van het lidmaatschap die niet bij een van de categorieen
van art. 35 zijn onder te brengen zijn nietig vanwege het limitatieve karakter van deze
bepaling. Deze nietigheid moet niet te spoedig worden aangenomen, omdat de bepalingen
meestal gezien kunnen worden als een aanwijzing van het moment waarop de vereniging
het lidmaatschap dient op te zeggen, Zo zal een bepaling die lijkt te duiden op - ontoelaatbare
- beeindiging van rechtswege, tot het gewenste resultaat leiden wanneer zij leidt tot opzegging
in het bedoelde geval. •
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van een cooperatie die, naar nieuwe beleidsinzichten of omdat de afname
van produkten door de leden te groot wordt, te veel leden heeft? Een
opzeggingsgrond moet in de statuten voorhanden zijn.
Het nadeel van het lirnitatieve karakter van het hier besproken artikel bestaat
in de praktijk vee leer daaruit dat juist voldoende zekerheid dat de relatie
met bet lid geruime tijd zal voortduren niet kan worden verkregen.~
is een andere wijze van beeindiging, althans een uitstel van de mogelijkbeid
Ie beemdlgen, welk ultstel hills staat op de ex art. 2:35 ltd 1 b. BW Imme!
geldende opzeggingsmogelijkbeid van het lid, geboden. Of anders gesteld,
zoaJs in zi'n al emeenheid contracts artners een ex bClete duur voor hun
overeenkomst kunnen fixeren - het een ook eldt voor de zo op de

'- cooper eel en e maatscbap, zie art. 7A: 1683 sub 1 BW en art.
7.13 .1.12 Ontwe - behoort at ier e ..
sing van het in art 2'36 BW g@8t@lEie maJtiml:lfR aatl de dl!l!r van de opzeg-
gingstermijn is dan vanzelfsprekend noodzakelijk.

5.1 Art. 2:36 BW

Art. 2:36 BW luidt als voigt:

I. 'Tenzij de statuten anders bepalen, kan opzegging van het Iidmaatschap
slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming
van een opzeggingstermijn van vier weken; op deze termijn is de Algemene
termijnenwet niet van toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap
worden beeindigd door opzegging tegen het eind van het boekjaar, volgend
op dat waarin wordt opgezegd, of onmiddellijk, indien redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

2. Een opzegging in strijd met het in het vorige lid bepaalde, doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de
datum waartegen was opgezegd.

3. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen
binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of
zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medege-
deeld; het besluit is a1sdan niet op hem van toepassing. Deze bevoegdheid
tot opzegging kan de leden bij de statuten worden ontzegd voor het geval
van wijziging van de daar nauwkeurig omschreven rechten en verplichtin-
gen en voorts in het a1gemeen voor het geval van wijziging van geldelijke
rechten en verplichtingen.

4. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen
binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van
de vereniging is een andere rechtsvorm of tot fusie .'
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Art. 2:36 BW bevat een aantal regels welke, mede in aanmerking nemende
dat enige componenten daarvan van dwingrechtelijk karakter zijn,
verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de cooperatie en haar leden.
De samenhang met art. 2:35 BW bestaat daaruit dat nadere regels worden
geste1d met betrekking tot twee van de vier toege1aten wijzen van
beeindiging van het lidmaatschap, 01. de opzegging door het lid en de
opzegging door de cooperatie. Lid 3 van art. 2:36 BW betreft een regel
van bijzondere aard welke niet goed aansluit op de inhoud van de leden
1 en 2.
De leden 1 en 2 stellen regels welke gelden bij zowel opzegging door de
cooperatie als opzegging door het lid.
Met betrekking tot de nadere regeling van de opzegging was de Wet van
1925 aanmerkelijk minder rigide. Art. 12 lid 2 bepaalde: 'De opzegging
van het lidmaatschap kan alleen geschieden tegen het einde van het boekjaar.
Is bij de statuten geen termijn voor de opzegging bepaald, dan kan zulks
alleen geschieden met inachtneming van een termijn van ten minste vier
weken'. Weliswaar was er anders dan thans maar een moment mogelijk
waartegen kon worden opgezegd, te weten het einde aan het boekjaar,
ten aanzien van de lengte van opzegtermijn gold er geen beperking.

In vergelijking met de Wet van 1925 zijn er vier importante toevoegingen:
de dwingendrechtelijke regel dat in ieder geval het lidmaatschap kan
worden beeindigd door opzegging tegen het einde van het volgende
boekjaar,
de dwingendrechtelijke regeJ dat onmiddellijke beeindiging mogelijk
is indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren, en
de regel dat een lid door onmiddellijke beeindiging van het lidmaat-
schapstermijn aan verzwaring van verplichtingen kan ontkomen,"
de dwingendrechtelijke rege1 dat bij fusie of omzetting het lid het
lidmaatschap onmiddellijk kan beeindigen.

Deze toevoegingen beperken de cooperatie en haar leden in hun vrijheid
hun relatie zo in te rich ten als zij dat wensen. Daarnaast rijzen vragen over

36 Ten onreebte merkt Stille op, t.a.p. 36-3, dat voor dit nieuwe lid 3 geen aanzetten waren
in de jurisprudentie of de wet. Art. 5 lid 2 4e van de Wet van 1925 scbrijft voor dat de
statuten uitsluitsel dienen te verscbaffen omtrent de vraag of en onder welke voorwaarden
leden door opzegging van bet Iidmaatscbap aan verzwaring van verplicbtingen Icunnen
ontkomen. Ret buidigelid 3 -aangepast bij de Invoeringswet NBW - is een importante toevoe-
ging omdat de wet nu zelf voorziet in een regeling en daarvan sleebts in beperkte mate kan
worden afgeweken.
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de samenhang tussen deze hier bedoelde vier regels enerzijds en de inhoud
van art. 2:60 BW anderzijds.

Lid 4 van onderhavige bepaling, geintroduceerd bij de Invoeringswet Boeken
3, 5 en 6 NBW, komt aan bod in de onderdelen 13.3, en 13.5.

5.2 Opzeggingstermijnen- Art. 2:36 lid 1 BW

Het staat een cooperatie vrij te bepalen tegen welke datum, of data,
opzegging dient plaats te vinden. Evenwel, dit laat onverlet dat, blijkens
de tweede zin van lid 1, het eind van het volgend boekjaar altijd als
opzeggingsmoment geldt. Bij gebreke van een statutaire regeling is
opzegging slechts mogelijk tegen het einde van een boekjaar.
Evenzo staat het de cooperatie vrij de opzeggingstermijn te fixeren. Bij
gebreke van die termijn geldt de wettelijke; vier weken. Evenwel, de
gefixeerde termijn laat onverlet de mogelijkheid om (l) te beeindigen door
opzegging tegen het einde van het boekjaar volgend op dat waarin wordt
opgezegd en (2) te beeindigen met onmiddellijke ingang indien redelijkerwijs
niet gevergd kan worden - van de cooperatie, of van het lid - het lidmaat-
schap te laten voortduren.
In de tweede zin van lid 1 van art. 2:36 worden aldus twee geheel
verschillende zaken geregeld, t.w. de maximale duur van een statutaire
opzeggingstermijn, en daarmede van het lidmaat-schap, en de mogelijkheid
een opzeggingstermijn onder bijzondere omstandigheden te doorbreken door
opzegging (beeindiging) met onmiddellijke ingang. Dit laatste aspect komt
later aan de orde.

Er geldtgeen minimum-termijn, Een statutaire bepaling datopzegging met
onmiddellijke ingang te allen tijde mogelijk is, is geoorloofd. Bij afwezig-
heid van een statutaire tennijn geldt de wettelijke (minimale) opzeggingster-
mijn van vier weken. Er bestaat weI een maximale opzeggingstermijn, t.w.
~an een boekjaar - i-;;'mers;

'In ieder geval kan bet Iidmaatscbap worden beeindigd door opzegging tegen
bet eind van bet boekjaar volgend op dat waarin wordt opgezegd .v.'.

Het gevolg hiervan is dat de cooperatie en het lid - indien de statu ten
daarin voorzien - zich slechts verzekerd weten van een maximale duur
van het lidmaatschap van het restant van het lopende boekjaar en het
volgende boekjaar. Deze consequentie vloeit voort uit art. 2:36 lid I tweede
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zin, en uit de omstandigheid dat - zoals uit onderdeel 11.4.4 bleek -
er geen andere wijzen van beeindiging van het lidmaatschap mogelijk zijn
dan die zoals opgesomd in art. 2:35 lid 1, waaronder de opzegging.

Betoogd zou kunnen worden dat de maximale termijn gelijk is aan het
volgende boekjaar en het lopende boekjaar minus de eerste dag. De
wetsgeschiedenis geeft met expliciet aan dat het gedurende het gehele
lopende boekjaar mogelijk moet zijn te kunnen opzeggen tegen het einde
van het volgende jaar. Gelet op de tekst van lid 1 - die ook op dit punt
beter had gekund -lijkt het veiliger de maximale termijn op een boekjaar
te stellen."
Een opzeggingstermijn langer dan een boekjaar is wei mogelijk, maar laat
onverlet dat immer tegen het einde van het volgende boekjaar kan worden
opgezegd. Deze constatering is voor de praktijk van betekenis. Aan
uittreding door het lid plegen voorwaarden te worden gesteld. Deze
voorwaarden behoren in overeenstemming te zijn met het doel en de
strekking van de cooperatie. Art. 2:60 BW luidt:

'Voor de cooperatie geldt voorts dat, met behoud der vrijheid van uittreding
uit de rechtspersoon, daaraan bij de statuten voorwaarden, in overeenstemming
met haar doel en strekking, lcunnen worden verbonden. Een voorwaarde welke
verder gaat dan geoorloofd is, wordt in zo verre niet voorgeschreven gehouden' .

De ratio van de hierbedoelde voorwaarden behoort te zijn dekking van
schade welke voor de cooperatie door vertrek van het lid is ontstaan -
zie onderdeel 12.1. Voorkoming of beperking van die schade is ook
denkbaar met behulp van een lange opzeggingstermijn. Mede om d
ongewisse normering van art. 2:60 BW te ontgaan kan onder omstan
digheden een langere opzeggingstermijn langer dan een boekjaar, verkies -
lijk zijn. Aldus ontstaat de figuur dat het lid in de statuten een keuzemog
lijkheid wordt geboden, bijv.; (I) opzegging met een termijn van ee
boekjaar met betaling van uittreedgeld x, of (2) opzegging met een termij
van twee boekjaren met betaling van uittreedgeld 1/2 x, of (3) opzeggi g
met een termijn van drie boekjaren zonder betaling van uittreedgeld.

Stille werpt de vraag op of art.2:36 lid I BW, gelet op art. 2:60 BW, voor
de cooperatie van relatiever belang is dan voor de gewone vereniging en

37 Echter, Drion antwoordt op vragen; 'Het ontwerp komt dus de cooperatieve verenigingen
tegemoet door te zeggen: Men mag de termijn zo lang stellen, dat bet hele volgende boekjaar
er ook nog bijkomt.' Van Zeben, t.a.p. p.240.
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zelfs - indien men uittredingsvoorwaarden ook mogelijk aeht bij de gewone
vereniging - in zijn algemeenheid een minder absolute werking heeft dan
men gelet op de tekst zou menen." Met een adres van de Nationale Coope-
ratieve Raad als aanleiding werd tijdens de parlementaire behandeling veel
aandaeht besteed aan de samenhang tussen de artt. 2:36 en 2:60 BW.39
Het resultaat is onbevredigend.

Uit de wetsgesehiedenis blijkt dat het mogelijk is te bepalen dat maar een
zeker aantal van de leden in enig jaar de cooperatie mag verlaten, maar
tevens dat het niet is toegestaan de opzeggingstermijn langer te stellen dan
art. 2:36 lid 2 BW gedoogt." Bovendien, zoals boven bleek, voorziet
art 2:35 BW in een immer aanwezige opzeggingsmogelijkheid. Deze conclu-
sies zijn eontraditoir. Het niet kunnen uittreden omdat het maximale aantal
reeds is bereikt kan resulteren in een langere feitelijke opzeggingstermijn
dan ex art. 2:36 lid 1 BW is toegestaan. De enige reehtvaardigigingsgrond
hiervoor zou gevonden kunnen worden in de ratio van art. 2:60 BW, m.a.w,
een terzijdestelling van de artt. 2:35 en 36 BW door statutaire voorwaarden
zoals bedoeld in art. 2:60 BW.41 Met de ratio van art. 2:60 BW zou een
en ander stellig te verdedigen zijn. Eehter, een dergelijke aanpak is in strijd
met de duidelijke tekst van art. 2: 36 lid 1BW 2e zin, eerste gedeelte, terwijl
art. 2:60 BW aIleen voorwaarden aecepteert 'met behoud der vrijheid van
uittreding uit de rechtspersoon'. Kortom, de wetteksten en de wetsgeschiede-
nis bieden slechts onzekerheid. In hoofdstuk 12 wordt geconcludeerd dat
een ingrijpende wetswijziging wenselijk is.

5.3 Oomiddellijke beeiodigiog - Art. 2:36 lid 1 BW

Het tweede gedeelte van de tweede zin van art. 2:36 BW bepaalt dat het
lidmaatsehap onmiddellijk kan worden beeindigd indien redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Zoals gesteld
geldt hetgeen rondom de opzegging in art. 2:36 BW is bepaald voor zowel
de cooperatie als het lid. De hier bedoelde onmiddellijke beeindiging wordt
de cooperatie als mogelijkheid reeds geboden in art. 2:35 lid 2 BW.Betrok-
ken partijen wordt hier een ontsnappingsmogelijkheid gegund met behulp

38 Stille, t.a.p. 36-2.
39 Van Zeben, t.a.p. pAl7 e.v,
40 Van Zeben, t.a.p. p. 419 en p. 420.
41 Zie over e.e.a. R.C.J. Galle. Vrijheid en gebondenheid van de coOperatie en haar leden,

TVVS 9017. p. 165 met reactie Perrick en naschrift, TVVS 90/11 P- 275.
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van welke hetgeen rondom opzeggingstermijnen in wet en/of statuten is
bepaald kan worden ontkomen. Vanzelfsprekend dient er wei sprake te zijn

___van zeer bijzondere omstandigheden.42 Of een dergelijke beeindiging van
het hdmaatschap voor het lid in casu kan betekenen dat de voor de
beeindiging geldende bijkomende voorwaarden zoals bedoeld in art. 2:60
BW - zoals uittreedgeld - gelden is telkens de vraag? Hierna - zie
onderdeel 12.7 - zal worden betoogd dat in beginsel de statutaire
uittredingsvoorwaarden geacht moeten worden in een dergelijke situatie
te gelden.

5.4 Beeindiging bij verzwaring van verplichtingen - Art. 2:36
lid 3 BW

Lid 3 - voor tekst zie onderdeel 11.5.1. - wijkt aanmerkelijk af van
hetgeen in het verleden werd bepaald. Art. Slid 2 4e van de Wet van 1925
luidde: 'De statuten der vereeniging bevatten: voorschriften omtrent hunne
wijziging, waaruit in het bijzonder blijke of er in hoeverre wijziging
geoorloofd is, alsmede of en onder welke voorwaarden leden door opzegging
van het lidmaatschap de toepasselijkheid te hunnen aanzien kunnen ontgaan
van wijzigingen welke ten gevolge hebben, dat de aansprakelijkheid der
leden voor de verbintenissen der vereeniging wordt verhoogd of de
verplichtingen der leden tegenover de vereeniging worden verzwaard. '43

Art. 36 lid 3 BW werd ingrijpend veranderd bij de Invoeringswet Boeken
3, 5 en 6 NBW. V66r invoering van deze wijziging luidde lid 3:

42 Hof's-Gravenliage, 10 januari 1951, NJ 1952, 100.
43 Zie voor de oorsprong van art. 2:36 lid 3 BW, R. Kuperus, t.a.p. p.67. Kuperus stelt (in

1926): 'Bij de behandeling in de Tweede Kamer werd aan deze drie onderwerpen een vierde
toegevoegd. Noodig werd geoordeeld, dat de statuten tevens bevatten 'voorschriften omtrent
hunne wijziging, waaruit in het bijzonder blijke of en in hoeverre wijziging geoorloofd is,
a1smede of en onder welke voon....aarden leden door opzegging van het lidmaatschap de toepas-
sing te hunnen aanzien kunnen ontgaan van wijzigingen, welke ten gevolge hebben, dat de
aansprakelijkheid der leden voor de verbintenissen der vereeniging wordt verhoogd of de
verplichting der leden tegenover de vereeniging wordt verzwaard. (... )
Hiennede is voor de eerste maal een wettelijk voorschrift gegeven met betrekking tot een
kwestie, die voor het vereenigingsreeht van groote beteekenis is. Immers het geldt hier de
bescherming van rechten eener minderheid, in die zin, dat een omschrijving der rechten
verplicbtend is gesteld, waardoor dus bij toetreding tot bet contract van vereeniging de
aandacbt op de betreffende regeling wordt gevestigd, zoodat bet minder kan voorkomen,
dat leden zicb later bij een besluit van de volgens de statuten vereiscbtemeerderbeid benadeeld
en achteruitgesteld acbten en meenen daartegen bij den reebter verzet te kunnen aanteekenen. '
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'Nochthans kan een lid binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij de
verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medege-
deeld, door opzeg-ging van zijn lidmaatschap de toepassel ijkheid van het besluit
te zijnen opzichte uitsluiten. Deze bevoegdheid kan in de statu ten worden
uitgesloten ten aanzien van verplichtingen van geldelijke aard, alsmede ten
aanzien van andere verplichtingen mits in de statuten is voorzien dat zodanige
verplichtingen aan de leden kunnen worden opgelegd.'

Lid 3 sluit, zoals gesteld in de inleiding, niet goed aan op de twee
voorafgaande leden. Het betreft een speeifieke regeling welke aangeeft hoe
het lid aan een verzwaring van zijn verpliehtingen kan ontkomen.r' Zowel
in de oude als de nieuwe tekst kan het lid zieh aan enige verzwaring van
verpliehtingen onttrekken; het behoeft niet - althans de tekst indieeert dat
niet; verderop zal anders worden geeoncludeerd - te zijn een ingrijpende
of onevenredige verzwaring. Dit is opmerkelijk. Het lid heeft zieh in
principe door zijn toetreding ook onderworpen aan nieuwe ve.rplK;Rtingetl.
Zonder een dergelijk uitgangspunt kan geen samenwerkingsvorm overleven.

{

Een verzwanng van verpliehtingen kan in het voordeeI zljn van de
cooperatie en de verwaehting van die cooperatie dat aan die verzwaarde
verplichtingen zal worden voldaan, behoudens in geval van misbruik van
meerderheidsmaeht, maar dan kan art. 2:8 BW als eorreetie gelden, zal
veelal gewettigd zijn. Zie hier het belang voor de cooperatie om de regel
van lid 3 eerste zin te kunnen uitsluiten. Zie ook omtrent de Duldungspflieht
onderdeel 4.3 alsmede onderdeel 10.3.

5.5 Verzwaring van verplichtingen - beperking van rechten

Wanneer is er sprake van een verzwaring van verpliehtingen, resp. een
beperking van reehten? Het laatste criterium kwam niet voor in lid 3 oud.
Op de vraag of er een verzwaring van verpliehtingen is indien de reehten
gelijkelijk worden aangepast, wordt versehillend geantwoord. Aldus Den
Tonkelaar en Van der Grinten - bij de bespreking van lid 3 oud - geldt
er een formeel uitgangspunt. Een verzwaring is ook dan een verzwaring
indien er tegelijkertijd een verliehting wordt geboden, of een verbetering
van reehten. In deze visie is er geen beroep mogelijk op art. 2:36 lid 3
BW bij ongewijzigde verpliehtingen en vermindering van reehten. De

44 Stille, t.a. p. p.36-3 stelt, dan ook dat een apart artikelnummer voor dit derde lid duidelijker
zou zijn geweest.
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wetgever bedoelt, aldus Den Tonkelaar, alleen een ontsnappingsmogelijkheid
te bieden bij 'objectief zwaardere lasten die onverwacht komen'. 45

Van der Velden stelt in 1969 dat een vermindering van rechten zonder dat
een evenredige vermm enng van verp IC tmgen aar e staat-ts----
te verdedi zwanng van verp ichtingen. Hij bepleitte
een zodanige toepassing van de onderhavige rege 10 e
Stille acht lid 3 oud, in beginsel, niet toepasselijk bij vermindering van
rechten bij gelijkblijvende verplichtingen. Een uitzondering mag bestaan
indien het recht en de verplichting 'rechtstreeks en evenredig' tegenover
elkaar staan."

Wat te denken van de bovenomschreven verschillende meningen nu lid 3
eerste zin bij de Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 NBW werd gewijzigd?
Thans is niet slechts het zich onttrekken aan een verzwaring van verplichtin-
gen mogelijk, doch eveneens het zich onttrekken aan een beperking van
rechten. Met de nieuwe tekst is mitsdien een extra categorie bijgevoegd,
te weten de beperking van rechten." Het bovenomschreven discussiepunt
is hiermede slechts ten dele opgelost. Een rechtstreeks antwoord op de vraag
of er sprake is van een verzwaring van verplichtingen bij gelijktijdige
verbetering van rechten, resp. een vermindering van rechten bij gelijktijdige
verlichting van verplichtingen, is niet gegeven. Zo ook bestaat er nog geen
(wettelijk) antwoord op de vraag of bij een verzwaring van een verplich-
ting - verhoging van aansprakelijkheid - de gelijktijdige verlichting van
een andere verplichting - verlaging van entreegeld - in acht mag worden
genomen. De toelichting bij de wetswijziging geeft slechts een geisoleerde
uitleg van 'beperking van de rechten van een lid';

'van een beperking kan aileen worden gesproken indien het betreft wijziging
van binnen de vereniging geldende regels, hetzij van financiele aard, hetzij
betrekking hebbende op de medezeggenschap .' 49

45 Den Tonkelaar, t.a.p. p.180.
Asser-v.d. Grinten II (De Rechtspersoon), or. 282

46 Van der Velden, t.a.p. p.l08.
Hof Amsterdam, 8 oktober 1936, NJ 1937, 125.

47 Stille, t.a.p. 36-4.
48 Zie hierover ook P.L. Dijk, Wijzigingen in het verenigingenrecht, her recht van cooperaties,

onderlingen en stichtingen, WPNR, 5657, p.409, i.h.b, p.412.
49 Wetsvoorstel 17725, or. 6 p.22 en or. 7 p.25.
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De nieuwe redactie, door toevoegi e categorie beperking van
reehten, geeft steun aan de meer materiele' bena ering zoals bepleit door
Van der Velden. Of de balans in evenwrc tis - d.w.z. de verzwaring
van verpliehtingen staat tegenover een gelijkelijke uitbreiding van
rechten - zal veelal niet objectief kunnen worden geconstateerd. Wijziging
van regels kan voor verschillende leden versehillende gevolgen hebben"
Welke reehten en verplichtingen zijn vergelijkbaar? Gaat het boven gegeven
voorbeeld van verhoging van aansprakelijkheid en gelijktijdige verlaging
van entreegeld weI op? Zeer waarschijnlijk is dit niet het geval. Zo ook
zullen verlaging van uittreedgeld en verlenging van de opzeggingstermijn
veelal niet op objeetieve gronden met elkaar in evenwieht zijn te brengen.
Het abstraheren van gelijktijdige verbetering van reehten bij verzwaring
van verplichtingen is als principe eehter niet gewenst.
Met het formele uitgangspunt zij n de cooperatie en het lid ook niet gediend.
Het maken van een materiele afweging zal evenwel vaak een hachelijke
zaak zijn. Allereerst kan worden bezien of de verzwaring van een
verpliehting op zieh van een omvang en een type is dat redelijkerwijs niet
van het lid kan worden gevergd het lidmaatsehap te laten voortduren -
art. 2:36 lid 1 BW - resp. het besluit tot die verzwaring geacht moet
worden in strijd te zijn met de goede trouw - art. 2:8 BW. Het bij een
beroep op art. 2:36 lid 3 BW verdisconteren van die criteria die relevant
zouden kunnen zijn bij een beroep op de zojuist genoemde artikelen is
temeer op zijn plaats nu het honoreren van zo'n beroep - anders dan bij
lid 3 oud -leidt tot onmiddellijke beeindiging van het lidmaatsehap. Een

{

en ander resulteert in een materiele beoordeling van de verzwaring. Relevant
is of de verzwaring ingrijpend is, onvoorzien, onevenredig, en of er wellieht
tegelijkertijd een verbetering van reehten werd gecreeerd.

5.6 Lid 3 oud eo lid 3 oieuw

Waarom is lid 3 bij de Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 NBW gewijzigd
en wat zijn de gevolgen? Wat mankeerde er aan het oude lid 3? (Boven
werd reeds de toevoeging 'beperking van rechten' besproken.) Het betreft
hier, zoals eerder gesteld, een in de praktijk voor de cooperaties zeer van
belang zijnde materie. In het huidige tijdsgewricht wordt er door het bestuur
van een cooperatie, en soms door de algemene vergadering, frequent

50 Den Tonkelaar merkt op: 'Nagaan of een bepaald lidmaterieel achteruit gaat door een besluit
kan bovendien bijna onmogelijk zijn.· T.a.p. p.180.
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bijgestuurd; het lid wordt zowel m.b. t. de financiering van de cooperatie,
de bestuurlijke inrichting, de zeggenschap, de technische, bedrijfseconomi-
sche en logistieke condities rondom de economische interactie tussen de
cooperatie en haar leden bij voortduring geconfronteerd met nieuwe norrnen.
Eerder werd aI gesteld dat de protectie van het lid tegen elke verzwaring
opmerkelijk is. De verwachting dat een lid in beginsel is onderworpen aan
verzwaringen is gewettigd. Zonder een dergelijk uitgangspunt, zo werd
gesteld - onderdeel 11.5.4 - kan geen samenwerkingsvorm overleven.
De MvT vermeldt;

'Het derde lid, waaromtrent thans enige onduidelijkheid bestaat, is opnieuw
geformuleerd. '51

Lid 3 oud was niet onduidelijk; de nieuwe formulering roept nieuwe (extra)
vragen Op.52 De strekking van lid 3 oud was de volgende. Bij opzegging
binnen een maand na de verzwaring geldt die verzwaring niet, weI de
oorspronkelijke verplichting. Opzegging dient in het onderhavige geval
op de voorgeschreven wijze te geschieden, d.w.z. tegen de toegestane
beeindigingsdatum met inachtneming van de geldende terrnijn." Zie voor
de toepasselijkheid van uittredingsvoorwaarden in dit gevaI onderdeel12. 7.

Ook de tweede zin van lid 3 oud liet weinig aan duidelijkheid te wensen
over. De leden geboden protectie kon in de statuten worden uitgesloten
bij verzwaring van verplichtingen welke van geldelijke aard zijn, dan weI
welke blijkens de statuten aan leden kunnen worden opgelegd. In het
bijzonder in het belang van de cooperaties heeft de wetgever de mogelijkheid
gecreeerd de protectie van lid 3 eerste zin niet aIleen uit te sluiten bij
verzwaring van financiele verplichtingen, maar ook bijv. bij verzwaring
van verplichtingen tot levering of afneming. 54

Er bestond geen onduidelijkheid omtrent lid 3 oud. De vraag of het alsnog
in de statuten verwerken van een uitsluiting van de bevoegdheid zich te

51 Memorie van Toelichting, Wetsvoorstel 17725 nr. 3 p.72.
52 Van der Grinten merkt m.b.t. lid 3 oud op: 'De wettekst is wat slordig geredigeerd',

Asser-Van der Grinten II (De Rechtspersoon), zesde (oude) druk, p.225.
53 Stille, t.a.p. p.36-3.

Van Hengstum en Van Steenderen, t.a.p. p.55.
Den Tonkelaar, t.a.p. p.21!.
Van Zeben, t.a.p. p. 410, 414.

54 Van Zeben, t.a.p. p.415, 416.
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onttrekken aan nieuwe verzwaarde verplichtingen moet worden aangemerkt
als een verzwaring wordt in de MvT positief beantwoord. Dit antwoord
was al gegeven bij de totstandkoming van lid 3 oud. ~5 De MvT beperkt
zich tot bovenbedoelde vraag en antwoord en onthult niet enige reden voor
deze wetswijziging. De discussie met de Vaste Commissie voor lustitie
beperkte zich nagenoeg tot behandeling van de vraag of de verzwaring tot
aan het moment van opzegging - welke binnen een maand dient te
geschieden - gold of niet. Het antwoord luidt: zolang niet opgezegd is,
geldt de verzwaring; met de opzegging vervalt de toepasselijkheid met
terugwerkende kracht. 56 De summiere behandeling is verwonderlijk nu
de tekst van het nieuwe lid 3, van zowel de eerste als de tweede zin,
aanmerkelijk afwijkt van de oude.

5.7 Lid 3 eerste zin: onmiddeUijke beeindiging

De eerste zin van het nieuw lid 3 indiceert dat een nieuwe (extra)
opzeggingsmogelijkheid wordtgeboden. Bij verzwaring van verplichtingen
ofbeperking van rechten is opzegging -lees: beeindiging - met onmiddel-
lijke ingang mogelijk. Zo'n opzegging heeft als gevolg, zoals gesteld, dat
de verzwaring niet heeft gegolden.
Lid 3 oud stak heel anders in elkaar. Men kon zich onttrekken aan een
verzwaring door opzegging, met dien verstande dat de beeindiging van het
lidmaatschap (pas) plaatsvond op het gebruikelijke tijdstip, dus na verloop
van de gebruikelijke opzeggingstermijn. Gedurende die opzeggingstermijn
gold de verzwaring niet. De mogelijkheid zich voor de resterende duur
van het lidmaatschap te onttrekken aan een verzwaring is vervangen door
de mogelijkheid het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beeindigen.
Een ander conclusie is gelet 0e de tekst van lid 3 nieuw niet mogelijk. De
wetgever motiveert deze nieuwe aanpak niet.

De nieuwe regelin~eft in vergelijking met de oude een voor- en een
nadeel. In het oude systeem ontstond bij opzegging ex art. 36 lid 3 BW
een splitsing. Voor de kleine of grotere groep opzeggers gold voor de
resterende duur van het lidmaatschap een afwijkend regiem. Voor hen
bleven immers de niet verzwaarde verplichtingen gelden, bijv. m.b. t. de
te leveren grondstoffen. Handhaving van de oude normen voor slechts een

55 Van Zeben, t.a.p. p. 410.
56 MvA Wetsvoorstel 17725, nr. 7 p.25.
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gedeelte van de leden - m.b.t. kwaliteit, hoeveelheid, moment van
aflevering - kan voor de cooperatie tot consequenties leiden welke in de
praktijk niet uitvoerbaar blijken. Zou het een verzwaring betreffen van
financiele verplichtingen - bijv. de aansprakelijkheid - dan is splitsing
evenzeer ongewenst. De collectiviteit wordt doorbroken doordat er voor
een groep een verlicht regiem geldt. ..Hierbij is het ruet ondenkbaar dat die
~p tijdens de resterende d'lUF "aft het lidmaatschap wei de .ooffiel~A_
we ke utt de verzwaring voortvloeien geruet. Uit het bovenstaande moge
blijken dat het zoals eerder gesteld voor de cobperatIes van groot belang
was art. 36 lid 3 eerste zin BW te kunnen uitsluiten. Daarnaast bestond,
ter voorkoming van het ontstaan van twee groepen van leden, uiteraard
de mogelijkheid de ingangsdatum van de verzwaarde verplichting te laten
vallen na de eerste mogelijke datum van uittreding.

Het nieuwe lid 3 eerste zin voorziet in een rigoreuze oplossing. Bij een
besluit tot verzwaring kan het lid binnen een maand na dat besluit afscheid
nemen, ongeacht vanaf wanneer die verzwaring zal gelden. Het bovenom-
schreven nadeel van de splitsing van de leden in twee groepen is hiermede
geecarteerd. Het nadeel is evident. Bij een verzwaring kan een grote groep
leden met onmiddellijke ingang vertrekken. Dit kan voor de achterblijvende
leden verstrekkende nadeli enties met zich brengen. Hetzelfde
nadeel kle het ni we lid 4 d t leden ook in geval van omzetting
of fusi de mo li e d versc van onmiddellijke beeindiging - zie
onde deel 13.5.
Voo een coo tie, welke in tegenstelling tot de 'gewone' vereniging een
bedrij UI. oefent, herbergt lid 3 eerste zin nieuw - maar dit gold ook voor
lid 3 eerste zin oud - gevaren. Hierom is het raadzaam gebruik te maken
van de in de tweede zin van het lid I geboden uitsluitingsmogelijkheid.

5.8 Lid 3 tweede zin: uitsluiting van de beeindlgingsmogelijkheid

De tweede zin van lid 3 nieuw wijkt eveneens aanmerkelijk af van de oude
tekst. Uitsluiting van de opzeggingsmogelijkheid bij verzwaring is mogelijk
in de statuten voor het geval van verzwaring van

'daar nauwkeurig omschreven rechten en verplichtingen en voorts in het
algemeen voor het geval van wijzigingvangeldelijke rechten en verplichtingen .'
(Curs. RG)

249



Hoofdstuk J J

De wetsgesehiedenis geeft ook hier niet aan waarom de tekst zo ingrijpend
is gewijzigd. De uitsluitingsmogelijkheid is voor geldelijke reehten en
verpliehtingen even ruim en ongec1ausuleerd als voorheen. De zinsnede
'in het algemeen' benadrukt dit. Het probleem rijst bij de verplichtingen
van andere aard. Is daarbij niet 'in het algemeen' de uitsluiting mogelijk?
Indien men uitsluitend acht slaat op de tekst is het antwoord negatief. Onder
de oude tekst was het toegestaan de uitsluitingsmogelijkheid t.a. v. andere
dan geldelijke verpliehtingen te creeren, mits het een zodanige soort van
verpliehtingen betrof waarvan de statuten bepaalden dat die aan het lid
kunnen worden opgelegd. Nu evenwel zou het woordje 'daar' kunnen
betekenen dat het dient te gaan om in de statu ten opgenomen reehten en
pliehten, welke bovendien nauwkeurig dienen te zijn omsehreven. Voor
cooperaties - maar waarom ook niet voor 'gewone' verenigingen die ook
bij verzwaring van verplichtingen de eollectiviteit wensen te besehermen? -
is de nieuwe tekst niet gelukkig. Onder de oude tekst gold de bescherming
van het lid bij verzwaringen voor verzwaring van zowel statutaire als
niet-statutaire regels." Zo ook bestond de mogelijkheid de bescherming
uit te sluiten voor beide categorieen van regels. Welk orgaan tot verzwaring
had besloten - de ledenraad of het bestuur - was dan ook niet belangrijk.
Onder de nieuwe tekst - eerste zin - bestaat eveneens de mogelijkheid
zieh te onttrekken aan elke verzwaring van ongeacht welke (soort)
verpliehting. In dit opzicht is er dus niets gewijzigd. Ben terzijdestelling
van deze opzeggingsmodaliteit bestaat uitsluitend - blijkens de tweede
zin - voor in de statuten nauwkeurig omsehreven reehten en pliehten.
Kortom, bij verzwaring van niet in de niet eldelijke
ve' .. .. 1 en.
Het onderscheid tussen de respectievelijke categorieen van verplichtingen
in de eerste en tweede zin van het nieuwe lid 3 is niet logiseh. Is dit -
voorheen niet bestaande - onderscheid wei werkelijk bedoeld? Zoals gesteld
verschaft de wetsgeschiedenis op dit onderdeel in het geheel geen informatie.
Temeer nu in een groot deel van de tussen een cooperatie en haar leden

57 Onder de wet van 1925 bestood de mogelijkbeid in de statuten eeo bescherming te creeren
tegeo verzwaring van verplichtingeo oogeacht van welke aard - art. 5 lid 2 4e. Meijers
voorzag in zijo ootwerp slechts in bescherming tegeo verzwaring van statutaire verplichtingeo
Van Zebeo t.a.p. p.412.
Stille, p.36-3.
Deo Tonkelaar wijst erop dat het - ooder lid 3 oud - wei eeo besluit dieot te zijo met algemeoe
gelding, niet dus eeo verzwaring van eeo slechts jegeos een of enkele leden bestaande ver-
plichting, t.a.p, p.212.
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bestaande regels niet is vastgelegd in de statuten, doch in reglementen, is
de nieuwe tekst van lid 3 tweede zin ongewenst.

Betekent e.e.a. dat het zaak is een zeer uitgebreid statuut op te stell en?
Het antwoord is bevestigd, tenzij 'nauwkeurig omschreven rechten en
verplichtingen' mag worden aangemerkt als nauwkeurig omschreven soorten
van rechten en verplichtingen. De rechtsgeschiedenis - niet de toelichting
bij lid 3 nieuw want die, ZOalSgesteld, ontbreekt - rechtvaardigt zo'n
uitleg."

De tekst van lid 3 tweede zin oud is te prefereren. Verkieslijker is het art.
36 lid 3 BW in het geheel geen onderdeel te laten uitmaken van het
cooperatie-recht. Er bestaan andere mogelijkheden voor een lid zich te

Jonttrekken aan een verzwaring, althans indien zo'n verzwaring een toetsing
aan de goede trouw niet overleeft en/of het lid met recht kan stellen dat
voortzetting van het lidmaatschap redelijkerwijs niet van hem mag worden
gevergd. x

58 Hierbij is ondermeer van belang dat bij de totstandkoming van art. 2:36 lid 3 2e zin oud
juist een verruiming van de regel werd nagestreefd met het oog op het specifieke belang
van de cooperaties, Van Zeben, t.a.p. p.415.
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Vrijheid van uittreding - uittredingsvoorwaarden -
gefixeerde lidmaatschapsduur

1 Uittreding en uittredingsvoorwaarden - art.2:60 BW (InIeiding)

Art. 2:60 BW luidt:

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

De kernvraag is uiteraard of ook in het cooperatie-recht - de vrijheid van
uittreding is toch primair een beginsel van het verenigingsrecht -
onderhavige regel dient te gelden. Dat de cooperatie in het wettelijke
stramien wordt aangeduid als een 'bijzondere' vereniging kan op het eerste
gezicht zowel reden zijn om het beginsel van de vrijheid der uittreding 66k,
als juist niet van toepassing te doen zijn. Bestaat er enige noodzaak toe,
juist nu een meer permanent karakter van het lidmaatschap eigen is aan
de aard van de verhouding tussen het lid en de cooperatie? Het antwoord
is ontkennend. De vrijheid van uittreding past als beginsel niet in het
cooperatierecht, zoals het evenmin het bestaan van andere samenwer-
kingsvormen, niet zijnde een vereniging, compliceert. Zolang art. 2:60
BW wordt gehandhaafd - en daarmede het spanningsveld tussen enerzijds
de vrijheid van uittreding en anderzijds de uittredingsvoorwaarden - is een
extensieve interpretatie, te baseren op de ratio van de toelaatbaarheid van
uittredingsvoorwaarden, gewenst.

2 Vrijheid van uittreding en ledenbinding

De vrijheid om het lidmaatschap te beeindigen is niet vastgelegd in het
verenigingsrecht - Titel 2 van Boek 2 BW. I Het eerder besproken art.

De vrijheid van toe- en uittreding is welbewust niet opgenomen in de definitie van de
vereniging. Zie geschiedenis art. 2.2.1.1, i.h.b. Van Zeben p.261.
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2:35 BW, waarin onder andere is vervat de regel dat het lidmaatschap kan
eindigen door opzegging door het lid, kan niet worden gelezen als een
absolute bescherming die er in resulteert dat opzegging altijd mogelijk moet
zijn. Maar, dit artikel gelezen in combinatie met art. 2:36 lid I 2e zin BW
leidt tot de slotsom dat - daar er een maximum opzeggingstermijn
bestaat - indien het lid dat wenst, er immer op relatief korte termijn sprake
lean zijn van een beeindiging van het lidmaatschap.
pe vrijheid van het uittreden, niet alleen bij de cooperatie, maar ook.bij
de vereniging, wordt in de rechtsleer onvoo .. . Een andere
wette jke baSIS an e grondwettelijke recht tot vereniging ontbreekt. Aan
dit recht kan het recht worden ontleend niet langer lid te moeten zijn van
een vereniging. Het uitsluiten van de mogelijkheid op te zeggen zou een
inbreuk zijn op het persoonlijke recht op vrijheid.?

Bij de bespreking van enige andere rechtsvorm dan de cooperatie of
vereniging zal de vrijheid van uittreding niet gauw ter sprake komen. Toch
bestaat in materiele zin dat recht wel, zoals bij de kennelijk ook in dit
opzicht op de cooperatie gelijkende maatschap - zie voor een vergelijking
onderdeeI7.6, zie ook de artt. 7a:1683 3e, 1684 en 1686 BW. Hierna zal
worden betoogd dat een duurovereenkomst, zoals de maatschap en zoals
het lidmaatschap van de cooperatie - zie onderdeellO.4 - naar hun aard,
in beginsel, opzegbaar is. Deze 'vrijheid van uittreding' is evenwel
makkelijker plooibaar en dus aanpasbaar aan de specifieke kenmerken van
enige samenwerkingsvorm, zoals in het maatschapsrecht. De vrijheid van
uittreding van art. 2:60 BW is, in combinatie met art. 2:36 lid 1 BW,
absoluut, dus niet plooibaar.

Uitsluitend voor het lid van de cooperatie is de vrijheid van uittreding, in
art. 2:60 BW, wettelijk vastgelegd. Voorheen werd in deze wettelijke
bescherming voorzien in art. 12 lid 1 van de Wet op de cooperatieve
Vereeniging 1925 met nagenoeg dezelfde tekst;

'Met behoud der vrijheid van uittreding uit de vereeniging, kunnen daaraan
voorwaarden, in overeenstemming met haar doel en strekking worden verbonden.
Een voorwaarde, welke verder gaat dan geoorloofd is, wordt in zoverre voor
niet geschreven gehouden.'

2 W.c.L. van der Grinten, De Rechtspersoon, - Enkele vragen betreffende de regeling van
de rechtspersoon in het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. Preadvies Broederschap Candidaat
Notarissen 1956, p.29 e.v., p.34.
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Bij het voorstel tot invoering van art. 2:60 BW stond niet de vrijheid van
uittreding ter discussie, wei de uittredingsvoorwaarden. De noodzaak van
uittredingsvoorwaarden werd onderschreven. De klassieke argumenta-
tie - bescherming van de continuiteit van het door de cooperatie
geexploiteerde bedrijf - zoals deze ook gold voor art. 12 van de Wet van
1925, deed opgeld. Deze argumentatie werd onderschreven in een adres
van de Nationale Cooperatieve Raad. Het tegendeel gold voor een adres
van de Stichting voor Nederlandse Zelfstandige Handel en Industrie."

3 Van Zeben, t.a.p. p.498 e.v. In de navolgende tekst uit bet Voorlopige Verslag van de vaste
Commissie van Justitie uit de Tweede Kamer - Van Zeben p.500 e.v. - komen drie
verscbillende zienswijzen tot uitdrukking:
'In bet reeds eerder vermelde adres van de Sticbting voor Nederlandse Zelfstandige Handel
en Industrie wordt tegen deze bepaling bezwaar gemaakt. Men stelt, dat deze bepaling de
gelegenbeid geeft, uittreding uit een cooperatieve vereniging te belemmeren en zelfs in feite
onmogelijk te maken. De statuten van vele landbouw-c06peraties, aldus bet adres, binden
de mogelijkbeid van uillreding aan de betaling van een uittreegeld, soms nog gecombineerd
met verbeurdverklaring van een inlegsom, waarmede bedragen in de duizenden guldens
kunnen zijn gemoeid. Destijds is de bepaling (vgl. art. 12 lid 1, wet 1925) verdedigd met
bet argument, dat verscbillende factoren als de behoefte aan grondstoffen ofkrediet op lange
termijn aanJeiding kunnen geven tot bet stellen van uillredingsvoorwaarden. Hetzelfde kan
zicb echter voordoen bij vrije ondememingen, waar een goed geleid bedrijf overigens niet
behoeft te bezwijken onder bet verbreken van relaties. Het adres vervolgt dan: 'De
uittredingsvoorwaarden, eertijds wellicbtnog aanvaardbaar als steun voorde toenmaals kleine
en weinig kracbtige cooperatieve ondememingen, maken in combinatiemet de veelvuldig
voorkomende leverings-, c.q. afnameplicbt tbans grote gebieden van bet bedrijfsleven ontoe-
gankelijk voor een nonnale concurrentie, geven de cooperatie een voorsprong, welke in
de buidige omstandigbeden gebeel onnodig, ongemotiveerd en onrecbtvaardig is, en
belemmeren de zelfstandige agrariscbe bandel en industrie in zijn natuurlijke ontwikkeling .•
Het adres meent, dat slecbts een gering aantal leden een procedure zal willen voeren over
een uittredingskwestie, Het adres verwijst naar de toelicbting Meijers op artikel 2.2.2.1
(a), waar de cooperatieve vereniging wordt gedacbt als een middel om tot voordeliger
resultaten te komen dan wanneer de leden individueel te werk gingen. Een (sterke)
belemmering van de uittreding maakt, dat de cooperatie niet telkens behoeft te bewijzen,
dat zij voordeliger werkt dan zulks voor bet individuele lid mogelijk zou zijn. Men erkent,
dat massale uittreding voor een c06peratieve vereniging en ook voor derden, die met baar
te maken bebben, gevaarlijk zou kunnen zijn; docb bier kan artikeI2.2.2.4, lid 1, uitkomst
bieden. In bet adres van de Nationale C06peratieve Raad wordt te kennen gegeven, dat men
van die zijde liever de bestaande tekst van artikel12, lid 1 (Wet van 1925), bad gebandbaafd
gezien.
Enige leden waren met prof. Van der Grinten (Preadvies Broederscbap 1956, biz. 34) van
oordeel, dat er bij de c06peratie meer reden bestaat dan bij de gewone vereniging om de
vrijbeid tot uittreding in de wet te verankeren; anders worden de leden immers te veel
gebonden aan een leverancier of afnemer. De bier aan bet woord zijnde leden bepleitten
een scberpe limitering van de toelaatbare uittredingsvoorwaarden in de wet. Zij konden ervoor
gevoelen, dat deze voorwaarden niet verder gaan dan een hijdrage in een bestaand tekort
der cooperatieve vereniging en bet verlies van de aanspraak van hetlid wegens zijn kapitaal-
deeIneming .•
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Enerzijds wordt weI betoogd dat uittredingsvoorwaarden noodzakelijk zijn
voor de cooperatieve ondernemingsvonn. Zo' n voorwaarde - veelal betreft
het de plicht tot het betalen van een som geld gerelateerd aan de omvang
van activiteiten tussen het lid en de cooperatie - voorkomt lichtvaardig
uittreden en daarmede onderbezetting in het bedrijf van de cooperatie en
wellicht ook - bij zeIffinanciering - verlies van financieringscapaciteit
Indien het lid toch uittreedt dient het uittreedgeld als schadeloosstelling.
Anderzijds wordt gesteld dat dergelijke voorwaarden een lid te veel in zijn
vrijheid beperken. Zo'n beperking was in het verleden - toen de coope-
raties zich nog in een economische zwakke positie bevonden - wellicht
geoorloofd, maar thans, zo wordt weI gesteld, verschaft de ledenbinding
de cooperaties een ongerechtvaardige voorsprong.

Ledenbinding is, aIs principe, niet bijzonder; welke contractuele relatie
wordt verondersteld niet te binden?
Ledenbinding is toegestaan en mag als uitgangspunt gelden. Dit komt niet
onmiddellijk tot uiting in de tekst van art. 2:60 BW; de vrijheid van
uittreding staat centraal. Het is weI de ledenbinding die, blijkens de wets-
geschiedenis heeft geleid tot het ontstaan van deze bepaling."

De hierbedoelde bindin is
en e a solute vri·heid uit een vereni in te treden. Zo'n absolute

vrijheid bestaat, indien diegenen die de regels van een vereniging stellen
dat niet wensen, echter niet, behoudens de wettelijke mogelijkheid om onder
bijzondere omstandigheden - art. 2:35 lid 2 BW, en art. 2:36 leden I,
3 en 4 BW - het lidmaatschap onmiddellijk te beeindigen. Qok bij uittr~
ding uit een (gewone) vereniging kunnen g~gging8termijAeA en lIittreaings-
voorwaarden van toepassmg zijn. De wet verhindert verenigingen niet grote
investeringen te doen en in het belang van de leden langlopende verplichtin-
en aan te aan. Onder dergelijke omstandigheden kunnen uittredingsvoor-
waarden fer besc erml .. Ii·yen eveneens bl] een
gewone vereniging op hun laats zi· snook dan elden indien er
.spr e IS van onmiddellijke beeindiging van het lidmaatschap zoals
bovenbedoeld - zie onderdelen 11.5.3 en 11.5.4.

4 Gezelle Meerburg, t.a.p. p. 31.
Kuperus, t.a.p. p. 76 e.v.
Ten onrechte wordt betoogd in Asser - Van der Grinten II, (De rechtspersoon), dat bij de
gewone vereniging geen voorwaarden bij uittreding mogen worden gesteld, nr. 281.
Anders Stille, t.a. p. p.35-2.
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Ledenbinding is wel bijzonder en wellicht ongeoorloofd indien deze
verregaand is. Een feitelijke beoordeling van de ledenbinding in casu is
geen gemakkelijke opgave. Hier wordt met 'ledenbinding' niet bedoeld
de opzeggingstermijnen en uittredingsvoorwaarden, maar het complex van
rechten en plichten waarmede die voorwaarden en termijnen, die van dat
complex onderdeel uitmaken, zich behoren te verhouden. De beoordeling
is temeer zo moeilijk omdat er niet a priori van mag worden uitgegaan dat
ledenbinding een kenmerk is van de cooperatie. Anderzijds kan voor het
voortbestaan van een bepaald type van de cooperatieve samenwerkingsvorrn
de ledenbinding zelfs een conditio sine qua non zijn. Telkens dient te worden
bezien of het een open of gesloten samenwerkingsverband betreft.

Ret eerderbedoelde complex van rechten en verplichtingen kan heel divers
zijn samengesteld. De verplichtingen van het lid die bij de beoordeling van
de binding in ogenschouw genomen dienen te worden vallen uiteen in een
drietal categorieen:
a. verplichtingen samenhangend met levering aan of afname van de

cooperatie (van hetzij goederen, hetzij diensten, of van beide);
b. verplichtingen samenhangend met de financiering van de cooperatie;
c. verplichtingen samenhangend met de uittreding uit de cooperatie,

opzeggingstermijnen en/of uittredingsvoorwaarden.
Een cooperatie die geen van de verplichtingen bedoeld onder a tim c aan
haar leden oplegt, is goed denkbaar. De wet verzet zich zeker niet tegen
zo'n model. Noch leverings- of afnameplicht, noch zelffinanciering, zijn
wettelijke vereist.
Wellicht zal in dit model tussen lid en cooperatie ook niet worden
afgerekend op basis van het totale (jaarjresultaat van de cooperatie. Zo'n
afrekening is in economische zin zeker wezenlijk voor de cooperatieve
samenwerkingsvorm doch juridisch niet noodzakeIijk. Ret voorzien in de
'stoffelijke behoeften van haar leden' en het daartoe 'te hunnen behoeve'
uitoefenen van het bedrijf - art. 2:53 lid I BW - vereisen niet een
meedelen in het resultaat van de cooperatie. Of er dan nog sprake is van
een werkelijke cooperatieve samenwerkingsvorm is de vraag. Deze vraag
is voor een juridische duiding van het fenomeen cooperatie van belang maar
van minder belang dan voor een economische of ideologische duiding.
De verplichtingen zoals bedoeld onder a. tim c. zullen in de regel wel
bestaan - maar niet noodzakelijkerwijze in combinatie - indien de leden
met en door middel van hun cooperatie voor gemeenschappelijke rekening
en risico wensen samen te werken. Zo'n samenwerkingsvorm treffen we
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in het bijzonder aan bij die cooperaties die als lid ondememers hebben welke
alle eenzelfde soort bedrijf exploiteren.

Er bestaat een samenhang tussen de bedoelde drie categorieen van
verplichtingen hoewel zij qua aard heel verschillend zijn. Het onderscheid
tussen de verplichtingen met betrekking tot het onderling zaken doen door
de cooperatie en het lid enerzijds en de financieringsverplichtingen
anderzijds is congruent aan de twee hoedanigheden welk het lid in zijn
kwaliteit van lid van een cooperatie kan hebben, t. w. die van leverancier
en/of afnemer, en die van financier. Het zij nog eens gesteld, noodzakelijk
is deze samenhang niet maar hij is weI eigen aan het daadwerkelijk voor
gezamenlijke rekening en risico exploiteren van de cooperatieve onderne-
mingo De derde categorie - opzeggingstermijnen en/of uittredingsvoorwaar-
den - heeft een complementaire betekenis. Deze voorwaarden worden
veelal noodzakelijk geacht ter verzekering van het gedurende geruime tijd
doen nakomen van de verplichtingen en ter verzekering van een schade-
loosstelling bij gebreke daarvan.

Vooral dan zal een relatie van langere duur met het lid worden nagestreefd
indien werd gekozen voor zelffinanciering - zie onderdeel 9.2 - in het
bijzonder indien de cooperatie een kapitaal-intensief bedrijf exploiteert."
Risicodragend kapitaal verschaft door derden wordt in de praktijk veelal
niet gewenst. De leden verkiezen hun zeggenschap zoveel als mogelijk te
behouden. Dit vraagt om zelffinanciering. Een plotselinge leegloop van
de cooperatie is 66k om die reden - d.w.z. zowel om de economische
interactie als om de financiering niet in gevaar te brengen - niet gewenst.

e cooperatie, en in dit geval hier nadrukkelijk daarmede bedoeld de led~R
onderlin ,dienen z· n zo' n lee 100 te besche et maatre elen
die daartoe strekken rna het vertrekkende lid - .2:8 is hi r ker
van e ang - worden geconfronteerd.
Of een meer permanent karakter van het lidmaatschap, Of voortdurende
verplichtingen na de beeindiging van dit lidmaatschap, 6f een afkoop van
die verplichtingen, bieden soulaas. Zie mer de relatie tussen de categorieen
ben C. Slechts bij een sterk eigen vermogen waarbij dat vermogen zo is
samengesteld dat vertrekkende leden daarop geen (individuele) aanspraak
hebben, welke combinatie denkbaar is maar zich in de praktijk niet licht

6 Vgl. HofLeeuwarden 6 mei 1956, NJ 1957,48 en RB Alkmaar 17 maart 1966, NJ 1966,
492. In het bijzonder coOperaties met een kapitaal intensieve ondememing zullen zicb met
behulp van uittredingsvoorwaarden wensen te bescbermen tegen onderbez.etting.
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zal voordoen, is een versoepeling van de hierbedoelde verplichtingen moge-
lijk. Vanzelfsprekend spelen bij de financiering van de cooperatieve
onderneming ook de leverings- en/of afnameplicht een roI. Indien de leden
de exclusiviteit van hun relatie met de cooperatie hebben onderschreven
waarborgt dat de continuiteit van het door de cooperatie geexploiteerde
bedrijf, hetgeen de financiering door diezelfde leden en door derden-kapitaal-
verschaffers zal vergernakkelijken."

Hoewel ledenbinding veelal een kenmerk zal zijn van een cooperatieve
samenwerkingsvorm - noodzakelijk is dit niet, en, zoals boven betoogd,
juridisch ook zeker niet vereist - blijft in de Nederlandse wet de hoofdregel
evenwel behoud der vrijheid van uittreding. Een beperking van die vrijheid
is toegestaan voorzover deze in overeenstemming is met het doel en de
strekking van de cooperatie. Niet te gauw mag worden betoogd - de tekst
van art. 2:60 BW zou daartoe aanleiding kunnen geven - dat met zo'n
vage normering niet is te werken. Zoals boven bleek is de ratio van de
zinsnede 'in overeenstemming met haar doel en strekking' weI duidelijk,
zij het dat een betere omschrijving daarvan zeker mogelijk is." Indien er
voor wordt gekozen de vrijheid van uittreding tot uitgangspunt te nemen
met toelating van aan die uittreding verbonden voorwaarden - welk
uitgangspunt hier niet wordt bepleit - dan is een zodanige redactie dat
cooperaties de mogelijkheid hebben voorwaarden vast te stellen die geheel
zijn afgestemd op de specifieke situatie, te prefereren. Zulks werd ook

7 Vgl. De financiering van de co6peratieveondememing, Onderzoeksrapport van de Commissie
'Financiering van de cooperatieve onderneming', NCR 1990, p.21.
Het is niet per definitie zo dat een (maximale) leveringsplicht aldus immer een voordeel
is voor de cooperatieve samenwerkingsvorm. Het spiegelbeeld zal zijn een op de cooperatie
rustende afnameplicht. Bij een overschot-situatie ontbreekt de cooperatie de mogelijkheid
te sturen; er ontstaat 'overbezetting'. Bij landbouw-cooperaties ziet men dan ook wei
fenomenen zoals een beperkte leveringsplicht, een beperkte afnameplicht en verschillende
prijzen voor (hetzelfde) geleverd produkt gedifferentieerd in relatie tot de hoeveelheid.
Velthuis stelt: '( ... ) Dat wordt anders indien de leden een statutair geregelde leveringsplicht
hebben, omdat de cooperatie zich dan van dat veelal omvangrijk leverancierskredietverzekerd
weet en dat als zodanig kan aanwenden voor andere verplichtingen. Die leveringsplicht en
ook de afnameplicht hebben nog een andere belangrijke functie. Zij beperken de financiele
risico's van de co6peraties en verhogen daarmede de continuiteit. Bovendienwordt de krediet-
waardigheid erdoor vergroot!
A. Ch.H. ten Velthuis, De betrokkenheid van de leden bij de fmanciering van de Nederlandse
land- en tuinbouw cooperaties; TVVS 1988, p.89.
Vgl. Dijk-Van der Ploeg, t.a.p. p.lll e.v.

8 Van Zeben, p.S03. 'Bij het doel van een cooperatieve vereniging pleegt men immers meer
Ie denken aan het statutaire doel, terwijl de strekking meer op de cooperatiegedachte in het
algemeen slaat' (MvA II Vaststellingswet).
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overwogen door de wetgever.? Zo'n vrijheid zou evenwel ook dan nog
mogelijk kunnen zijn indien onderhavige bepaling de rechter meer houvast
zou bieden bij het bepalen van de geoorloofdheid van de voorwaarden.

Wijkt de regel - van art. 2:60 BW - werkelijk af van hetgeen in het
verbintenissenrecht gebruikelijk is? Nee. Duurovereenkomsten zijn naar
hun aard, in beginsel, opzegbaar.'? Bij beeindiging van menige overeen-
komst gelden ingevolge wet of wilsovereenstemming van partijen belemme-
ringen, ZOalSin de vorm van een opzeggingstermijn, of een schadeloosstel-
ling, of een boete. Een schadevergoeding en/of een boete kunnen op hun
plaats zijn en worden door partijen veelal vooraf gefixeerd. Maar, het staat
partijen 66k vrij hun relatie zodanig in te richten dat op gezette tijden
(telkens) een moment aanbreekt dat die relatie - wellicht zonder bijkomen-
de voorwaarden anders dan een opzeggingstermijn - kan worden verbro-
ken.

t Evenzo staat het partijen vrij er juist voor te kiezen dat gedurende kortere
of Iangere tijd hun relatie niet beeindigbaar is. Deze laatste mogelijkheid

f ontbreekt in het Nederlandse cooperatierecht. Een lidmaatschap voor
bepaaIde (langere) duur wordt niet geduld door de artt. 2:35 en 36
BW - zie hoofdstuk 11. Een uitsluiting van de opzeggingsmogelijkheid
staat art. 2:60 BW niet toe. De vraag of een opschorting van de opzeggings-
mogelijkheid wei mogelijk is komt verderop aan bod - onderdeeI 12.3.

De onderscheiden wettelijke regelingen van verschillende Europese landen
rondom de vrijheid van uittreding en, indien die vrijheid wordt erkend,
de mate waarin deze kan worden beperkt, lopen nogal uiteen. Rechtsvergelij-
king is ook op dit punt niet eenvoudig daar telkens de vraag rijst of de
buitenlandse rechtspersoon weI vergelijkbaar is. Het Nederlandse wettelijke
uitgangspunt dat een cooperatie een vereniging is, compliceert de verge-
lijking. Ledenbinding in dit opzicht is ook in andere landen kenmerkend
voor die cooperatieve samenwerkingsvormen welke, mede blijkens hun
wijze van financiering, een daadwerkeIijk functioneren voor gezamenlijke
rekening en risico van de leden nastreven.

9 Van Zeben t.a.p. p.503, 504.
10 I.T.M. Strijbos, Opzegging van duurovereenkomsten, p.90-91, diss. Nijmegen, K1uwer

1985.
a.J.p. de Vries, Opzegging van obligatoireovereenkomsten, p.346, diss. V.v.A., Tjeenk
Wil\ink 1990.

260



Vrijheid van utttreding - uittredingsvoorwaarden - gejixeerde lidmaatschapsduur

Ter aanvulling op hetgeen hieromtrent in de hoofdstukken over Belgie -
onderdeel 3.5 - en Duitsland - onderdeel 4.5 - werd gesteld moge nog
het navolgende dienen. In Finland bestaat het recht van vrijheid van
uittreding; een opzegtermijn van maximaal3 jaar is toegestaan. Noorwegen
kent geen vrijheid van uittreding uit de cooperatie als beginsel. Een statutaire
bepaling dat uittreding gedurende de eerste tien jaar van het lidmaatschap
niet mogelijk is, is toegestaan." De Zwitserse wetgever heeft bepaald;

'Solange die Auflosung der Genossenschaft nicht beschlossen ist, steht jedem
Genossenschafter der Austritt frei. Die Statuten konnen vorschreiben, daf der
Austretendezur Bezahlung einer angemessenen Auslosungssumme verpflichtet
ist, wenn nach den Umstanden durch den Austrittes der Genossenschaft ein
erheblicher Schaden erwachst oder deren Fortbestand gefahrdet wird. Ein
dauerndes Verbot oder eine iibermliJ3ige Erschwerung des Austrittes durch die
Statuten oder durch Vertrag sind ungiiitig. Der Austritt kann durch die Statuten
oder durch Vertrag auf hochstens funf Jahre ausgeschlossen werden.
Auch wlihrend dieser Frist kann aus wichtigen Grunden der Austritt erklart
werden. Die Pflicht zur Bezahlung einer angemessenen Auslosungssummeunter
den fur den freier Austritt vorgesehenen Voraussetzungen bleibt vorbehalten. ,12

Ook in de statuten van de ECV, zie hoofdstuk 5, kan - men mag ook
andere dan in de verordening genoemde wijzen van beeindiging van het
lidmaatschap in de statuten opnemen - een minimale lidmaatschapsduur
worden vastgelegd. De verordening kent niet het beginsel van de vrijheid
van uittreding."

3 Opschorting van de uittredingsmogelijkheid

Mogen uittredingsvoorwaarden er alleen toe dienen dat er wordt voorzien
in een schadeloosstelling, of mag het effect (daarnaast) ook bestaan uit een
tijdelijke verhindering van uittreding?

11 Kurt Hanns Ebert, t.a.p. p.173.
12 Aligemeines Gesetz iiber die Handelsgesellschaften Schweiz Obligationsrecht, par. 842,

par. 843.
Zie ook Theo Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, Achte Auflage, p. 746 e.v.
Zie over ledenbinding in het Zwitserse verenigingSTecht T.J. van der Ploeg, Bergen en daten
in het Zwitserse verenigingenrecht vanuit Nederlands perspectief, S&V 1992, p. 14 e.v.
Van der Ploeg wijst erop dat de vereniging onevenredig grote bevoegdheden 1.0. v. de leden
heeft, p.18.

13 Voorstel van de verordening betreffende het statuut van de Europese coOperatieve
vennootschap, PB C 99/17, 21.4.92, zie i.h.b. art. 12.
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De beantwoording van deze vraag is van theoretiseh belang. Immers, thans
verhindert hetgeen met betrekking tot opzeggingstermijnen in art. 2:36 lid
1 BW is bepaald - waardoor beeindiging van het lidmaatschap altijd
mogelijk is per einde van het boekjaar volgend op dat waarin wordt
opgezegd - een daadwerkelijke opsehorting van de uittredingsmogelijk-
heid." Hierna wordt betoogd dat noeh art. 2:60 BW, noeh de maximale
opzeggingstermijn van art. 2:36 BW lid I in het cooperatierecht behoren
te worden gehandhaafd. Zou het beginsel van de vrijheid van uittreding
wel onderdeel uitmaken van het cooperatierecht en de maximaIe opzeggings-
termijn zijn geecarteerd, dan heeft de vraag hoe dat beginsel zich verhoudt
met een onderscheidenlijk bepaaIbare en onbepaaIbare opsehorting van de
uittredingsmogelijkheid relevante betekenis voor de praktijk.

Eerder werd uiteengezet - onderdeel 10.3 - dat een meer permanent
karakter van het lidmaatschap doorgaans aIs uitgangspunt geldt. Indien het
een werkelijke (besloten) sarnenwerkingsverband betreft - met wed~J7ijdse----~ankeJijkbejd, voortvloeiend bijv. uit de leveringsplicht en het leverings-
recht van het lid, met het oog waarop door de cooperatie werd geinves-
teerd - kan een opzegging zeer ongelegen komen. Een absolute blokkade
voor de uittreding zou kunnen worden bereikt door aan het uittreden prohibi-
tieve voorwaarden te verbinden, zoaIs een zeer hoog uittreedgeld. Niet dit
type van uittredingsvoorwaarden, welke gelet op de tweede zin van art.
2:60 BW het onderspit zullen delven, zijn hier onderwerp van onderzoek
doeh (1) voorwaarden die betrekking hebben op de (minimale) duur van
het lidmaatsehap en/of de duur van de opzegtermijn, aIsmede (2) voorwaar-
den welke anderszins (kunnen) resulteren in opsehorting van de uittredings-
mogelijkheid. Een voorbeeld van de laatste eategorie waarbij de duur van
de opschorting moeilijk bepaalbaar kan zijn, is de in Belgie en Frankrijk
weI voorkomende regel dat van een uittreding geen sprake kan zijn als
daardoor de cooperatie in financieel opzicht in gevaar zal worden gebraeht.
Deze regel zal doordat hij resulteert in een absolute verhindering uit te
treden een adequaat middel zijn. Het stellen van een maximum aan het aantaI
leden dat de cooperatie in enig jaar mag verlaten -let wel, ook hiermede
kan men de uittredingsmogelijkheid voor een individueel lid (tijdeIijk)
volledig uitsluiten - wordt in Nederland toelaatbaar geacht, aIthans in
principe verenigbaar met de vrijheid van uittreden. De rechter kan in casu

14 Dit mag als uitgangspunt gelden. immers, het is niet toegestaan bij statuten af te wijken
van de regel dat beiiindiging in ieder geval mogelijk is per einde van het boekjaar volgend
op dat waarin wordt opgezegd. Zo'n expliciete toestemming voor een statutaire afwijking
is gelet op art. 2:52 BW noodzakelijk.
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weliswaar bezien of de mate waarin de vrijheid wordt beperkt nog wei
geoorloofd is." Een bevestiging van deze zienswijze in de jurisprudentie
ontbreekt.
Beide methoden - de Belgische en Franse c1ausule en de fixatie van het
maximale aantal uittredingen passen in de Nederlandse context. Ais typen
van uittredingsvoorwaarden - want dat zijn het - sluiten zij aan op de
ratio van de door de wetgever gedoogde beperking op de vrijheid van
uittreding. Evenwel, omdat het uittredingsvoorwaarden zijn is in enig geval
een toetsing aan de ongewisse norm van art. 2:60 BW 2e zin mogelijk;
'Een voorwaarde welke verder gaat dan geoorloofd is, wordt in zoverre
voor niet geschreven gehouden.' De Belgische c1ausule heeft als nadeel
dat deze geen harde eenduidige norm omvat, terwijl een maximum aantal
weinig te raden overlaat, zodat het het lid aan voorzienbaarheid niet
ontbreekt.

Art. 2:60 BW, althans de ratio daarvan staat een opschorting van de]
uittredingsmogelijkheid niet in de weg. Art. 2:36 lid 1 en art. 2:35 BW -
hoofdstuk II - vormen hier het werkelijke probleem.

4 Gefixeerde lidmaatschapsduur

Is een gefixeerde (minimale) lidmaatschapsduur, van bijvoorbeeld vijf of
tien jaar, in strijd met de vrijheid van uittreding zoals bedoeld in art. 2:60
BW. Zoals eerder bleek kennen Duitsland en Zwitserland wettelijke regels
waardoor een termijn van vijf jaar kan worden overeengekomen. Zo'n
expliciete regel bestaat in Nederland niet. Van belang voor de opgeworpen
vraag zijn, evenals bij de opschorting van de opzeggingsmogelijkheid, de
artt. 2:35, 36 en 60 BW. Analoog aan hetgeen boven werd gesteld met

15 Van Zeben, t.a.p, p.4IS, 420. Prof. Drion, p.420, antwoordt op vragen, ingegeven door
comrnentaar van de Nationale Cooperatieve Raad op de korte maximale opzeggingstermijn
van (bet nieuwe) art. 2:36 lid I, dat of een statutaire regel die het aantal uittredingen per
jaar beperkt geldig is afhangt van de mate waarin deze de vrijheid van uittreden beperkt.
Dit laatste staat ter beoordeling van de reehter. Orion verwijst vervolgens naar de
jurisprudentie waaruit is op te maken - de expliciete maximale termijn van art. 36 gold toen
nog niet - dat een opzeggingstermijn langer stellen dat tot het einde van het lopende boekjaar,
niet toelaatbaar werd geacht. AI met al lijkt de op zich niet onlogiscbe gedacbte te zijn
geweest dat het stellen van een maximum op het aantal uittredingen niet onverenigbaar is
met het beginsel van de vrijheid van uittreding, doch wordt gelimiteerd door de nieuwe
('ruimere') regel dat het lid niet langer kan worden gebonden dan gedurende bet boekjaar
en bet volgende boekjaar.
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betrekking tot de opschorting van de uittredingsmogelijkheid in relatie tot
de artt. 2:35 en 36 BW moet ook hier worden geconc1udeerd dat een
lidmaatschapsovereenkomst voor bepaalde (langere) tijd niet is toegestaan,
althans met genoemde bepalingen kan worden doorbroken. De vraag rest
dan wat de betekenis is van art. 2:60 BW en of indien ook deze bepaling
een lidmaatschap voor bepaalde duur in de weg staat, dit gewenst is.

Gaat het hier om een uittredingsvoorwaarde? Nee, het betreft een door
partijen overeengekomen termijn van de lidmaatschapsovereenkomst. De
lidmaatschapsovereenkomst is een duurovereenkomst en is, zoals eerder
gesteld, mitsdien in beginsel opbaar.16~ing van de opzeg~-
voegdheid is bij djt type o"eteenbmst mogeJjjk. zowel bij wet zoals )

.,..-bij de arbeidsovereenkomst of de pachtovereenkomst =- als bij COR--->

-.!:act - zoaIs bij de vennootschap. 17Gelet op de aard van de relatie welke
het lid t'ieeft met de cooperatie is er geen omstandigheid welke een
principiele verhindering betekent voor en lidmaatschap van bepaalde duur.
In tegendeel, eerder bleek dat bij een cooperatieve samenwerkingsvorm
een meer permanent lidmaatschap, veelal, uit de aard van die samenwer-
kingsvorm voortvloeit. Zekerheid van voldoende permanentie wordt door
bepalingen van het verenigingsrecht - de artt. 2:35 en 36 BW - weliswaar

~

. d maar een andere bepaling van dat verenigingsrecht, te weten
art. 2:60 W, hetwelk niet is opgenomen in het gewone verenigings-

/ - Tite12 - maar in het c06peratierecht- Titel 3 - staat juist mELU het oog op die gewenste permanentie uitt:retttrrgsyoorwaarden tOel Hiermede
~ruet gesteld dat mltsdleneen lidmaatschapsovereenkomst voor bepaalde

duur mogelijk is. Met de in art. 2:60 BW bedoelde 'voorwaarden' , die
kunnen bestaan voorzover de vrijheid van uittreding behouden blijft, zijn
voorwaarden bedoeld die resulteren in een schadeloosstelling welke
wenselijk wordt geacht in geval van 'voortijdige' beeindiging. Voorwaarden
welke niet leiden tot schadeloosstelling, maar tot opschorting van de uittre-

16 Zie noot 10.
17 Niet de mogelijkbeid van opzegging, noch de eventueel overeengekomen onmogelijkheid

op te zeggen en evenmin het niet objectiefbepaalbaar zijn van de afloopdatum van de overeen-
komst zijn essentieel voor het begrip 'duurovereenkomst. ' Er zijn vele definities voorhanden.
Op de relatie welke bestaat tussen de cooperatie en het lid sluit goed aan de definitie van
Hofmann- Van Opstall: 'overeenkomsten die verplichten tot opeenvolgende of voortdurende
prestaties en daardoor bestemd zijn gedurende een langere tijdruimte te blijven werken';
Hofmann-Van Opstall, Het Nederlandse Verbintenissenrecht, p.19 e.v.
Hartkamp moe! de verplichting der vennoten tot samenwerking als een voorbeeld en geeft
dezelfde definitie van 'voortdurende verbintenissen' als Hofmann-Van Opstall, Asser-
Hartkamp I p.30.
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ding kunnen evenzeer op hun plaats zijn - zie onderdeel 12.3. De wetgever
~rschaft de cooperatie in art. 2:60 BW de mogeJijkheid zjch te bescherme
-.!egende gevolgen van uittreding. De meest voor de hand lig nde wi'ze
van bescherming is een gefixeerde lidmaatschapsduur. Deze is in overeen-
stemming met de rabo van a . .
.Is een hdmaatschapsovereetdwlIist met een duur van tien jaar te rijmen met
de zinsnede 'met behoud der vrijheid van uittreding uit de cooperatie?' Is
de hierbedoelde vrijheid minder geschonden indien het een overeenkomst
betreft van onbepaalde tijd, terwijl bij uittreding een fors uittreedgeld
verschuldigd is en dit uittreedgeld niet lager wordt naar mate het lidrnaat-
schap langer heeft voortgeduurd? Aldus bezien is indien de vrijheid van
uittreding onderdeel moet uitmaken van het cooperatierecht - het tegendeel
wordt hier bepleit - een lidmaatschap voor bepaalde duur met dit principe
verenigbaar. Bij handhaving van de vrijheid van uittreding zou ook gekozen
kunnen worden, zoals in andere landen, voor een wettelijke maximale
termijn.
Fixatie van de lidmaatschapsduur betekent uiteraard niet dat er geen
omstandigheden denkbaar zijn die een voortijdige beeindiging van de relatie
rechtvaardigen. Zo'n mogelijkheid tot beeindiging - geheel aansluitend
op het algemene verbintenissenrecht en het in het cooperatierecht geldende
art. 2:36 lid I BW - blijft immer op zijn plaats.

Eerder werd gewezen op de overeenstemming tussen de cooperatie en de
maatschap zoals voorgesteld in het ontwerp Boek 7, Titel 13 - zie
onderdeel 7.6. De overwegingen van de wetgever om de beeindiging van
de overeenkomst van maatschap te regelen zoals voorgesteld sluiten goed
aan op de eerder bedoelde ratio van art. 2:60 BW. De uittredende maat
behoort oog te hebben voor de positie van de andere maten, zoals art. 2:8
BW - zoals eerder gesteld - met zich brengt dat het opzeggende lid van
een cooperatie, eerder aangeduid als een gekwalificeerde maatschap, zie
onderdeel 7.6, oog moet hebben voor de gevolgen van zijn uittreding voor
de achterblijvende leden. Daar de maten een onderneming drijven is een
korte opzeggingstermijn niet op zijn plaats. Bij de beantwoording van de
vraag of de opzegging aan de redelijkheid en billijkheid beantwoordt, moet
rekening worden gehouden met de omstandigheden van het concrete geval.
Zo zal gewicht in de schaal kunnen leggen 'dat partijen blijkens de inhoud
van hun overeenkomst een langdurige samenwerking voor ogen hebben
gehad' , aldus de wetgever."

18 Toelichting Boek 7 p.I 102, Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek, Vierde gedeelte
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De voorgestelde wettelijke regeling rondom de uittreding uit een maatschap
verschaft maximale flexibiliteit. Niet de vrijheid van uittreding heeft de
primaat, maar de redelijkheid en billijkheid tussen partijen. Art 7A: 1686,
venals art. 7.13.l.14. Ontwe luidt·' in is verrueti

iJJ len ZIJ In S nJ met de reder' id illi'kheid is eschied.' Er zijn
in het on van Titel 13 van Boek 7 geen nadere bepalingen opgenomen
m.b.t. de (maximale) duur van de opzeggingsterrnijn, zoals dat wei het
geval is in het cooperatierecht - art. 2:36 lid I.

~

Blijkens art. 7.13 .1.12 Ontwerp kunnen de maten hun overeenkomst aangaan
, ..:Yoor bepaatde tijd. Gedu«nde ale tiid is opzegging uitgesloten. tenzij anders

-bedongen art 7.13 .1.14 lid 2 Ontwerp. Eveneens is het toegestaan
overeen te komen, bij een maatschap aangegaan voor onbepaalde tijd -
zoals dat al geldt voor de maatschap - dat uittreding nimmer, of gedurende
zekere tijd, niet mogelijk is. 19
Gelet op de overeenstemming tussen de (openbare) maatschap en de
cooperatie kan het ontwerp van Titel 13 van Boek 7 als voorbeeld dienen
bij een vernieuwing van de regelgeving rondom de beeindiging van het
lidmaatschap van de cooperatie. Als voorbeeld zijn zeker ook bruikbaar
de Duits wettelijke regelingen rondom de uittreding uit de Genossenschaft
en uit de BGB-Gesellschaft.20

5 Ongeoorloofde uittredingsvoorwaarden

Art. 2:60 BW tweede zin bepaalt:

'Een voorwaarde welke verder gaat dan geoorloofd is, word! in zoverre voor
niet geschreven gehouden.'

Uittredingsvoorwaarden behelsen vaak de plicht tot het betalen van een
schadeloosstelling van welke de hoogte is gerelateerd aan de omvang van
de activiteiten tussen het lid en de cooperatie. Zo'n schadeloosstelling is
passend indien de achterblijvende leden door die uittreding schade ondervin-

(Boek 7), Prof. Mr E.M. Meijers.
19 Strijbos, t.a.p. p.32, p.91.

Toelichting Boek 7, t.a.p. p.ll04.
Asser-Maeijer I nr.231, p.262.

20 Zie onderdeel 4.5.
Zie par 65 GenG en par. 723 e.v. BGB.
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den." Indien er yonr de cooperatie sprake is van een tijdige voorzienbar
,~

uittr in dan Ida een der eli'ke sehadeloosstelling niet voor de hand te
.liggen. De vraag of een voorwaarde is geoorloofd behoort uiteraar fe
worden beantwoord met inachtneming van al de rechten en plichten van
het lid, in het bijzonder die pliehten waarvan de optelsom de mate van
ledenbinding weergeeft. Bij beeindiging van het lidmaatschap door verloop
van de gefixeerde lidmaatschapsduur is een uittredingsvoorwaarde in de
vorm van een schadeloosstelling niet op haar plaats.

Gelet op zowel de ratio van de in art. 2:60 BW als principe vervatte
mogelijkheid uittredingsvoorwaarden te hanteren - sehadeloosstelling -
als de door een lid terecht verlangde zekerheid ten aanzien van het moment
dat hij kan uittreden.js een zodanige voorwaarde dat de vervulling daarv~
volledig afbanke1ijk is van de toestemming van een derde, althans indien
ob' eetie .. met inaehtneming waarvan die derde moet oordelen niet
voor handen zijn, nimmer toe aar. ezelle Meer urg ste t:

'Ongeoorioofd is de voorwaarde dat de opzegging aan de toestemming der
algemeene vergadering is onderworpen, daarmede is de vrijheid uitgesloten. '22

Gezelle Meerburg werd niet ondersteund door de Hoge Raad in 1928 toen
w r-d eeo eeld dat een toetsmg van de redenen van de Ulttredmg door
de ledenyergadering is geoor 00 en a e UI e en e I Ul eegeld
versdU:llciigd hn zijn afhankelijk van de mening "an d010denvergadering. 23

Een beslissing wel liggend in de lijn van Gezelle Meerburg had, in deze
tijd, verwaeht mogen worden in de zaak-Vecolac. Helaas de Hoge Raad
kwam, zoals door Raaijmakers betoogd ten onrechte, niet toe aan o.a. een
,.beoordeling van de statutaire regel dat de leden van Veeolae voor uittreding
teestemming behoeven."

Een voorwaarde welke verder gaat dan geoorloofd is, zo bepaalt art. 2:60
BW, 'wordt in zoverre voor niet gesehreven gehouden'. De reehter heeft
een matigingsreeht, althans indien de onderhavige voorwaarde qua aard,

21 Voor schade1oosste1lingverschuldigd door het uittredende lid in Duitsland en enige andere
landen zie Kurt Hanns Ebert, t.a, p. p. 523 e. v.

22 O. Gezelle Meerburg, Practische Handleiding bij de Wei op de CoOperatieve Vereeniging,
p. 32, N. Samsom, Alphen aan den Rijn, 1925.

23 HR 3 mei 1928, NJ 1928, biz. 145.
24 HR 9januari 1987, NJ 1987,959, m.n. Maeijer, Vgl. M.J.G.C. Raaijmakers, TVVS 1987,

p. 181 en t.a.p. p.205.
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zoals de plicht een uittreedgeld te betalen en zoals niet de voorwaarde
toestemming voor de uittreding van een derde te verkrijgen, voor matiging
in aanmerking komt; is het laatste niet het geval, en is die voorwaarde
ongeoorloofd, dan is de consequentie van een en ander (volledige) nietigheid
van die voorwaarde.

6 Uittredingsvoorwaarden en art. 2:36 lid 1 en lid 3 BW

Art. 2:36 lid 1 BW, 2e zin, laatste zinsnede bepaalt dat het lidmaatschap
onmiddellijk kan worden beeindigd, door het lid, 'indien redelijkerwijs
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren'. Zie ook
onderdeelll.5.3. Dezelfde regel, maar dan ten behoeve van de cooperatie
die de relatie met het lid wil beeindigen, is opgenomen in art. 2:35 lid 2
BW. Er bestaat hier een belangrijk verschil met art. 7A: 1684 dat bepaalt
dat de maatsehap wegens gewiehtige reden door de rechter kan worden
ontbonden. Zie ook art. 7A:1686 dat een opzegging van de maatschap
vernietigbaar kan doen zijn indien deze is gesehied in strijd met de
redelijkheid en billijkheid.
Art. 2:36 lid 3 BW bepaalt dat, behoudens statutaire uitsluiting, bij
verzwaring van verpliehtingen of bij beperking van reehten het lid het
lidmaatschap met onmiddeUijke ingang kan beeindigen, Zie onderdeel
11.5.4.
De vraag rijst ofbij beide het lid geboden bijzondere beeindigingsmodalitei-
ten toepassing van uittredingsvoorwaarden, die op zieh - qua inhoud -
geoorloofd zijn, passend is. De toepasselijkheid van uittredingsvoorwaarden
bij fusie of omzetting van de cooperatie - in welk geval blijkens art. 2:36
lid 4 BW eveneens onmiddellijke beeindiging mogelijk is - komt aan bod
in onderdeel 13.5.

Terwijl opzegging door de cooperatie aIleen mogelijk is in door de wet
en de statuten genoemde gevallen, behoeft het lid voor zijn opzegging geen
bijzondere reden - zie onderdeeI 11.4.3. Bij onmiddellijke beeindiging
even wel- dus bij terzijdestelling van de opzeggingstermijnen - behoort
die reden te zijn een van de twee, of beide, genoemd in respectievelijk de
leden 1 en 3 van art. 2:36 BW. Oat redelijkerwijs niet van het lid gevergd
kan worden dat bij het lidmaatseh ctieveliik dat
e ve c betekent eenszins dat de cooperatie jegens

dat lid heeft gewanpresteerd. Aan verzwaring van verplichtingen z een
aetie van de co6peratie, waarschijnlijk ~~A beshlllrsbesluit of zelfs een besluit
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~ ledenraad, zijn vooraf gegaan. Zo'n verzwaring treft - zo mail
in zijn aIgemeeriheid worden aangenomen -alle leden in gelijke (evenredi- [
ge) mate. Het orgaan van de cooperatie dat de verzwaring heeft opgelegd
zal menen dat zulks in het belang is van de cooperatie en dat er niet is
besloten in strijd met art. 2:8 BW zodat er ook geen sprake is van een
vernietigbaar besluit ex art. 15 lid Ib BW. Aan de situatie zoals bedoeld
in lid 1 van art. 2:36 BW behoeft niet noodzakelijkerwijze een actie van
de cooperatie vooraf te gaan. Denkbaar is dat het lid, zonder dat de coope-
ratie daar enige invloed op heeft gehad, in zodanige omstandigheden is
komen te verkeren dat voortzetting van het lidmaatschap niet mag worden
gevergd.

, Bij een onmiddellijke beeindiging ex lid 1ofti1t3-va-n-art..2· 6 BW behoort
in. be insel te w den voldaan aan statutaire uittredingsvoorwaar en.
eelal impliceert dit betaling van een geldsom. Let wei, ook hier wor t

uittreedgeld aangemerkt als schadeloosstelling, niet als boete. De ratio van
de schadevergoeding - en daarmede de aard van de verhouding zoals die
bestaat tussen de cooperatie en haar leden - is de reden van het hier
verkozen uitgangspunt." Ofhiervan behoort te worden afgeweken, omdat
de goede trouw dat vraagt, zal afhangen van de omstandigheden van het
geval." Indien de beeindiging niet voortvloeit uit een actie van de ZijdJ
van de cooperatie is er geen onmiddellijke reden het lid te ontslaan van
zijn verplichting tot betaling van schadevergoeding. Indien de reden van
de onmiddellijke beeindiging een (objectieve) verzwaring van verplichtingen
is - waaraan een besluit van de cooperatie vooraf ging, wellicht zelfs een
statutenwijziging - ook dan is een schadeloosstelling, in beginsel, op haar
plaats. Bij zijn toetreding tot de cooperatie weet het lid dat een confrontatie
met zwaardere verplichtingen in de toekomst tot de mogelijkheden behoort.
Dit is inherent aan het op een zodanige wijze participeren in een onderne-

25 Anders S. Perrick, in reactie op 'Vrijbeid en gebondenheid van de cooperatie en baar leden' ,
van Me R.C.1. Galle, TVVS 199090/11, p.276.

26 De Zwitserse wetgever bepaalt expliciet dat de verplichting de 'Auslosungssumme' te betalen
ook geldt bij voortijdige beeindiging 'aus wicbtigen Griinden'. Zie voor citaat onderdeel
12.3.0 zie noot 16.

27 Voor mogelijkesameoloop van de artt. 2:36 en de goede trouw, zie discussie Galle - Perrick
TVVS 1990 or 90/11 p.275 e.v.

28 In dit opzicbt is bet van belang erop te attenderen dat bij de Invoeringswet Boeken 3, 5 en
6 NBW art. 36 lid 3 op een voor de cooperatie nadelige wijze werd aangepast. De 'overgangs-
periode' gedurende welke bet protesterende lid nog lid bleef terwijl de verzwaringen voor
bem niet gelden, behoort tot het verieden. Zo 'n overgangsperiode was overigens inde praktijk
niet echt bruikbaar. Ook anderszins was de aanpassing nadelig - zie onderdeel 11.5.6.
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ming dat met recht mag worden gesteld dat die ondememing wordt gedreven
voor gemeenschappelijke rekening en risico, hetgeen bij de cooperatie, zoals
dat eveneens geldt bij de maatschap, doorgaans het geval zal zijn. Het zich
zonder enige consequenties, met onmiddellijke ingang, aan verzwaringen
kunnen onttrekken zou atbreuk doen aan het vermogen van de cooperatie
om ook daadwerkelijk als onderneming te functioneren.
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Het lidmaatschap en juridische fusie van cooperaties

1 Fusie van cooperaties

De wijziging van de wetgeving rondom de juridische fusie bij Wet van 21
apri11987, waardoor de juridische fusie ook mogelijk werd voor verenigin-
gen en stichtingen, is voor het cooperatieve bedrijfsleven van groot belang. 1
In art. 2: 309 BW wordt de juridische fusie gedefinieerd als de 'rechtshande-
ling van twee of meer rechtspersonen waarbij een van deze het vermogen
van de ander onder algemene titel verkrijgt of waarbij een nieuwe rechtsper-
soon die bij deze rechtshandeling door hen samen wordt opgericht, hun
vermogen onder algemene titel verkrijgt.' In dit hoofdstuk komt de
juridische fusie tussen cooperaties aanbod, en de gevolgen daarvan voor
de leden. Er wordt geen aandacht geschonken aan de mogelijkheid van de
fusie van de cooperatie met andere soorten rechtspersonen - groepsfusie -
hetgeen mogelijk wordt gemaakt door art. 2: 310 lid 4 BW.

Met het wettelijke begrip 'juridische fusie' wordt een wijze van fuseren -
art. 2:309 BW spreekt van een rechtshandeling - aangeduid. Andere
methoden zijn de aandelenfusie, de bedrijfsfusie, en de contractuele fusie.
Het begrip fusie wordt in de literatuur veelaI gebruikt indien men het oog
heeft op concentratie van zeggenschap. Zulks kan zowel het geval zijn bij
een overname, alsmede bij een versmelting van evenwaardige onder-
nemingen, terwijl in het meer algemene spraakgebruik aIleen in het laatste

De huidige tekst van art. 2:308 BW e.v. - Titel 7 - werd aangepast bij de invoering van
de structuurregeling voor cooperaties, de Wet van 16 juni 1988, Stb. 1988, 305. Bij die
gelegenheid werd de term 'cooperatie' ingevoerd, o.a. in art. 2:308 lid 1. Voordien, althans
vanaf 1987, was eenjuridische fusie tussen cooperaties, toen nog aangeduid als 'cooperatieve
vereniging' ook mogelijk. Het begrip 'juridische fusie' werd in de wet geintroduceerd bij
de Wet van 19-01-1983, Stb. 1983, 59. Van deze fusievorm kon vooreerst uitsluitend gebruik
gemaakt worden door vennootschappen. Bij Wet van 21-04-1987, welke gold vanaf 08-06-
1987, Stb. 1987,209, houdende regeling van de fusie van verenigingen en stichtingen werd
de fusie ook mogelijk voor andere rechtspersonen.
Juridische fusie van cooperaties, 'samensmelting', was al aan de orde bij het ontwerp van
de Wet van 1925. De Staatscie. die de Wet van 1876 evalueerde en het ontwerp voor de
Wet van 1925 vervaardigde was voorstander van het opnemen van enige bepalingen terzake
'samensmelting'. De Minister wees dit af. Zie R. Kuperus, t.a.p, p.57.
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geval de term 'fusie' wordt gebezigd. De SER-fusiecode definieert in art.
14 lid 1 de fusie als verkrijging van zeggenschap, direct of indirect, over
de activiteiten van een ondememing of een gedeelte daarvan. Blijkens het
commentaar op de fusiegedragsregels is het voor de toepasselijkheid van
die regels van groot belang hoe de zeggenschap wordt verkregen; de
verkrijging van zeggenschap moet het gevolg zijn van in de vermogenssfeer
liggende transacties. 2

De beantwoording van de vraag of een fusie tussen cooperaties is gelukt
hangt in het bijzonder af van de omstandigheid of het ledensubstraat van
de verdwijnende cooperatie is overgegaan naarde verkrijgende cooperatie, 3

Wat de besturen van de fuserende cooperaties immers niet wensen is een
overgang van de activa zonder overgang van de door de leden gezamenlijk
gevormde bijbehorende vraag- of aanbodzijde van de cooperatie, afhankelijk
van het type cooperatie. Die activa zijn afgestemd op de omvang van het
ledensubstraat. De overgang van het ledensubstraat lijkt bij de vorm van
e JUri11~ e fusie gegarandeerd door de overgang van rechtswege. Art.
2: 311 lid BW bepaalt dat de leden van de verdwijnende cooperatie door
de fusi d worden van de verkrijgende cooperatie, zoals bij eenjuridische

--~Sle tussen vennootschappen de aandeelhouders aandeelhouder worden
van de verkrijgende vennootschap. Zie hier het grote belang van het
mechanisme van de juridische fusie voor het cooperatieve bedrijfsleven.
Voorheen bestond niet de mogelijkheid het lidmaatschap van de leden van
de verdwijnende cooperatie zonder hun individuele medewerking 'over te
zetten' naar de verkrijgende cooperatie. In geval van een juridische fusie
is er evenwel sprake van een overgang van rechtswege. Evenwel, verder
op zal worden betoogd dat het bij de Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 NBW
gelntroduceerde art. 2: 36 lid 4 BW dit voordeel weer grotendeels te met
doet. Art. 2:36 lid 4 BW luidt;

'Een lid lean zijn lidmaatschap ook met onmiddellijIce ingang opzeggen binnen
een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot ornzetting van de vereniging
in een andere rechtsvorm of tot fusie. '

2 Fusiegedragsregels, 1988 zesde druk, SER, zie Commentaar art. 14 p.ll.
3 De termen 'verkrijgende' en 'verdwijnende' komen voor in Titel 7 van Boek 2 over de

juridische fusie. Hoewel bij een andere fusievorm dan de juridische fusie er, vooralsnog,
geen verdwijnende rechtspersoon zal zijn, worden deze aanduidingen voor alle duidelijkheid
toch gebruikt. Bij dejuridiscbe fusie is bet mogelijkdat geen van de fusiepartners een verkrij-
gende rechtspersoon is omdat er voor werd gekozen, betgeen art. 2:309 BW toelaat, dat
een bij gelegenheid van de fusieopgerichte rechtspersoon de vermogens van de verdwijnende
fusiepartners verkrijgt.
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Voor de invoering van de juridische fusie werd het beoogde resultaat op
verschillende wijzen nagestreefd." Soms koos men ervoor de leden te vragen
individueel het lidmaatschap van de verkrijgende cooperatie te aanvaarden.
Onderdeel van de fusie-afspraken maakte dan o.a. uit de voorwaarde dat
er een minimumpercentage van de leden zou 'overtekenen', vertegenwoordi-
gende tenminste een bepaaId percentage van de omzet. Door aIdus de activa
en de omzet van een andere cooperatie te verkrijgen yond er een versmelting
plaats van economische activiteiten, evenweI zonder dat er gesproken kan
worden van fusie in bovenomschreven zin. Immers, aIdus werd niet de
zeggenschap verkregen over de cooperatie welke haar activiteiten grotendeels
verloor. Om deze reden, en dan in het bijzonder om die leden die niet de
bereidheid hadden over te tekenen 'in toom te houden', werd wei gekozen
voor een dubbel lidmaatschap. De overtekening yond plaats onder de
conditie dat men lid bleef van de cooperatie die haar activiteiten afstootte,
terwijl het aan dat lidmaatschap verbonden stemrecht werd 'overgedragen'
aan de verkrijgende cooperatie.
Aldus kwam de zeggenschap over de cooperatie, welke nog slechts enkele
leden had met wie daadwerkelijk zaken werd gedaan, 1.w. de leden die
niet hadden getekend, te berusten bij de verkrijgende cooperatie. Bij
gelegenheid van de fusie werden de statuten van de verdwijnende cooperatie
zodanig aangepast dat in elk opzicht deze cooperatie ging fungeren aIs
dochter van de verkrijgende cooperatie. Nadat er dan uiteindelijk na verloop
van (tangere) tijd geen leden meer in de verdwijnende cooperatie resteren,
kon deze worden geliquideerd.

Een andere aanpak om tot hetzelfde resultaat te geraken bestond wei daaruit
dat cooperatie B het lidmaatschap verkreeg van cooperatie A onder
gelijktijdige overdracht van aile activa en passiva. De doelstelling van
cooperatie B werd zodanig gewijzigd dat in materieel opzicht de leden van
deze cooperatie rechtstreeks zaken doen met cooperatie A. Van een fusie
in de zin van overdracht van zeggenschap kan in een dergelijke situatie
uiteraard aileen dan worden gesproken indien het contract tussen A en B
zodanig in elkaar steekt dat B voor onbeperkte duur is gebonden aan A

4 Zie ook:
A.G. van Solinge, Regeling van de fusie van verenigingen en van stichtingen, De Naamloze
Vennootschap 1984, p.139 e.v.
P.A. Stein, Fusies van coOperatieve verenigingen, TVVS 1976, p.81 e.v.
W.P.M. van 't Hooft, Fiscaalrechtelijke aspecten van herstructurering, pag. 75 e.v. inDe
cooperatie in fiscaal perspectief, Kluwer 1988, Bedrijfswijzers 15, L.G.M. Stevens (red.).
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en dat het B niet is toegestaan haar statu ten te wijzigen zonder instemming
van A.
Indien een (grotere) cooperatie op deze wijze meerdere (kleinere) cooperaties
aan zich verbindt ontstaat de figuur van de topcooperatie. De op deze wijze
aangesloten cooperaties worden wel aangeduid als B-afdelingen. Grotere
cooperaties kennen in hun bestuurlijke opbouw afdelingen, gevormd door
de in een regio gevestigde leden. Een aangesloten cooperatie kan zodanig
in de organisatie worden ingepast dat zij qua zeggenschap de positie verwerft
van een afdeling. In dat geval heeft zo'n afdeling, ais uitzondering in
vergelijking met de meeste andere afdelingen, rechtspersoonlijkheid.
Veeial is het evenweI niet de bedoeling dat het ledensubstraat van de
aangesloten cooperaties in tact blijft, doch wordt deze opzet juist beschouwd
als een 'uitsterf-constructie ': de Ieden van aangesloten cooperaties kunnen
(alsnog) toetreden tot de topcooperatie, terwiji de aangesioten cooperaties
niet actief nieuwe leden meer zullen werven. sIs het wel de bedoeling dat
de aangesioten cooperaties hun Iedensubstraat behouden en zelfs uitbrei-
den - in welk geval deze cooperaties waarschijnlijk ook werkelijk een
eigen onderneming exploiteren - dan tekent zich de figuur af van een
federatiestructuur. Het is dan niet zo dat de moedercooperatie het
daadwerkelijke bedrijf uitoefent en de dochters aan zich bindt om zich te
verzekeren van leden, dus van aan- of afzet. In de federatiestructuur heeft
de moeder eerder een serviceverlenende taak waarvan door de ledencoopera-
ties, die hun eigen bedrijf uitoefenen, gebruik wordt gemaakt. Raaijmakers
spreekt in dit geval van een concern op zijn kop:

'De punt van de pyramide is hier niet het hoogste, doch het laagste punt in de
juridische organisatie' .6

Wijzen van concentratie zoals bovenomschreven zijn thans niet meer nodig,
maar uiteraard nog weI mogelijk. Ook de methode van de aandelenfusie
is bij de cooperatie, in principe denkbaar 7 Het Jidmaatschap en het bezit

/, van aandelen behoren dan wei oQvernF0k@lijk met elkaa:r le ajo verhQnden.
De aandelen in het kapitaal, beter: in het vermogen van de cooperatie, zijn
niet direct vergelijkbaar met de aandelen uitgegeven door een vennootschap.

\

5 P.A. Stein merkt in 1976 op, t.a.p. p.83, 'Reeds is het verschijnsel merkbaar dat bestaande
topcoOperaties-constructies worden omgezet in grote cooperatieve verenigingen, waartoe
degenen die oorspronkelijk lid waren van de leden-coeperaties, als lid toetreden.'

" 6 M.J.G.C. Raaijmakers, K1uwer Rechtspersonen, Deel 3 Titel 7, Dejuridische fusie, art.
<; 309-14.

~~1. M.l.G.C. Raaijmakers, zie n~t 6, art. 309-10 ~.v. en P.A. Stein, t.a.p. p.85.
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Aan het aandeel, soms participatiebewijs of ledenbewijs genaamd, zijn meer
rechten verbonden dan het recht van aanspraak op het vennogen, zoals i.h.b.
het recht tot levering aan of afname van de cooperatie en wellicht het
stemrecht waarbij de omvang daarvan gerelateerd is aan de vermogensdeel-
name, en niet aan de omvang van de levering of afname - zie onderdeel
9.3. Door omruil van dit soort aandelen uitgegeven door verschillende
cooperaties kan een fusie in bovenbedoelde zin worden bewerkstelligd.

Fusiemethoden anders dan de juridische fusie blijven van belang indien
een samenwerking tussen cooperaties gevestigd in verschillende landen wordt
gewenst. 8 Ook voor vennootschappen bestaat er nog niet de mogelijkheid
van een internationale juridische fusie. Er mag worden verwacht dat nadat
zulks wel het geval zal zijn - d. w. z. na het definitief worden van de Tiende
Richtlijn betreffende grensoverschrijdende fusie van naamloze vennoot-
schappen en de implernentatie daarvan in de nationale wetgevingen - ook
de internationale juridische fusie van cooperaties de aandacht zal krijgen.
Een methode anders dan de juridische fusie om grensoverschrijdende
samenwerking tussen cooperaties mogelijk te maken, zou in principe kunnen
zijn het kiezen voor de oprichting van een ECV, zie onderdeel 5.7. Zoals
in hoofdstuk 5 bleek zal deze rechtsvorm echter nog weI even op zich laten
wachten. Juridische fusie moet als methodiek van fuseren van cooperaties
gevestigd in verschillende landen evenwel ook thans niet zonder meer
worden verworpen. Lang/Weidmiiller acht juridische fusie tussen een
verkrijgende Duitse Genossenschaft en een verdwijnende niet in Duitsland
gevestigde cooperatie, mits gevestigd in een land alwaar juridische fusie
mogelijk is, denkbaar. De belangen van de buitenlandse leden zijn bij zo'n
fusie gewaarborgd omdat het Duitse recht toepasselijk is en dit recht, in
de cooperatie-wetgeving, die belangen, d.w .z. de specifieke belangen zoals
zich die bij een fusie manifesteren, beschermt. Ook een internationale
juridische fusie tussen cooperaties in omgekeerde richting - waarbij de
Duitse Genossenschaft verdwijnt en de buitenlandse cooperatie de rol vervult
van verkrijgende fusiepartner - kan naar mening van Lang/Weidmiiller
plaatsvinden mits het toepasselijke buitenlandse recht de belangen van de
leden en de schuldeisers afdoende beschennt. 9

8 Zie over intemationale samenwerking tussen cooperaties M.l.G.C. Raaijmakers, Over
coOperatieve samenwerk.ingsverbanden en de positie van derzelver leden, preadvies Vereniging
voor Agrarisch Recht, Agrarisch recht mei 1989, nummer 5, p.240e.v., i.h.b. p.255 e.v.

9 Lang/Weidmiiller, t.a.p. p.981.
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De overgang van het lidmaatschap van rechtswege bij de juridische fusie
betekent dat ook die leden die tegenstander zijn van de fusie, in beginsel,
toch lid zullen worden van de verkrijgende cooperatie. Nu de fusie van
cooperaties zulke verstrekkende gevolgen kan hebben voor het lid zal in
onderdeel 13.3 worden bezien waaruit deze kunnen bestaan, en welke moge-
lijkheden het lid heeft om zich te verzetten. In onderdeel 13.2 wordt
allereerst de totstandkoming van een juridische fusie tussen cooperaties
nader beschouwd. Hierbij wordt in het bijzonder acht geslagen op de
consequenties van verschillende bepalingen van Titel 7 van Boek 2 BW
nu het niet een fusie van vennootschappen betreft.

2 Juridische fusie van cooperaties

I
J

Titel 7 van Boek 2 kent twee afdelingen. Afdeling 1 bevat algemene
bepalingen van toepassing voor elke juridische fusie en Afdeling 2 bevat
bijzondere bepalingen voor fusies van naamloze en besloten vennootschap-
pen. Een juridische fusie tussen cooperaties dient plaats te vinden in
overeenstemming met Afdeling I. In de Duitse wetgeving is de fusie -
Verschmelzung - van cooperaties niet geregeld in het algemene rechts-
personenrecht, doch in de cooperatie-wet, de Gesetz betreffend die Erwerbs-
und Wirtschaftsgenossenschaften (GenG) - zie ook hoofdstuk 4. Een aantal
bepalingen uit de GenG krijgen hierna de aandacht.

)
De belangrijkste gevolgen van eenjuridische fusie tussen cooperaties bestaan
daaruit dat met uitzondering van de verkrijgende cooperatie de andere
cooperatie, of eventueel meerdere betrokken cooperaties, ophouden te

(

bestaan (art. 2:311 lid I BW), het vermogen van de verdwijnende
cooperatiets) onder algemene titel wordt verkregen door de verkrijgende

. cooperatie (art. 2:309 BW), en de leden van de verdwijnende cooperatiets)
lid worden van de verkrijgende cooperatie.'? Gelet op deze verstrekkende

10 De gevolgen van Verschmelzung van Genossenschaften zijn identiek. Par. 93a GenG:
'Genossenschaften gleicher Haftart kc3nnenunter Ausscbluss der Liquidation in der Weise
vereinigt (ver-schmolzea) werden dass das Vennc3gender einen Genossenschaft (iibertragende
Genossenschaft) als Ganzes aufeineandere Genossenschaft (iibemehmende Genossenschaft)
iibertragen wird.· Zie ook par. 93 e GenG.
Par. 93 h GenG: 'Mit der Eintragung der Verschmelzung in das Genossenschaftsregister
des Sitzes der ·jbertragenden Genossenschaft erwerben die Genossen dieser Genossenschaft
die Mitgliederschaftbei der iibemehmenden Genossenschaft mit allen Rechten und Pflichten .'
Naast de twee-partijen-fusie, par. 93a. kent de GenG ook de drie-partijen-fusie, par. 93s;
Verschmelzung durch Neubildung.
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gevolgen voor zowel de leden, maar ook voor derden die een relatie met
de cooperaties onderhouden, zoaIs schuldeisers, heeft de wetgever het
fusieproces omkleedt met formaliteiten ter waarborging van de belangen
van betrokkenen. Het sluitstuk hiervan bestaat daaruit dat de fusie niet
anders kan plaatsvinden dan bij notariele akte. De notaris dient aan de voet
van de fusieakte te verklaren dat aan aIle wettelijke en statutaire vormvoor-
schriften is voldaan." , an de fusie zelf aan twee fasen vooraf. De eerste I
~arvan wordt ingeleid met het zogenaamde 'voorstel tot fusie', de tweede

__met het 'besluit tot filsie'. Onderstaand komen slechts die aspecten aan de y
orde welke bij een fusie van cooperaties bijzondere problemen met zich
kunnen brengen."

Het voorstel tot fusie dient te voldoen aan art. 2: 312 BW _Het voorstel
wordt opgesteld door de besturen van de onderscheiden cooperaties
gezamenlijk en het behoort ondertekend te zijn door aIle bestuurders.
Daarnaast dienen de besturen van de cooperaties - gezamenlijk of
afzonderlijk - te voorzien in een toelichting op dit voorstel hetwelk ter
inzage wordt gelegd ten kantore van de cooperaties. Deze toelichting ver-
schaft inzicht in de redenen van de fusie, de verwachte gevolgen voor de
werkzaamheden, en een toelichting uit juridisch, economisch en sociaaI
oogpunt - artt. 2:313, 314 BW. Het voorstel tot fusie en de vereiste
financiele informatie worden ter inzage gedeponeerd ten kantore van het
verenigingenregister. Van dit depot wordt melding gemaakt in een landelijk
verspreid dagblad. Het besluit tot fusie mag door de ledenraad - zonder
dat enige afwijking van he voorstel tot fusie is toegestaan - eerste worden
genomen na verloo a i,Tlaand na bedoelde melding van het depot
in het dagblad - . 2:3171id 1 en 2 BW. Over het besluit tot fusie hierna
meer.

Het is opmerkelijk dat tot aan het tweede stadium van het fusieproces -
het besluit tot fusie - de wet niet voorziet in enige betrokkenheid van de
aIgemene vergadering, terwijl er juist in die eerste fase al zoveel gebeurt.

II Zieart. 2:318 lid 2 BW. De notaris heeft een onderzoeksplicht. Bij gebreke van het voldoen
hieraan is de fusie niet nietig, maar vemietigbaar - art. 2:323 lid 1 BW.

12 Voor een uitgebreide beschrijving van de stadia van eenjuridische fusie tussen cooperaties
(en gewone verenigingen) zie M.J.G.C. Raaijmakers, Kluwer Recbtspersonen, Deel3 Titel
7 De juridiscbe fusie, alsmede van dezelfde auteur, Juridische fusie en omzetting van
verenigingen en sticbtingen, TVVS 1986,86/8 p.181 e.v. en TVVS 198686/9 p.214 e.v.
Een beknopte beschrijving van de juridiscbe fusie van verenigingen is opgenomen in Dijk/Van
der Ploeg p.207 e.v.

277



Hoofdstuk 13

Wei betrokken in dit eerste stadium is de ondernemingsraad; art. 2:314
lid 4 schrijft voor dat een eventueel schriftelijk advies of opmerkingen van
de ondernemingsraad tegelijk met het voorstel tot fusie of onmiddellijk na
ontvangst neergelegd moeten worden ten kantore van de cooperatie.

~

Het bestuur kan zelfstandig het voorstel tot fusie opstellen en deponeren."
De praktijk is een andere. Temeer omdat het besluit tot fusie niet mag
_afwijken van het voorstel tot fusie - bij enige gewenste afwijIdng dient

hele rocedure 0 meuw te worden doorlo n artt. 2:317 lid 1 en
3141id 5 BW - doet het bestuur er goed aan vooraf de leden, 0 un verte-
genwoordigers, te betrekken bij het voorstel tot fusie. Niet aileen om
genoemde praktische overweging, en omdat het voor het bestuur van belang
zal zijn zich v66r het depot van de stukken 'verzekerd' te weten van de
vereiste meerderheid bij het nemen van het besluit tot fusie, is een dergelijk
betrokkenheid van de achterban op zijn plaats. Oit is in het bijzonder zo
omdat in het voorstel tot fusie aangelegenheden aan bod komen welke het
lid persoonlijk direct raken en waarop hij zijn invloed tijdig moet kunnen
uitoefenen. Bedoeld hier zijn, onder meer, de in het voorstel tot fusie
opgenomen:
statuten van de verkrijgende rechtspersoon. Uiteraard zijn deze voor
het lid van de verdwijnende rechtspersoon van het grootste belang omdat
daarin de rechtsbetrekkingen welke hij met de (nieuwe) cooperatie wordt
verondersteld te zullen gaan onderhouden, worden geregeld - art.
2:312 lid 2b BW,
voornemens over de samenstelling van het bestuur en de eventuele raad
van commissarissen na de fusie. Ook dit punt zal het lid interesseren
in samenhang met de hem in de nieuwe statu ten toegekende invloed
op de samenstelling van de verschillende organen - art. 2:312 lid 2e
BW,
voorgenomen maatregelen in verband met de overgang van het
lidmaatschap - art. 2:312 lid 2g BW. Zie hierna onderdeel 13.3.

Indien, naar later zou blijken, het bestuur met de wensen van de leden toch
onvoldoende rekening heeft gehouden zijn er voor dat bestuur maar twee
mogelijkheden; het voorstel intrekken en de gehele procedure, met een
gewijzigd voorstel, overnieuw doen, 6f, het er op wagen en hopen dat de

13 Bij een structuurcoOperatiezal de raad van commissarissen betrokken zijn, hoewel art. 2:63j
BW dat niet met zoveel woorden vereist - art. 2:63, letters d. en - afhankelijk van de omstan-
digheden - g. kunnen van toepassing zijn.
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algemene vergadering toch met de vereiste gekwalificeerde meerderheid
het besluit tot fusie neemt.

Het bestuur kan, zoals gesteld, gebeel eigenmachtig bet voorstel tot fusie
opstellen en dit vervolgens ter inzage leggen. Een dergelijk optreden van
het bestuur van een (grote) verkrijgende cooperatie welke bij gelegenheid
van de fusie baar statuten niet wijzigt, behoeft bij de achterban - uiteraard
afhankelijk van de omstandigheden van het geval - geen verwondering
te wekken. De leden van de (k1eine) verdwijnende cooperatie zullen
evenwel, terecbt, reeds in het stadium van het concipieren van bet voorstel
tot fusie betrokken willen zijn. Dit laatste geldt evenzeer bij een fusie tussen
twee (grote) cooperaties waarbij beide verdwijnen en de leden van beide
zullen worden geconfronteerd met nieuwe statuten.

Het uitgangspunt van de wetgever de mogelijkbeid YOQ[ bet bestuur,.-
zelfstandig bet fusieproces in gang te zette" door bet deponeren yan het
door baar zeJf opgesteJde voorstel tot fusie - verschaft, terecbt, maximale
flexibiliteit. Ie evallen zal het echter raadzaam zijn het concept-voor-
st e v n discussle e oen zi emene ver a e:-
rin . en de zekerheid wensen dat dit gebeurt, of in ieder geval dan
..gebeurt indien een fusie statutenwijziging met zicb brengt, an kan een
daartoe strekkende bepaling in de statuten worden opgenomen ..----
Indien bet bestuur het voorstel tot fusie voorlegt aan de algemene vergade-
ring en deze akkoord gaat met een meerderheid zoals is vereist voor bet
besluit tot fusie, dan bestaat toch nog de noodzaak tot het bouden van een
tweede vergadering na verloop van de termijn gedurende welke de stukken
ter inzage moeten liggen. Zeker voor grotere cooperaties - met waar-
schijnIijk een grote a1gemene vergadering (ledenraad) - welke regelmatig
betrokken zijn bij fusies, is dit een groot praktisch nadeel. Het bij
gelegenheid van de besluitvorming rondom het voorstel tot fusie tevens
van nemen een besluit tot fusie, onder de opschortende voorwaarde dat
aan alle forrnaliteiten zal worden voldaan, is niet toegestaan.14 De wet

a . van de algemene vergadering na verloop van een
maand na de dag waarop alle fuserende rechtspersonen e ne er eggmg

14 Ben passende voorwaarde zou zeker ook zijn dat er zich tussen het voorstel tot fusie en het
besluit tot fusie geen belangrijke wijzigingen in de omstandigheden voordoen zodanig dat
daardoor de mededelingen in het voorstel tot fusie inde toelichting worden beinvloed - zie
art. 2:315 lid 1 BW.
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van het voorstel to i d - art. 2:317 lid 2 BW.
Om te on omen aan de noodzaak de (grote) algemene vergaderi ng na een
maand wederom bijeen te roepen kan bij de vergadering tijdens welke het
voorstel tot fusie wordt behandeld de leden, individueel, om een volmacht
worden gevraagd, althans indien de statuten dit toelaten. Op deze wijze
kan het gevolmachtigde bestuur zorgdragen voor de afwikkeling, d.w.z.
voor het nemen van het besluit tot fusie, namens de leden van algemene
vergadering.
De praktijk zou zijn gebaat bij een zodanige voorziening in de wet dat het
bestuur van een verkrijgende cooperatie, wellicht na goedkeuring van de
raad van commissarissen, het besluit tot fusie kan nemen." De praktische
aanpak zoals hier gewenst is het bestuur van de naamloze en besloten
vennootschappen wel gegund. Art. 2:331 lid 1 BW luidt;

~~ 'Tenzij de statuten anders bepalen kan een verkrijgende vennootschap bij
~ /) bestuursbesluit tot fusie besluiten. ,16

fUit het bovenstaande moge blijken dat het soms aan te raden is de algemene
vergadering reeds te betrekken bij het voorstel tot fusie, terwiji in andere
gevallen - hetgeen i.h.b. geldt voor de verkrijgende cooperatie wier
statu ten bij de fusie niet wordt gewijzigd - er geen reden is het bestuur

~

niet de mogelijkhej om zelfstandig zowel het voorstel tot fusie
te deponeren, s zelfs hetbesluittor ie te nemen. Par. 93b GenG bepaalt
dat een besluit met ten minste 3/4 meerderheid door
de Generalversamrnlung moet worden genomen. Een ander orgaan dan de
Generalversammlung kan niet tot juridische fusie besluiten.

3 De positie van bet lid bij fusie - art. 2:36 lid 4 BW

Een juridische fusie heeft voor het lid verstrekkende gevolgen. Het lid wordt
van rechtswege lid van de verkrijgende cooperatie. De fusie brengt een
overgang van het lidmaatschap met zich. Veelal zullen rechten en plichten
zoals die gelden bij de verkrijgende cooperatie afwijken van die van de
verdwijnende cooperatie, Mitsdien verandert ook de inhoud van het

15 Zo ook M.l.G.C. Raaijmakers, Kluwer Rechtspersonen Deel3 Titel7 art. 312-4en G.W.F.
de Neree tot Babberich, Juridische fusie van verenigingen en stichtingen, S&V 1987 p.143
e.v.

16 Zie voor de (oneigenlijke) reden van dit verschil in behandeling M.l.G.C. Raaijmakers,
K1uwer Recbtspersonen Deel 3 Titet 7 art. 312-4.
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lidmaatschap. Het lid van de verdwijnende cooperatie wordt door de
juridische fusie geconfronteerd met een nieuwe cooperatie en met nieuwe
condities. Deze confrontatie heeft het lid wellicht niet gewild. Misschien
heeft hij tegen de fusie gestemd. Denkbaar is zelfs dat hem in het geheel
niet om een mening is gevraagd; bij grotere cooperaties bestaat de algemene
vergadering vaak uit afgevaardigden van de leden. Zonder dat het lid op
enigerlei wijze bij het fusie-proces behoeft te worden betrokken - dus
zonder dat hij enige daad stelt, zoals bijv. het zetten van een handteke-
ning - wordt hij lid van de verkrijgende cooperatie.
De overgang van het lidmaatschap van aile leden van rechtswege is het
grote voordeel van de juridische fusie. Het gaat er immers om, zoals eerder
gesteld, dat indien de vereiste meerderheid van de leden, of van hun verte-
genwoordigers in de ledenraad, dat in het belang van de cooperatie oordelen,
het volledige ledensubstraat wordt ingebracht in de verkrijgende cooperatie.
De gevolgen van een fusie tussen Genossenschaften zijn voor het lid,
blijkens de GenG, identiek aan de gevolgen voor het lid van een bij een
fusie betrokken Nederlandse cooperatie. Indien de Generalversammlungen
van de te fuseren Genossenschaften tot fusie hebben besloten zal het lid
van de tibertragenden Genossenschaft lid zijn van de iibernehmenden
Genossenschaft vanaf het moment van inschrijving van de fusie in het
register. Het nieuwe lid heeft recht op minimaal een Geschaftsanteil van
de iibernehmenden Genossenschaft en op meerdere Anteilen indien de
voorgeschreven vermogensvergelijking daartoe aanleiding geeft. Heeft de
iibertragenden Genossenschaft een zodanig vermogen dat dit niet correspon-
deert met het door de nieuwe leden maximale aantaI te verkrijgen Anteilen
dan kan, behoudens verzet van de schuldeisers, een uitbetaling van het
surplus plaatsvinden."

Welke mogelijkheden heeft het lid om zich te onttrekken aan de gevolgen
van een juridische fusie? Van belang zijn de artt. 2:35, 36 en 60 BW.
Centraal staat hier het met de Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 NBW
ingevoerde art. 2:36 lid 4 BW luidende:

'Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen
een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot ornzetting van de vereniging
in een andere rechtsvorm of tot fusie.'

Deze bepaling is zeer opmerkelijk.

17 Par. 93h GenG.
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In de literatuur is aandacht geschonken aan de positie van het lid van een
vereniging dat wordt geconfronteerd met een wijziging van de doelstelling
en het ideele karakter als gevolg van een fusie. Van Solinge merkt op dat
voor de leden die uit overwegingen van ideele aard tegen de fusie zijn geldt
dat zij het lidmaatschap met onmiddellijke ingang kunnen beeindigen omdat
van hen redelijkerwijs niet kan worden gevergd het te laten voortduren."
Een zelfde mening was de Minister toegedaan tijdens de discussie rondom
de invoering van de huidige Titel 7.19 Hoofdregel was, tot de invoering
van het nieuwe lid, dat indien aan de vereisten rondom de besluitvorming
was voldaan - deze vereisten zijn dezelfde als welke behoren te worden
nageleefd bij een statutenwijziging, art. 2:317 lid 3 BW - .het lid dat het
niet eens is met het nieuwe uit de fusie v .
veremgmg, ZIC It in rinci toch moet lat s
uittredin Ji!~tmachtneming van de!wone upzeggingstermijo boocl SOI~

en onder blJzondere omstandigb$n onmiddellijke ujttreding.
~ J
De hlervoor omschreven systematiek is, daar een lid van een vereniging
zich in beginsel behoort te onderwerpen aan de besluiten van de vereniging
waar hij deel van uit maakt, een juiste. Nu er altijd nog de uitweg is van

etopzegging, en wellicht zelfs met onmiddellijke ingang, kan niet worden
I ~ gesteld dat het mechanisme van de juridische fusie uitmondt in vereni-

gingsdwang of organisatiedwang zodanig dat men lid wordt van een
vereniging van welke men de doelstelling niet onderschrijft." W....!¥om

an toch art. 2:36 lid 4 BW in evoerd? Deze be alin is overbodig
_in het veremgingsrecht en bepaald niet ~ewenst jn het cooperatierech .21

Terwijl de wetgever bij de invoering van de juridische fusie, Titel 7, met
vragen van de CDA-fractie als aanleiding, zo nadrukkelijk overwoog dat
er naast de leden 1 en 3 van art. 2:36 BW er geen bijzondere bepaling nodig
is welke het individuele lid de mogelijkbeid geeft een overgang van zijn
lidmaatschap naar de verkrijgende vereniging te verhinderen, wordt die
mogelijkbeid nu met art. 2:36 lid 4 - welke bepaling in de statuten niet
terzijde kan worden gesteld - wel geboden, zonder dat overigens deze

18 A.G. van Solinge, t.a.p. p.140.
Zie ook M.l.G.C. Raaijmakers, K1uwer Rechtspersonen Deel 3 Titel 7 p.311-4.

19 Wetsvoorstel 18285, MvA p.6.
20 liJ ook M.l.G.C. Raaijmakers, Over toe- en uittreding van leden ingeval van fusie en

omzetting van (coOperatieve)verenigingen, in Maeijer-bundel Van vennootschappelijk belang,
p.205, i.h.b. p.213 en p.214.

21 Zie M.l.G.C. Raaijmakers, K1uwer Rechtspersonen Deel 3 Titel 7, art. 311-6 en 311-7.

282



Het lidmaatschap en juridische fusie van cooperaties

nieuwe bepaling In het wetsvoorstel 17725 ook maar enigszins wordt
toegelicht. 22

Is het nieuwe lid 4 werkelijk een probleem nu er toch al mogelijkheden
bestaan tot onmiddellijke beeindiging? Ja, dat is zo nu lid 4 een additionele,
zeer ruime 'escape' biedt. Onmiddellijke beeindiging is mogelijk indien
'redelijkerwijze niet gevergd kan worden worden het lidmaatschap te laten
voortduren' - art. 2:36 lid I BW, zie onderdeelll.5.2 - en indien een
besluit van de cooperatie voor het lid betekent dat 'zijn rechten zijn beperkt
of zijn verplichtingen zijn verzwaard' - art. 2: 36 lid 3 BW, zie onderdeel
11.5.4. Een fusie hoeft geens~ins een situatie met zich te brengen zoals
bedoeld in lid I en/of lid 3. '--7 ~ ~ ~ ~ ~
Het nieuwe lid 4 biedt het lid de mogelijkheid de relatie met de cooper~fe"'"
onmiddellijk te beeindigen, ongeacht de omstandigheden. Dit geldt ook
voor het lid van een (zeer) grote verkrijgende cooperatie welke middels
juridische fusie een (zeer) kleine cooperatie opslokt zonder dat dat voor
de leden van die verkrijgende cooperatie merkbare gevolgen heeft!

Het grote voordeel van de juridische fusie - de overgang van rechtswege
van het volledige ledensubstraat - kan teniet worden gedaan door lid 4
van art. 2:36 BW. In aanmerking nemende de aard van de samenwerking
welke bestaat tussen het lid en de cooperatie behoort een lid dat het met
een fusie met eens is, zich neer te leggen bij het besluit van de meerderheid.

22 Aanvankelijk luidde het voorgestelde nieuwe lid 4:
'Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand
nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechts-
vorm' Wetsvoorstel 17725.
In eerste instantie bestond dus niet de moge1ijkheid van onmiddellijke uittreding bij fusie,
aileen bij omzetting in een andere rechtsvorm. Ook de reden tot invoering van deze aanvan-
kelijke tekst wordt niet toegelicht. Pas in het Eindverslag - voorstel 17725, or. 12 - komt
de kwestie van de fusie aan de orde; 'Bovendien werd gevraagd of het niet dienstig is om
het vierde lid van art. 36 conform het door G. Ketelaar aan de commissie voorgelegde
voorstel aan te vullen in dier voegedat een lid zijn lidmaatschap ook met onmiddellijkeingang
kan opzeggen ingeval van fusie van de vereniging met een andere vereniging of met een
stichting. '
In de Nota naar aanleiding van het Eindverslag wordt gemeld: 'Ook een wijziging als door
de commissie bij dit artikel ter sprake gebracht, is bij de vierde nota van wijziging voorge-
steld' - voorstel 17725 nr. 13.
In de Vierde Nota van wijziging, voorstel 17725 or. 14 wordt voorgesteld; 'H. In artikel
36 lid 3 wordt het woord 'De' waarmede de tweede rio begint, vervangen door: 'Deze".
De punt aan het slot van lid 4 wordt vervangen door: of tot fusie. '
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Een onvoorwaardelijke mogelijlcheid om zich aan zo'n besluit met
onmiddellijke ingang te onttrekken past niet in het cooperatierecht, Met
de leden 1 en 3 van art. 2:36 BW zijn het lid adequate voorzieningen
geboden om zich met directe ingang te onttrekken aan een fusie, althans
indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven." Het middel
van art. 2:36 lid 4 BW is veel te grof. Dit laatste kan ook gezegd worden
van de merna te bespreken Duitse equivalente regeling welke bovendien,
zo wordt hierna betoogd, mag verwonderen omdat uitsluitend het lid van
de verdwijnende Genossenschaft wordt beschermd.

4 Bet Verschmelzungskiindigungsrecht

In onderdee14.5 kwam het ausserordentlichen Kiindigungsrecht zoals dat
in het Duitse co6peratierecht bestaat aan bod. Een voorbeeld van dit recht
is het in par. 93k GenG geregelde Verschmelzungskiindigungsrecht.24 Bij
een juridische fusie van Genossenschaften heeft het lid van de verdwijnende
(iibertragenden) Genossenschaft - dus niet het lid van de verkrijgende
(iibernehmenden) Genossenschaft - het recht het lidmaatschap te
beeindigen,
Zoals dat ook geldt bij een ausserordentliche Kiindigung met als reden dat
het lid zich niet kan verenigen met een statutenwijziging - par. 67a -
kan van een beeindiging van het lidmaatschap bij de fusie alleen sprake
zijn indien het lid tegen die fusie heeft gestemd. Dit geldt uitsluitend dan

23 Hetzelfde standpunt kan gelden voor de gewone vereniging. Ook dan indien een vereniging
geen bedrij f uitoefent en bepaald een eigen signatuur heeft, welke door een fusie kan worden
aangetast, is lid 4 te grof als beschermingsmaatregel voor het individuele lid. Art. 2:36 lid
I en lid 3 BW geeft ook hier dejuiste oplossing; d.w.z. aileen dan is een afwijking van
de overeengekomen opzeggingstermijn toegestaan indien bijzondere omstandigheden - in
casu door de fusie veroorzaakt - daartoe aanJeiding geven.

24 In onderdeel 4.5 bleek dat het ausserordentlichen Kiindigungsrecht bijzonder is in die zin
dat er daadwerkelijk gewichtige redenen aan zo'n opzegging ten grondslag moeten liggen.
Bovendien blijven er termijnen gelden die weliswaar korter zijn dan de gebruikelijke, doch
die een opzegging met onmiddellijke ingang - een directe beeindiging dus - verhinderen,
Gottfried Schiemann, t.a.p. p.19, merkt op, tegen de achtergrond van de geconstateerde
bij de Genossenschaft bestaande 'besondere gegenseitige Interessenverflechtung'; 'Vielmehr
spricht die besondere Interessenlage bei der Genossenschaft gegen die Anerkeooung eines
ausserordentlichen Kiindigungsrecht iiberhaupt. '
Het Verschmelzungskiindigungsrecht onderscheidt zich van de andere vormen van het
ausserordentlicben Kiindigungsrecbt doordat bet omiddellijk, per fusiedatum, effect heeft,
en bet ervan gebruik kunnen maken niet afhankelijk is gesteld van de lengte van de normale
opzeggingstermijn - par. 67a GenG.
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indien het lid deel uitmaakt van de Generalversammlung. Heeft de (grotere)
Genossenschaft een zgn. Vertreterversammlung dan geldt - behoudens
voor de Vertreter - dat er in geval van fusie een onvoorwaardelijk
Verschmelzungskiindigungsrecht bestaat.

De hierbedoelde beeindiging van het lidmaatschap steekt anders in elkaar
dan zoals geregeld in art. 2:36 lid 4 BW. De opzegging behoort te zijn
gericht aan de iibernehmende Genossenschaft. Het is niet een opzegging
met onmiddellijke ingang - een beeindiging - maar een opzegging van
het lidmaatschap per fusiedatum - par. 93 I lid 2 GenG. De mogelijkheid
tot opzeggen be staat vanaf het moment dat door de iibernehmenden Genos-
senschaft de leden als lid in het Genossenschaftsregister zijn ingeschreven.
Opzegging blijft mogelijk tot zes maanden na de bevestiging van deze
inschrijving. De opzegging sorteert effect vanaf het moment dat deze is
ingeschreven in het register. Het effect bestaat daaruit dat het lid geacht
wordt geen lid te zijn geworden van de iibernehmenden Genossenschaft
- par. 93 I lid 2. Het nadeel van deze opzet is dat pas na de fusie blijkt
hoeveel leden gebruik maken van het Verschmelzungskiindigungsrecht.
Het wordt evenwel mogelijk geacht dat de leden van de iibertragenden
Genossenschaft - het gaat immers alleen om hen - afstand doen van hun
recht. 25 Indien de fusiepartners tevoren wensen vast te stellen hoeveelleden
er 'overgaan' - wellicht geldt er voor de iibernehmenden Genossenschaft
een minimum aantal als eis - dan zou van deze mogelijkheid gebruik
kunnen worden gemaakt.
Terwijl ook in Duitsland bij een juridische fusie de leden die geen zitting
hebben in de Vertreterversammlung in beginsel niet betrokken zijn - in
die zin dat hen niet hoeft te worden gevraagd om instemming en hun
lidmaatschap van rechtswege wordt omgezet in een lidmaatschap van de
iibernehmende Genossenschaft - zouden zij aldus, door het verzoek aan
hen afstand te doen van het Verscbmelzungskiindigungsrecht, toch betrokken
raken.

Bij beeindiging van het lidmaatschap behoort, ook in dit geval - zie
onderdeel 4.5 - een afrekening tussen de Genossenschaft en het lid -
de Auseinandersetzung - plaats te vinden. De slotbalans van de iibertragen-
de Genossenschaft geldt als maatstaf - par. 93 m GenG. Het lid rekent
af met de iibernehmenden Genossenschaft; de iibertragende Genossenschaft
bestaat immers niet meer. Hij heeft aanspraak op zijn Geschaftsgutha-

25 Lang/Weidmiiller, t.a.p. p.1027.
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bens - zie onderdee14.5 - niet op de overige vermogensbestanddelen
van de iibertragenden Genossenschaft, ook niet indien deze worden
toegerekend, bij de vaststelling van het aantal AnteiIen, aan hen die weI
lid blijven."

De regeling van het Verschmelzungskiindigungsrecht heeft nadelen. Er lijkt
meer voor te zeggen indien men het lid - onder omstandigheden - de
gelegenheid zou willen geven bij fusie het lidmaatschap te beeindigen, een
en ander af te wikkelen v66r, resp. per de fusiedatum. Dat alleen de leden
van de iibertragenden Genossenschaft het Verschmelzungskiindigungsrecht
toekomt is vreemd. Op zich lijkt dit weI te passen in de eerder gereleveerde
situatie dat een kleine cooperatie, middels juridische fusie, wordt opgesiokt
door een grote, welke grote bij gelegenheid van die fusie wellicht niet eens
haar statuten wijzigt. Betreft het echter gelijkwaardige fusiepartners, en
zijn het betrekkelijk toevallige omstandigheden die bepalen wie van hen
de verkrijgende resp. de verdwijnenden cooperatie zal zijn, dan past niet
een bescherming van uitsluitend de Ieden van de verdwijnende cooperatie.

5 Art. 2:36 lid 4 BW - praktiscbe problemen - uittreedgeld

Lid 4 van art. 2:36 BW is niet alleen principieel onjuist - zie onderdeel
13.3 - maar leidt ook tot enige praktische problemen."
Indien de bovengeschetste casus van de grote cooperatie die de kleine
opslokt zich voordoet, kan er alle reden zijn te over wegen niet te kiezen
voor de juridische fusie. Immers, de leden van de grote cooperatie zouden
niet omdat zij tegen die fusie zijn, maar om geheel andere reden, de
gelegenheid te baat kunnen nemen om met onmiddellijke ingang te
vertrekken.

Biedt evenwel het niet kiezen van de juridische fusie, maar voor een van
de in onderdeel 13.1 omschreven traditionele wijzen van 'fuseren' of

26 Zie hierover LangIWeidmiiller, t.a.p. p.1030.
27 A.L.G.A. Stille, Het verenigingen- en sticbtingenrecbt en de invoering van de Boeken 3,

5 en 6 Nieuw Burgerlijk Wetboek, S&V 1991, p.12. e.v
M. van Olffen, Het nieuwe art. 36 lid 4, BW 2. Samen uit, samen tbuis? WPNR, 1991,
6013, p.502 e. v. Van Olffen bespreekt een aantal praktiscbe problemen. Hij 'verwerpt' art.
2:36 lid 4 BW niet en conc1udeert dat de wetgever de belangen beoogt de waarborgen van
die leden die zich niet kunnen vinden in de structuurwijziging als gevolg van de omzetting
of fusie.
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'overnemen' wei een oplossing? Niet duidelijk is of met het woordje 'fusie'
in lid 4 uitsluitend de juridische fusie is bedoeld!" De term 'fusie' is welis-
waar in art. 2:309 BW gedefinieerd aIs zijnde het type fusie dat gemenelijk
wordt aangeduid aIs de juridische fusie, maar in het juridisch jargon -
vide het commentaar op de SER-fusiegedragsregels - wordt de term ook
gebruikt indien men een andere wijze van concentratie van zeggenschap,
respectievelijk van ondernemingsactiviteiten, op het oog heeft. Het enige
aanknopingspunt voor de meest gewenste uitleg - t. w. dat uitsluitend de
juridische fusie is bedoeld - is, wellicht art. 36 lid 4 BW zelf.
De eboden ontsna in smo eliikh . .. ..

ere rec tsvorm. Er blijkt evenwel niet expliciet dat de wetgever
aileen die situaties hee bedoeld waarin er sprake is van een werkelijke
'gedaante-verwisseling'. Bovendien, daarvan is bij de verkrijgende
cooperatie die haar statuten bij de gelegenheid van de fusie niet wijzigt ook
zeker geen sprake.

Wat zijn de consequenties van een opzegging met onmiddellijke ingang
door het lid, binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot
fusie, en die fusie vervolgens niet plaatsvindt? Beslist niet zeker js dat met _
'besluit tot fusie' in lid 4 is bedoeld het beslui reven in
2:317 BW~a het besluii, zo s e oeld in art. 2:317 BW, of enig ander
het lid medegedeeld besluit te fuseren, kunnen tal van omstandigheden ertoe
leiden dat het fusieproces niet met het aanvankelijk beoogde resultaat wordt
afgesloten. Wellicht gaan de fusiepartners aIsnog uiteen, of treedt er
vertraging op zodanig dat de fusieakte niet meer kan worden veri eden -
dit dient te geschieden binnen zes maanden na de aankondiging van de
nederlegging van het voorstel tot fusie, art. 2:318 lid 1 BW. Ook verzet
van derden - art. 2:316 BW - en vernietiging van de fusie door de
rechter - art. 2:323 BW - aIsmede nietigheid of vernietigbaarheid van
het besluit - artt. 2:14,15 BW - kunnen roet in het eten gooien.
Het lid dat in een dergelijke situatie de cooperatie conform art. 2:36 lid
4 reeds heeft verlaten lijkt, hoewel dus de fusie geen doorgang yond,
definitief van die cooperatie verlost. Herstel van de betrekking kan de
cooperatie in redelijkheid niet vorderen, ook niet ingeval dat ex-lid zich
met zijn onderneming nog niet aan een derde heeft gebonden.
De wetgever beantwoordt de gestelde vraag niet, maar een ander antwoord
is niet werkelijk mogelijk. De risico's van een en ander zijn evident. Nadat

28 Oat met fusie in ieder geval wei de juridiscbe fusie is bedoeld blijkt uit de Nota oaar
aanleiding van het Eindverslag door de verwijzing oaar art. 2:310 BW.
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het besluit tot fusie aan de leden is medegedeeld kan er 'leegloop' ontstaan,
terwijl het niet zeker is dat de fusie daadwerkelijk zal worden geeffectueerd.
Naarmate een fusiepartner binnen de maand na de mededeling van het
besluit meer leden verliest zal, naar aIle waarschijnlijkheid, de animo voor
de fusie bij de andere partner dienovereenkomstig verminderen. Oenkbaar
is zelfs dat aIs gevolg van met het oog op zo'n situatie tussen de partners
gernaakte afspraken er geen plicht meer bestaat de fusie te effectueren.
Impliceert art. 2:36 lid 4 dat met de fusie een maand tot na de mededeling
van het besluit aan de leden moet worden gewacht?" Het antwoord wordt,
indirect, gegeven door de artt. 2: 72 lid 2 en 183 lid 2 BW. Oeze bepalingen
schrijven voor dat een omzetting van o.a. een cooperatie in een n. v. resp.
een b.v. is toegestaan zodra een lid niet meer kan opzeggen ex. art. 2:36
lid 4 BW. Nu een dergelijke regeling ontbreekt voor fusie en voor een
andere ornzetting dan in genoemde vennootschappen luidt het antwoord
dat in die gevallen er geen wachttijd is van een maand tot na het besluit.
Het gevolg hiervan moet zijn dat nadat de fusie een feit is het lid, indien
er nog geen maand na de mededeling van het besluit is verstreken, de
cooperatie - d.w.z. de verkrijgende cooperatie waarvan hij aItijd aIlid
was of lid werd aIs gevolg van de fusie - kan verlaten. De condities overi-
gens waaronder dit dan geschiedt behoren, gelet op de ratio van onderhavige
bepaling, die te zijn zoaIs die golden voor de fusie."

Verbeurt hetlid datex art. 2:36 lid 4 BW de cooperatie verlaat . eegeld? )
Hier zij verwezen naar hetgeen in de onderdelen 12.6 is ge eld over e
toepasselijkheid van uittredingsvoorwaarden bij onmiddellijke beeindiging
zoaIs bedoeld in de leden 1 en 3 van art. 2:36 BW. Oat een voorgenomen
fusie, zoaIs door de vereiste gekwalificeerde meerderheid van de leden
kennelijk wordt gewenst, een lid niet bevaIt, ontslaat hem, in beginsel, niet
van de verplichting tot het betalen van die schadeloosstelling die past bij
(voortijdig) vertrek wt het samenwerkingsverband. Cooperatje,& fuseRlL

.. met het 00 0 de ewenste vorming van~n groter ledensu -
straat, en daarmede een grotere en stabielere vraag- 0 aanbodzijde. Betaling
van uttoeedgeld is, ook In gevat van ftlsle. &elet0Dde kenmerken yan het =
~peratieve samenwerkingsverband, aIs wtgangsDunt principieel jui~ en

29 De fusie, d.w. z. bet verlijdeo van de notariele akte, kan geschiedeo direct oadat de ledeoraad
bet besluit tot fusie beeft geoomen. Dit besluit mag pas worden genomen oa verloop van
een maaod na de nederlegging van bet voorstel tot fusie - art. 2:317 lid 2 BW. De notariele
akte dient te worden verledeo binneo zes maandeo na de aankoodiging van de oederJegging -
art. 2:318 lid 1 BW.

30 M. van Olffen komt tot dezelfde coocIusie, t.a.p. p.S03.
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~meer gewJIDSLnu-het-a1~ werken op uittredingen.ingevqlge het _
~p~onjuiste art. 2:36 lid 4 BW.
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De bestuurlijke inrichting van de cooperatie

1 Inleiding

De wetgever heeft ervoor gekozen de bestuurlijke inrichting van de ver-
schillende rechtspersonen afzonderlijk te regelen, dat wil zeggen bij de
algemene wettelijke regeling van de te onderscheiden rechtspersonen.
Verwonderlijk is dit niet daar de verschillende aard van de rechtspersonen
zich zeker hier - bij de bestuurlijke inrichting - doet gelden. Toch is
er ook een grote mate van overeenstemming in taken en bevoegdheden van
de organen van de verschillende rechtspersonen. Dit geldt voor respectie-
velijk de algemene vergadering van aandeelhouders van een BV of NV
en de algemene vergadering of ledenraad van een cooperatie, het bestuur
van een BV ofNV en het bestuur van een cooperatie, alsmede, zoals hierna
zal blijken, ook in grote mate voor de raad van commissarissen van beide
rechtspersonen. !!ier komtaan de ame hetgeen er bij de bestuurlijke inrich-
tin van de cooperatie anders is, anders zi' . veli' ~hoort
te zi'n en aro u e eva! is. Daarbij wordt meer in het bijzonder
acht geslagen op de onderlinge verhouding tussen de organen zodat ook
de leerstukken met betrekking tot de zelfstandigheid van het bestuur en
de delegatie- en instructiebevoegdheid aan de orde komen. In dit bestek
moet de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en van bestuurders
buiten beschouwing blijven - zie art. 2:45 BW - waarmede niet gezegd
wil zijn dat die bevoegdheid niet onverbrekelijk met 'het besturen' van art.
2:44 lid 1 BW verbonden is.'

Indachtig de algemene opvatting dat de verenigingsvorm een democratische
rechtsvorm is - en de coopertie dat dus ook is en in vele landen dat naar
mening van de wetgever ook moet zijn, zie i.h.b. de Amerikaanse ideeen
hierover, onderdeel 2.3 - is een bespreking van de onderlinge relaties
van de organen van de cooperatie op z'n plaats. Door het democratische
karakter van de cooperafie zou men kunnen menen dat de meeste stemmen
gelden en dat mitsdien de algemene vergadering het op elk punt uiteindelijk

Asser - Van der Grinten II, De rechtspersoon, nr. 40.
Pitto, Uiwensteyn, Rechtspersonenrecht, p. 135.
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voor het zeg n heeft. Dit kan niet met recht in zijn algemeenheid worden
betoogd, oral niet sinds de invoering van de hierna te bespreken struc-
tuurwetgeving voor cooperaties, maar ook niet daarvoor omdat dan
onvoldoende rekening wordt gehouden met de eigen verantwoordelijkheid
van het bestuur. Het bestuur van een cooperatie heeft die eigen verantwoor-
delijkheid, zoals ook het bestuur van een vennootschap. Dit neemt niet weg
dat het besturen van een cooperatie, in feitelijke zin, evident wat anders
is dan het besturen van een vennootschap. Dit vloeit voort, zo zal hierna
worden betoogd, uit het dualistische karakter kiln de cooperatie. Dit kenmerk
werd eerder in deze studie weI gerelativeerd. Hier - bi" het besturen van
de coo ratie en dus bi' de bestuurli 'ke inrichting van deze e s on
- speelt het zeker een rol.
In dit ader - at wil zeggen tegen de achtergrond van dat dualisme -
wordt weI betoogd dat de positie van de directie van een cooperatie
onvoldoende aandacht krijgt, zowel van de wetgever als van de cooperaties
bij het opstellen van hun statuten. Ook deze problematiek komt hierna aan
de orde.
Ten slotte; in dit hoofdstuk wordt het argument van de wetgever om de
raad van commissarlssen van de cooperatie, en daarmede ook de andere
organen, een andere positie te geven dan in een niet-cooperatieve onderne-
ming - dit argument is het bijzondere karakter van de cooperatie - nader
bezien. Het begrip 'Iedendominantie', zo zal worden gesteId, wordt niet
altijd in een juiste context gebruikt.

2 Het bestuur

Een rechtspersoon treedt op middels haar organen. Een wettelijke definitie
van het begrip 'orgaan' is niet voorhanden. De wetgever gebruikt de term
'orgaan' veeI, zie o.a. de artt. 2: 14 en 15 BW. In de Iiteratuur bestaan er
verschillende definitie. 2 LOwensteyn heeft gewezen op de onbruikbaarheid
van het begrip 'orgaan' indien men de orgaan-leervan Von Gierke afwijs."
In deze leer is geen ruimte voor vertegenwoordiging van de rechtspersoon
door het orgaan, maar wordt het orgaan vereenzelvigd met de rechtspersoon.
In het hiernavolgende wordt ervan uitgegaan dat er - althans bij contacten

2 Voor een opsomming daarvan A.L.G.A. Stille, De afdeling in het verenigingenrecht, diss.
Amsterdam 1986, p. 12 e.v.
Zie Van der Velden, t.a.p. p. 80.

3 LOwensteyn, diss. p. 88. Uiwensteyn prefereert de aanduiding 'instantie'. Van dezelfde
auteur Pitlo, Uiwensteyn, rechtspersonenrecht, p. 67 e.v.
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met derden en leden, niet bij verkeer tussen organen van dezelfde
rechtspersoon - sprake is van vertegenwoordiging. 4Binnen een cooperatie
kunnen de volgende organen functioneren; afdelingen, kringen, ledenraad,
algemene vergadering, bestuur, voorzitter, secretaris, directie, commissie
van onderzoek, raad van commissarissen. raad van toezicht en de
ondernemingsraad. Boek 2 kent als organen:
1. de algemene vergadering - artt. 2:37, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 58,

63fBW,
2. het bestuur - art. 2:44 BW,
3. de commissie van onderzoek - art. 2:48 BW,
4. de voorzitter - art. 2:13 BW,
5. de raad van commissarissen - artt. 2:47, 48, 57, 63f,
6. de afdeling - art. 2:41a BW.s Hierna wordt tegen de achtergrond

van de probleemstelling zoals in de inleiding van dit hoofdstuk
omschreven voornamelijk aandacht geschonken aan de posities van resp.
de algemene vergadering, het bestuur, de raad van commissarissen en
de ondernemingsraad. 6

Bij de bestuurlijke inrichting van de cooperatie staat het bestuur centraal.
Het bestuur draagt zorg voor de voorbereiding van de beleidsvorming en
voor de uitvoering van genomen beslissingen. Over de taakverdeling hierbij
tussen bestuur en directie zie hierna. Hetfeitelijke besturen van een coopera-
tie is ongetwijfeld anders dan hetfeitelijke besturen van een niet-cooperatieve
onderneming. Veerman merkt op:

4 Art. 2:45 lid 1 BW bepaalt: 'Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit
de wet niet anders voortvloeit. 'Lid 3 van deze bepaling luidt; 'Bevoegdheid tot vertegenwoor-
diging die aan het bestuur of aan een bestuurder toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk,
voor zover uit de wet niet anders voortvloeit ( ... ).' (curs. RG)

5 T.J. van der Ploeg acht (het nieuwe) art. 2:41a BW een niet doordachte bepaling,
Veranderingen inhet verenigingen- en stichtingenrechtdoor invoeringvan deaanpassingswet
Boeken 3,5 en 6 BW, TVVS 92/10 p. 258.

6 Voor een meer beknopte behande1ing zie R. C.J. Galle, Bestuur en raad van commissarissen
van de cooperatie, Preadvies voor de Vereniging van Agrarisch recht, Agrarisch recht mei
1989 p. 210 e.v.
Voor de positie van de afdeling zie:
A.L.G.A. Stille, De afdeling in het verenigingsrecht, diss. 1986.
T.J. van der Ploeg, Machts- en rechtsverhoudingen in verenigingen met afdelingen zonder
rechtspersoonlijkheid, TVVS 92/8 p. 197 e.v.
N.J.P. Giltay Veth, Past rechtspersoonlijkheid van de afdeling van een vereniging in het
systeem van ons rechtspersonenrecht? Reeks Handelsrecht StudiekringProf. Mr J .Offerhans,
no. 22, 1992.
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'Cooperaties zijn gewone ondernemingen met bijzondere aandeelhouders. Oat
vergt van bestuur en directie meer dan bij private ondernemingen. ,7

Dat dejuridische positie van het bestuur, en van de individuele bestuurder
van een cooperatie daardoor geen andere is dan bij de vennootschap zal
merna worden betoogd. Hier, d.w.z. bij het management van de coope-
ratieve onderneming speelt het dualistische karakter (weI) een rol. 8 De
cooperatie is onderneming en vereniging. Het kenmerkende hierbij bestaat
daaruit dat door het bestaan van die vereniging de omvang van de vraag-
of aanbodzijde van de onderneming, afhankelijk van het type cooperatie,
in belangrijke mate is geobjectiveerd, zeker als er een leverings- of
afnameplicht bestaat. Er kan een intern dispuut ontstaan indien met de vraag-
of aanbodzijde wordt omgegaan op een wijze die strikt genomen in het
economische belang van de onderneming.isrzonder dat daarbij voldoende
aandacht wordt gegeven aan de ide .. . aa - of aanbodzi'de,
te 'eve ereni' n. n voorbeeld: het invoeren
van een kwantumkorting of 'toeslag ..noe een korting respectievelijk
een hogere opbrengst bij een grotere afname respectievelijk een grotere
leverantie - kan, terwijl het bestuur meent dat de invoering ervan geboden
is om de grotere leden ervan te weerhouden uit te treden, door de algemene
vergadering worden ervaren als in strijd met 'het cooperatieve beginsel'
omdat aldus tussen leden een onderscheid wordt gemaakt. Het in de praktijk
van alledag telkens leggen van een relatie tussen enerzijds een mogelijk
nieuw beleid - naast het voorstel tot invoering van een kwantumtoeslag
zouden als voorbeelden kunnen dienen voorstellen tot het introduceren van
een gedifferentieerd stemrecht, tot het doen van soortgelijke zaken met niet-
leden, zie onderdeel 8.4, en tot het verschaffen van vermogenstitels, wellicht
zelfs met stemrecht, aan niet-leden, zie onderdeel 9.4 - en anderzijds de
cooperatieve beginselen zoals die gelden binnen de eigen cooperatie, is een
wezenlijk onderdeel van het cooperatieve besturen. Dat dit zo behoort te
zijn blijkt niet uit enige wettelijke bepaling welke betrekking heeft op het
besturen. Het vloeit voort uit de aard van de cooperatie. De wettelijke
definitie van de cooperatie - art. 2:53 lid I BW - alsmede de cooperatieve
spelregels zoals die door de cooperatie zelf in haar statu ten en reglementen
zijn vastgelegd zijn leidraad bij bedoelde toetsing van voorstellen voor een

7 C.P. Veerman, Denkend aan Holland, een visie op agrarische ontwikkeiing, inaug. rede
Rotterdam 1990.

8 Over het management van coOperatieve organisaties zie T.H. Homan, Topmanagement in
coOperatieve organisaties, diss, 1989.
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nieuw beleid." Zo'n toetsing is niet anders dan het zich richten naar het
•cooperatieve belang', zoals het bestuur van een vennootschap zich bij de
uitoefening van zijn taak heeft te rich ten naar het 'vennootschappelijk
belang'. Zie over belang en het eigenlijke (wettelijke) doel van een rechts-
persoon onderdeel 8.1. Dat de vennootschap een kapitaalassociatie is, dient
door de directie (= bestuur) bij het nemen van beslissingen in ogenschouw
te worden genomen, wat niet betekent dat de directie immer beslissingen
moet nemen die leiden tot voordeel voor de aandeelhouders. to Evenzo
behoort het bestuur van een cooperatie bij voortduring acht te slaan op het
hele specifieke wettelijke cooperatie-doel - zie onderdeel 8.1 en op de
cooperatieve spelregels en uitgangspunten zoals die gelden binnen de eigen
cooperatie.

Het bestuur van een cooperatie heeft in de opzet van Boek 2 dezelfde functie
als het bestuur van een gewone vereniging. Art. 2:44 lid 1 BW bepaalt
dat behoudens statutaire beperkingen het bestuur belast is met het besturen
van de vereniging. Art. 2:44 lid 2 BW noemt een aantal aangelegenheden

~ten aanzien waarVaR::fiet bestuUJ getn beslissingsmaet:it toekQmt. Deze
wettelijke beperking kan men in de statuten weer ongedaan maken. Het-)
betTeft tiel sluiten van overeerikomsten tot het kopen of bezwaren van
registergoederen, alsmede het zich verbinden als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar of zich anderszins sterk maken voor een derde ..JliJ-- (I
invoerin tuurwetgevin voor cooperatie' it . 2:44 lid \...
. W-v or de cooperatie komen te vervallen, a
meldt dat daartoe e r IJ rec tspersonen I n erneming
drijven. In dat kader past het niet dat het bestuur van een cooperatie voor
dergelijke kwesties terug moet naar de algemene vergadering.
De inhoud van art. 2:44 lid 1 BW is gelijk aan die van de artt. 2:129, 239
en 291 BW terzake het bestuur van resp. de naamloze en besloten vennoot-
schap en de stichting. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het
bestuur belast met het besturen van de rechtspersoon. He! uitgangspunt
is dat het bestuur van de coo ratie, de directie van een naamloze of-

_hes)oten vennoQts~ha~, do~r de.w~tgever oesWr ~noeil:, ;05;:;~:t-
'- hestuur van een stIchtmg, 10 pnnclpe een zelfi e on eper e e rU .) -

9 Het bier bedoelde coOperatieve spanningsveld maar dan binnen een produktie-cooperatie,
ook wei als werknemers-coOperatie aangeduid, waarbij door de leden in associatie een
arbeidsprestatie wordt verricht, wordt beschreven C. Cornforth, A. Thomas, J. Lewis en
R. Spear in Developing successful Worker Co-operatives, Louden 1988, p. 157 e.v.

10 Zie bierover Van der Grinten, Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap,
p.406.
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voegdheid zijn toebedeeld, met dien verstan taire be rIcin en
Dat die beperkingen bij de vennootschap niet aI te ver

mogen gaan is bekend. De departementale richtlijnen voor het beoordelen
van oprichtingen en statutenwijzigingen van NV's en BV's indiceren mede
een grens; het bestuur mag de bestuursbevoegdheid niet worden ontnomen.

Wat betekent nu 'belast met het besturen'. Besturen is, aldus Van der
Grinten, het Ieiden van de rechtspersoon; bestuursmacht is de bevoegdheid
om voor de rechtspersoon bindende beslissingen te nemen." Lowensteyn
benadrukt dat besturen vooral is het nemen van beslissingen; de kern van
de bestuurstaak is 'het geven van leiding Op' terre~ van bevoegdheden
die wet en statuten aan het bestuur opdr en.13 He vo zien in 'dagelijkse
Ieiding en uitvoering' wordt, zo betoo Lowensteyn.j menige omschrij-
ving van 'het besturen' te veel benad kt;

'besturen bestaat ook - zelfs in de eerste plaats - uit het nemen van initiatie-
ven, bet voorbereiden van nieuwe projecten en het ontwerpen van een daarop
gericbt beleid'. 14

Deze omschrijving sluit zeker aan op de bestuurstaak van een bestuur 'op
afstand', zoals menige raad van bestuur van een grotere onderneming en
ook het bestuur van een cooperatie die weI heeft."
De wet kent aan individuele bestuurders geen taken ofbevoegdheden toe.
Ook het cooperatie-bestuur bestuurt als college met een collegiale
verantwoordelijkheid." Over de statutaire beperking van de bestuurstaak
zie hierna onderdeel 14.3.

11 'In bet besturen is bet bestuur in beginsel autonoom', aldus Van der Grinten, Handboek
voor de naamloze en de besloten vennootschap, p. 405.

12 Asser - Van der Grinten II (De Rechtspersoon), p. 36.
13 LOwensteyn, diss., p. 37.
14 Pitto, LOwensteyn, Rechtspersonenrecbt, p. 135.
15 Zie voor het begrip 'besturen' van de vereniging/cooperatie ook:

DijkNander Ploeg, t.a.p. p. 155. Omtrenthet besturen wordtopgemerkt; 'Daartoe behoort
in beginsel ook de bepaling van het algemeen beleid'.
Den Tonkelaar, t.a.p. p. 230 e.v.
J.H. Kras, Heeft de cooperatieve vereniging eenjanuskop? Preadvies VOOT de Vereniging
VOOT Agrarisch Recht, Agrarisch Recht, p. 227 e.v., i.h.b, p. 235.
A.L.G.A. Stille, De afdelingen in het verenigingenrecht, diss. Amsterdam 1986, p. 167
e.v.

16 Vgl. art. 2:9 BW.
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Boven werd overwogen dat het besturen van een cooperatie in jeitelijke
zin, qua inhoud, wat anders is dan het besturen van een vennootschap.
Hetzelfde leanuiteraard wroden gesteld van het besturen van een stichting,
in het bijzonder indien het bestuur het enige orgaan van de stichting is,
zodat de problematiek van de zelfstandigheid en de instructiebevoegdheid
in het geheel niet speelt. Neemt het bestuur van een cooperatie een andere
juridische positie in dan het bestuur - de direktie dus - van een vennoot-
schap? Oat dit het geval zou kunnen zijn valt niet af te leiden u~~e <,

wettelijke~. Oat het in de praktijk ook niet zo is, is voo~
reden o~p dit punt te bestrijden." p.eze betoogt in een tweetal

_ commentaren op resp bet SER-adv;es omtrent de toepassing van de
structuurregeling op cooperaties en 0 het wetsvoorstel dienaangaande dat
het du stische karakter van de cooperatie metzich hrengt dat bet besniur
slecH! dever~niging bestuurt en het besturen van de onderneming de taak lJ\
zou zijn van de directie. 18Voor Slagter gaat - ten onrechte - het dualisti- OJ
,sche kara:tder zover dat onderneming en vereniging zij n te scheiden. Slagter
plaatst het bestuur van de cooperatie zowel figuurlijk als letterlijk tussen
aanhalingstekens. Hij overweegt dat de SER in zijn advies voorstelt de
taakomschrijvingen van de raad van commissarissen van enerzijds de
BV/NV en anderzijds de cooperatie gelijk te trekken, en stelt dan;

'Daarmede kan echter mijns inziens niet worden volstaan, omdat er aan wordt
voorbijgegaan dat de functie van het 'bestuur' bij een cooperatieve vereniging
een geheel andere is dan die van het bestuur bij een NV of BV.' 19

Oat de leden van een cooperatie-bestuur geen arbeidsovereenkomst hebben
met de door hen bestuurde rechtspersoon, en dat zij veelal zorg dienen te
dragen voor de leiding over hun eigen onderneming - waarmede Slagter
zijn zienswijze onderbouwt - doet evenwel niet af aan de juridische
omstandigheid dat het besturen door hen van de cooperatie eenzelfde /
juridisch besturen is als dat van de directie van een NV of BV .jpdieA io c:::::::
de praktijk het bestuur van een coo ratie veel overlaat aan de directi~
zijnde procuratie ou ers, maakt dat hun .. - die van es uur ers-
wte . worden gezegd van een raad van bestuur
"'\ran een grote vennootschap die veel delegeert aan de directies - niet zijnde

17 E. Gewin, Organen van de cooperatieve vereniging, TVVS 1988, p.81.
18 J. Slagter, SER-advies omtrent de toepassing van de structuurregeling op cooperatieve

verenigingen, TVVS 1985, p.160, alsmedeWetsvoorstel betreffendede structuur-cooperatie
TVVS 1987, p. 15 e.v.

19 I.Slagter, TVVS 1985 zie noot 18, p. 161.
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bestuurders in de zin der wet - van grote bedrijfsonderdelen." Oat
bestuursleden zich met werkelijk met besturen zouden bezighouden zoals
de directie van een vennootschap wordt door Slagter mede geadstrueerd
aan de hand van de omstandigheid dat, zo stelt hij, diezelfde bestuursleden
in de praktijk ook vaak zitting te hebben in het commissariaat van de onder-
nerning." Inderdaad is er in grotere cooperatieve ondernemingen vaak
sprake van een personele unie, d.w.z. dezelfde personen hebben zitting
in het bestuur en het in commissariaat. Echter, Slagter vermeldt er met
bij dat het dan het commissariaat betreft van een andere rechtspersoon,
te weten van een dochtervennootschap van de cooperatie.,

I
De nieuwe structuurwetgeving, waarmede voor de 'grote' cooperaties een
raad van commissarissen verpJicht werd gesteld, zie hierna onderdeelI4.4,
bevestigt de opvatting dat het bestuur van de cooperatie zich bezighoudt
met hetzelfde besturen dat aan de directie van een vennootschap is
opgedragen. De raad van commissarissen van een structuurcoOperatie houdt
hetzelfde toezicht - zie hiema onderdeel 14.5 - op het bestuur van die
cooperatie als het toezicht dat de raad van commissarissen van een
structuurvennootschap houdt op het bestuur - de directie dus - van die
vennootschap. Dit alles leidt tot de conclusie dat in een cooperatie voor
een directie zich op wettelijke basis bezighoudende met besturen, naast
het bestuur en de raad van commissarissen, in het huidige wettelijke
stramien geen plaats kan zijn.22 Het besturen zoals door de wetgever be-
doeld laat zich met opdelen, althans met de (interne) verantwoordelijkheid
daarover.
Terecht wijst Kras erop dat cooperatie-directeur zodanig kan functioneren
dat hij, in beginsel, kan worden aangemerkt als pseudo-bestuurder/medebe-
leidsbepaler in de zin van de anti-rnisbruikwetgeving." Er zijn bij de
bestuurlijke inrichting van de cooperatie meer redenen om aan de positie
van de cooperatie-directeur aandacht te schenken. 24 Bij het concipieren

20 Zie hierover A.G. van Solinge, De juridiscbe structuur van de vennootscbappelijke top,
opgenomen in Van VennootscbappeJijk Belang, p. 307 e.v.

21 1. Slagter, Wetsvoorstel betreffende de structuur-coOperatie, TVVS 1987, p. 15.
22 Zie over deze problematiek J. Kras, De directeur in de coOperatie, TVVS 1988 p. 81 e. v.

en van dezelfde auteur, Heeft de coOperatieve vereniging een janusstop? Preadvies voor
de Vereniging van Agrariscb Recbt, Agrarisch Recbt 1989 p. 227 e.v.

23 J.N. Kras, t.a.p. TVVS 1988, p. 85.
Hierover ook meer recent G.J.H. van der Sangen, Bestuurdersaansprakelijkbeid kracbtens
WBF bij coOperaties, Agrariscb recbt, 1992 p. 444.

24 Hierover uitgebreid GJ. ter Woorst in zijn dissertatie die de behandeling van de
problematiek van de taakverdeling tussen het bestuur en de directie in een coOperatieve
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van een management-model voor een cooperatieve onderneming zal die
directeurspositie evenwel een problematische blijven tenzij 6f de bereidheid
bestaat de directeur op te nemen in het bestuur - art. 2:37 BW opent die
mogelijkheid - 6f genoegen te nemen met aan de directeur door het bestuur
gedelegeerde bevoegdheden." Andere modellen leiden tot Of een 'dubbel
bestuur', 6f een 'dubbel toezicht', hetgeen - naar men mag aannemen
- ongewenst is. Het verplaatsen van leden-bestuurders naar een raad van
toezicht of raad van commissarissen om het besturen, in wettelijke zin,
van de cooperatie over te laten aan professioneIe bestuurders, niet zijnde
lid van de cooperatie, is niet gewenst. 26 Men houdt zich daarbij weliswaar
aan het wettelijke stramien, zodat er ook geen doublures ontstaan, doch
het uitgangspunt van de wetgever, volledig passend in de verenigingsvorm
welke de cooperatie heeft, dat het bestuur uit de leden wordt benoemd -
art. 2:37 lid 1 BW - is in het cooperatierecht, zo zal ook hierna blijken
zeer op zijn plaats."

organisatie aanvangl mel de opmerking: 'Een van de moeilijkste en vooral gevoeligste -
problemen binnen de cooperatieve organisatie is ongetwijfeld de taaleverdeling, tussen het
bestuur en de directie, Hierbij treedt namelijk het eerder gesignaleerde 'dualisme' in de
cooperatieve organisatie duidelijk naar voren' Cooperatie als vorm van economische
organisatie, diss Tilburg, 1966, p. 134 e.v.

25 Voor modellen zie:
J.N. Kras, I.a.p. TVVS 1988 p. 83
T.H. Homan, I.a.p.
J.M. Vrij, Topstructuur en strategische besturing van grote landbouwcooperaties.
P.J.M. van Wersch, Democratisering van het bestuur van non-profit instellingen, diss.
Nijmegen 1979.
G. Heida, Bestuur en directie van de cooperatieve vereniging, TVVS 1965 p. 104 e.v.
Voor delegatie van bestuursbevoegdheid aan een afdeling, zie A.L.G.A. Stille, De afdeling
in het verenigingenrecht, diss, Amsterdam 1986, p. 165.

26 Over het 'commissarissenmodel' zie Dijk/Van der Ploeg, t.a.p. p. 160.
Over het raad van beheermodel zie Heida, t.a.p. en J.N. Kras, t.a.p. TVVS 1988, p. 84.
Over raad van beheer- en commissarissenmodelin een stichting zie J.M.M. Maeijer, Toezicht
op het stichtingsbestuur, opgenomen in Tot Vermaak Van Slagter, p. 147 e.v., i.h.b. p.
155, alsmede van dezelfde auteur, Dijk en doelmatige democratisering, in de bundel Met
Recht Verenigd, p. 173 e.v.

27 Art. 2:37 lid 1 BW luidt: 'Het bestuur wordt uit de leden benoemd. De statuten kunnen
echter bepalen dat bestuurders ook buiten de leden kunnen worden benoemd'. De overige
leden van dit artikel strekken ertoe de leden een minimale betrokkenheid te geven bij de
benoeming en het ontslag van bestuurders. Binnen de verenigingsvorm zijn terechte niet
dwingende hoofdregels dat het bestuur uit de leden wordt benoemd en dat benoeming
geschiedt door de algemene vergadering.
Imperatief bepalen dat bestuursleden, of een aantal van hen, geen lid mogen zijn wordt
wei in slrijd geachl met lid I. Stille, Rechtspersonen, p. 37-3, Asser - Van der Grinten
n (De Rechtspersoon) p. 272.
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3 De algemene vergadering - bet bestuur - instructiebevoegdheid

Alvorens de verhouding tussen de algemene vergadering en het bestuur
van de cooperatie nader te bezien krijgen eerst de samenstelling en de
bevoegdheden van de algemene vergadering kort de aandacht. Voor de
regelgeving rondom de samenstelling van de algemene vergadering dient
men het verenigingsrecht te raadplegen. Het grondmodel is een vergadering
bestaande uit aIle leden met elk een stem - art. 2:38 lid 1 BW. Gedifferen-
tieerd stemrecht is mogelijk. Zie voor de betekenis van het stemrecht ook
hoofdstuk 10 over het lidmaatschap van de cooperatie. Het toekennen van
stemrecht in de algemene vergadering aan niet-leden is toegestaan onder
o.a. de voorwaarde van een maximum van de helft van de uit te brengen
stemmen. Zie over het toekennen van stemrecht aan derden in het kader
van de financiering van de cooperatie onderdeel 9.4. Een algemene
vergadering bestaande uit afgevaardigden, zijnde leden, is mogelijk. In
praktijk wordt een dergelijke algemene vergadering ook w e enraa
genoemd. Zou men ten aanzien van bepaalde zeer essentiele e-
den ook de individuele leden hun stem willen laten uitbrengen, en daarmede
dus de algemene vergadering niet het laatste woord geven - hetgeen
vanzelfsprekend alleen zin heeft indien dit orgaan bestaat uit (afdelings)verte-
genwoordigers, enraad is - dan is er die mogelijkheid in de
vorm van ee referendum oals bedoeld in art. 2:39 lid 2 BW. Deze
be alin m' van een besluit van de aIgemene-
vergadering afhankelijk te doen zijn van de uitslag van een reterendu =
De wet geeft aIle ruimte de aangelegenheden ten aanzien waarvan een
referendum mogelijk is naar believen in de statuten of het huishoudelijk
reglement aan te duiden en daarln tevens de inrichting van zo' n referendum
te regelen." In Titel 3 van Boek 2 BW over cooperaties en onderlinge
waarborgmaatschappijen komt de algemene vergadering slechts op twee
plaatsen voor, namelijk in art. 2:58 BW met betrekking tot de vaststelling
van de jaarrekening en in art. 2:63 fBW met betrekking tot de benoeming
van commissarlssen. Ook voor het bezien van taken en bevoegdheden van
de algemene vergadering van de cooperatie overigens dient men te raden
gaan bij de gewone vereniging, dus bij Titel 2, en wel op verscheidene
plaatsen, maar in het bijzonder bij art. 2:40 BW en art. 2:41 BW. In art.
2:40 BW komt de algemene vergadering aan de orde als orgaan. Art. 41
behandelt de algemene vergadering als bijeenkomst. Art. 2:40 BW luidt:

28 Dijk I Van der Ploeg, t.a.p. p. 133.
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'Aan de algemene vergadering komen in de vereniging aile bevoegdheden toe,
die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.'

Een zelfde bepaling kennen we ten aanzien van de algemene vergadering
van aandeelhouders van de BV en NV in respectievelijk de artt. 2: 107 en
218 BW. Welke specifieke taken heeft de wetgever de algemene vergadering
van de cooperatie toebedeeld?
1. De algemene vergadering benoemt, ontslaat en schorst de leden van

het bestuur - art. 2:37 lid 2 BW - alsmede commissarissen - artt.
2:57a en 63f BW.

2. De algemene vergadering fungeert als beroepsinstantie in geval van
niet toelating als lid - art. 2:33 BW - en bij ontzetting van een lid
- art. 2:35 lid 4 BW.

3. De algemene vergadering wijzigt de statuten en besluit tot ontbinding
of duurverlenging - artt. 2:19 lid lb en 42 BW.

4. De algemene vergadering wijst personen aan om de vereniging/coopera-
tie te vertegenwoordigen in het geval van tegenstrijdige belangen -
art. 2:47 BW.

5. De algemene vergadering stelt dejaarrekening vast - art. 2:58 BW.
Voor de goedkeuring van de balans en de staat van baten en fasten
bij de gewone vereniging zie art. 2:48 BW.

6. De algemene vergadering benoemt, indien een raad van commissarissen
ontbreekt, een commissie van onderzoek - art. 48 lid 2 BW.

7. De algemene vergadering kan personen aanbevelen om als commissaris
voor te dragen - art. 63f lid 4 BW.

Van de wettelijke bepalingen zoals genoemd onder 1. en 2. kan bij statuten,
voorzover het betreft 1. slechts ten dele, worden afgeweken.
Naast de opgesomde taken heeft de algemene vergadering ingevolge het
geciteerde art. 2:40 BW die bevoegdheden die niet aan een ander orgaan
toebehoren. Terzijde zij hier opgemerkt dat in onderdeel 9.4 werd
geconcludeerd dat het begrip 'orgaan' ruim moet worden opgevat en dat
daar ook een raad van houders van cooperatie-aandelen onder kan worden
begrepen.

Een bepaling zoals art. 2:40 lid 1 BW kan de suggestie wekken dat de
algemene vergadering het hoogste orgaan van de rechtspersoon is, zeker
bezien in samenhang met de bevoegdheden tot statutenwijziging, liquidatie,
en vaststelling van de jaarrekening. Evenwel, art. 2:40 lid 1 BW geeft,
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zo kan men het ook bezien, slechts een restbevoegdheidP Wellicht is
heel veel opgedragen aan andere organen en zal het vangnet van art. 2:40
lid 1 BW niet gauw benut worden. De aanduiding 'hoogste orgaan' is in
de cooperatieve praktijk van alledag een populaire. Hiermede wordt, vaak
samen met kwalificatie van de cooperatieleden als 'leden-eigenaren' , welke
kwalificatie zeker dan onjuist is indien er geen vermogenstitels aan de leden
zijn uitgegeven - zie hierover onderdeel 9.3 - de gewenste macht van
de leden over 'hun' cooperatie benadrukt . Vanuit de juridische discipline
kan men evenwei niet anders dan vraagtekens plaatsen bij de aanduiding
'hoogste orgaan'. Meijers gebruikte deze aanduiding in zijn toelichting bij
het huidige - 1 BW op de juiste wijze, zo stelt Stille.30 0aL
wil ze en iie had ondanks deze toch misleidende aanduiding,
00 0 wat oven de restbev md. De wer e J
discussie over deze materie barstte pas later los met als aanleiding het
Forurnbank-arrest." De HR maakte uit dat de algemene vergadering van
aandeelhouders niet de bevoegdheid heeft om het bestuur van een
vennootschap opdrachten te geven. Sindsdien richtte de discussie zich vooral
op de toelaatbaarheid van een instructiebevoegdheid in concernverhoudingen.
Het recente belangwekkende Meijers/Mast Holding-arrest - waarin het
evenals bij de Forumbank-kwestie een enkelvoudige vennootschap betreft -
zal die discussie weer verleggen naar de oorspronkelijke vraag. 32

Betoogd wordt weI dat de Forumbank-Ieer met zich brengt dat een
moedervennootschap geen algemene instructiebevoegdheid over haar dochter
kan uitoefenen. Anderzijds wordt gesteld dat die mogelijkheid wel aanwezig
is, beperkt aanwezig is, afhankelijk is van het karakter van de vennootschap-
pelijke samenwerkingsvorm, aanwezig kan zijn mits statutair geregeld,
terwijl ook wel wordt gesteld dat indien het een 1()()% 's belang betreft de
kwestie een betrekkelijk theoretische is." In het Ogem-arrest werd uitge-

29 1.0 ook Van der Grinten, Handboek voor de naamloz.een de besloten vennootschap, p. 408,
m.b.t. artt. 2: 107 en 218 BW.

30 Toelichting Ontwerp van een Nieuw Burgerlijk Wetboek, Eerste gedeelte (Boek 1-4), 1954,
p. 139, art. 2.2.1.16
Stille, Rechtspersonen, p. 40-1.

31 HR 21 januari 1955, NJ 1959,43, Forumbank.
32 HR 4 december 1992, RvdW 1993 MeijersfMast Holding BV. Zie voor een bespreking

vandezeuitspraakM.J.G.C. Raaijmakers, AAapriI1993,enL. Timmerman, TVVS, 1993,
p.45.

33 Voor een overzicht van de meningen - van o.a. LOwensteyn, Timmerman, Raaijmakers,
Bartman, Uniken Venema - zie S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn, Van het concern,
p.47 e.v.
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maakt dat het mede de taak van het bestuur van de moeder is toezicht uit
te oefenen op de tot het concern behorende dochters. 34 Hiermede lijkt
in overeenstemming de opvatting van Van der Grinten dat, hoewel het
bestuur van de dochter een eigen bestuursverantwoordelijkheid heeft, de
centrale leiding bij de moeder berust en mitsdien de moeder zowel algemene
aanwijzingen kan geven omtrent het te voeren beleid als concrete instructies,
ook zonder een hiertoe strekkende voorziening in de statuten van de
dochter."
Hoewel vanzelfsprekend een cooperatie onderdeel kan uitmaken van een
concern wordt onderhavige problematiek hier niet in die context behandeld.
Hier wordt bezien of de doctrine over de instructiebevoegdheid - de
bevoegdheid van een orgaan aan een ander orgaan van dezelfde rechtsper-
soon instructies te geven - onverkort geldt binnen de cooperatie daar waar
het gaat om de relatie tussen de algemene vergadering en het bestuur.
Daarbij is overigens datgene dat in de literatuur is opgemerkt met betrekking
to de instructiebevoegdheid binnen concernverband, met name indien acht
wordt geslagen op de aard van de samenwerking tussen de betrokken rechts-
personen, wei van belang. Welke is die doctrine? Zoals eerder gesteld-
in het vorige onderdeel - geldt de bestuursautonomie van het bestuur als
uitgangspunt. rt. 2:44 lid 1 be aalt e r d tatutai ~. rkin e weI
mogelijkzijn. Daarnaastgeldenervanzelfsprekend wette J e eperkingen
zoals voortvloeiend uit de structuurwetgeving, terwijl ook het doel van de
cooperatie zich hier kan doen gelden. Het wettelijke verenigings- en
cooperatierecht geeft niet aan in welke mate statutaire regelingen beperkend
mogen zijn. Hetzelfde geldt voor het wettelijke vennootschapsrecht maar
daar wordt enige duidelijkheid verschaft door de eerdergenoemde
departementale richtlijnen. Deze bevestigen de bestuursautonomie maar
bepalen eveneens dat een statutaire bepaling inhoudende dat het bestuur ~ /J
zich moet gedragen in overeenstemming met te formuleren algemene ricbt-.we--t
~ van het te voeren financiele sociale, economische en 'personeelsbe- }f!:'
leid - par. 9 - is toegestaan. Van een instructiebevoegdheid kan, b~_? rJI?1
een vennootschap, dus anders dan in concernverband, geen sprake zijn.

r~Ij
Zie ook H.L.I. Roelvink, Bestuurszelfstandigheid in eoncemverboudingen, opgenomen in
Piercing van Sehilfgaarde, p. 45 e.v. Roelvink stelt zieb op bet standpunt dat de meerderheid
van de schrijvers zich zonder voldoende grond uitspreken voor de mogelijkheid van een
instruetiebevoegdheid in eoncemverband. Hij bepleit dat de Forumbank-leer onverkort in
eoncemverhoudingen heeft te gelden.

34 HR 10 januari 1990, NJ 1990,466, Ogem-enquete,
Zie ook President RB Arnhem, 28 december 1987, KG 1988, 37, Amstelland.

35 Van der Grinten, Handboek voor de naamloze en besloten vennootschap, p.1l9.
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De wetgever gedoogt, anders dan de Duitse wetgever, een instructiebevoegd-
heid niet." De tekst van de artt. 2:129 en 239 BW in combinatie met de
departementale richtlijnen staan (algemene) beperkingen van de bestuurs-
macht toe, doch een instructiebevoegdheid, in een enkelvoudige vennoot-
schap, is niet toegestaan. De Forumbank-leer geldt onverkort, maar er zijn
zo zal hierna blijken ook nieuwe geluiden.

Wat is de betekenis van dit alles voor de cooperatie? Immers, het
Forumbank-arrest en de meer recentere arresten betroffen vennootschappen,
niet verenigingen of cooperaties." Bij het concipieren van de statuten van
een cooperatie is men niet gebonden aan de departementale richtlijnen.
Evenwel, de tekst van art. 2:44 lid 1 BW, zo bleek, is exact die van de
artt. 2: 129 en 239 BW. Bovendien, zo bleek ook, is 'het besturen' van een
cooperatie, juridisch niet een ander besturen dan dat van de NV of BV.
Uit literatuur blijkt verdeeldheid. Lowensteyn, Van Schilfgaarde en Van
der Burg achten een instructiebevoegdheid van de algemene vergadering
van een vereniging niet op zijn plaats. 38 Den Tonkelaar leest, heel vreemd,
in art. 2:44 BW een restbevoegdheid, en dus kennelijk niet in het
hiervoorgenoemde art. 2:40 lid 1 BW; 'besturen' is naar zijn mening in
de vereniging het besturen zoals vonngegeven in die vereniging, dat wil

36 Lutter/Hommelhof, t.a.p. p.373.
S.M. Bartman - A.F.M. Dorresteijn, t.a.p. p, 95 en p.94.
Slagter verwijst naar Hommelhoff die niet alleen instructierecht erkent maar ook spreekt
overeen instructieplicht. W.J. Slagter. Enkelerechtsgelijkendebeschouwingen over moeder-
dochterverhoudingea, Preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking
no. 40 1989. p. 90.

37 Voor recentere jurisprudentie zie S.M. Bartman - A.F.M. Dorresteijn, t.a.p. p. 105 e.v.
38 Loweasteyn, diss p. 57 en in Pitlo, Loweasteyn, Rechtspersonenrecht, p. 127 en p. 137.

P. van Schilfgaarde, Bespreking van Pitlo -LOwensteyn. Ret rechtspersonenrecht, en Asser -
Van der Grinten U De Rechtspersoon, R.M. Themis 1988. p. 293
V.A.M. van der Burg, De statutaire aanwijziugsbevoegdheid ten opzichte van het bestuur
van een rechtspersoon, WPNR 1983.5656. p.395 e.v. Van der Burg beziet de mogelijkheid
van een instructiebevoegdheid, van een ander orgaan of een derde, zoals de overheid, bij
enerzijds de vennootschappen waarvoor de departementale richtlijnen gelden en anderzijds
de stichting en vereniging. De conclusie luidt dat het systeem van Boek 2 met zich brengt
dat een specifieke instructiebevoegdhei, d.w.z. aangaande concrete zaken, niet toelaatbaar
is; voor het besturen van de rechtspersoon zou dan niets overblijven. Dit geldt ook voor
overheidsstichtingen. De bevoegdheid om algemene aanwijzingen op financieel, sociaal,
economisch en personeelsgebied te geven is wei geoorloofd.
Ook een instructiebevoegdheid van de moedervennootschap wijst Vander Burg af, Evenwel,
de centrale leiding die de moeder over het concern heeft brengt wei met zich dat de dochter
de cOOrdinatievan de concernleiding moet accepteren.
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zeggen voorzover niet toebedeeld aan anderen." Van der Veiden meent
dat een algemeen antwoord niet mogelijk is. Zijn uitgangspunt is bestuursau-
tonomie, maar grote aandacht verdient zijn inziens hier de beleidsbepalende
taak welke de algemene vergadering heeft. Omdat de grens tussen algemeen
en uitvoerend beleid in concreto moet worden vastgesteid kan niet in zijn
algemeenheid worden gesteld dat er weI of geen sprake mag zijn van het
geven van instructies." Stille stelt dat de Forumbank-Ieer niet zonder meer
mag worden toegepast op verenigingen. Deze leer kan soms passen , maar
soms ook niet zoals bij kleine meer besioten verenigingen, zo wordt gesteld.
Stille leest art. 2:44 lid 1 BW zo dat in ieder geval wel de mogeIijkbeid
bestaat in de statuten aan de algemene vergadering de bevoegdheid te
verschaffen het bestuur opdrachten te geven." Door DijklVan der Ploeg
wordt het tegendeel verdedigd. Gesteld wordt, niet ten onrechte;

'Met name in de vereniging wil de kwestie, waar binnen de organisatie de
hoogste macht ligt nog wei eens tot moeilijkheden aanleiding geven. Te veel
komt men de mening tegen dat de 'hoogst macht' ongeclausuleerd bij de
algemene vergaderingligt, waarbij hetprincipevan hetForumbank-arrest ( ... ),
te weten het stell en van eigen verantwoordelijkheden voor afzonderJijke
organen, kennelijk nog geen gemeengoed is geworden. ,42

Vervolgens wordt geconcludeerd dat art. 2:44 lid 1 statutaire beperkingen
toestaat, dat hieraan - aan die beperkingen - door de wetgever geen expli-
ciete grenzen zijn gesteld, doch dat het systeem van de wet met zich brengt
dat besturen besturen moeten blijven zodat een goedkeuringsregeling wel
is toegestaan maar niet de bevoegdheid van enig orgaan om het bestuur
iets voor te schrijven.? Van der Grinten is in zijn conclusie heel duidelijk.
Besturen is een autonome taak, maar op dit beginsel kan verregaand worden
afgedongen. Opgemerkt wordt:

'De statu ten kunnen in de beperking van de bestuursbevoegdheid verder gaan
en bijvoorbeeld bepalen dat de algemene vergadering instructies aan het bestuur
kan geven.,44

Zo ook wordt gesteld:

39 Den Tonkelaar, t.a.p. p.231.
40 Van der Velden, t.a.p. p. 172.
41 Stille, Rechtspersonen, p. 40-2.
42 DijkNan der Ploeg, t.a.p. p. 155.
43 DijkNan der Ploeg, t.a.p. p.156.
44 Asser - Van der Grinteo n (De rechtspersoon) p. 266.
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'Een statutaire beperking van de autonomie van het bestuur in die voege dat
het bestuur gehouden is zicb te gedragen naar instructies van derden -
bijvoorbeeld een overkoepelende vereniging, enige overheidsinstanties - is
niet in strijd met bet recht. ,4S

De motivering van Van der Grinten is een zeer wonderlijke; de vrijheid
van vereniging brengt met zich dat binnen de grenzen van de wet, de
openbare orde en de goede reden, vrijheid bestaat in de inrichting en
structuur van de vereniging."
Ook Van Hengstum en Van Steenderen besteden summier aandacht aan
onderhavige problematiek; een beperking van de bevoegdheid van het
bestuur ten faveure van de algemene vergadering mag bij een gewone
vereniging verder gaan dan bij een cooperatie:

'Bij de cooperatieve vereniging en de onderlinge waarborgmaatscbappij zaJ
men niet veel verder kunnen gaan dan voor de NY en BY gestelde grens. '47

Zie voor de verhouding tussen de Generalversammlung en de Vorstand
van de Duitse Genossenschaft onderdeel 4.6.

Samenvattende, blijkt het navolgende. De doctrine in het vennootschapsrecht
met betrekking tot de ontoelaatbaarheid van een instructiebevoegdheid in
een enkelvoudige vennootschap wordt breed gedragen. Evenwel, er is ook
fundamentele kritiek - in het bijzonder van Raaijmakers, zie hierna -
en het eerdergenoemde Meijers/Mast Holding-arrest zal, zo mag worden
verwacht, een kentering teweeg brengen. De toelaatbaarheid van een
instructiebevoegdheid in concemverband wordt door velen, op goede grond,
verdedigd. De bestaanbaarheid van een instructiebevoegdheid in een
vereniging of cooperatie is onderwerp van een discussie in welke zeer
uiteenlopende standpunten ten beste worden gegeven.
Bij de vraag of een instructiebevoegdheid van de algemene vergadering
van een cooperatie moet kunnen bestaan is het algemene overheersende
kenmerk van de cooperatie, het ancillaire karakter - zie onderdeel 8.1
over het doel van de cooperatie - bepalend. Evenwel, niet mag uit het
oog worden verloren dat van een echte samenwerkingsvorm, gelet op de

45 Asser - Van der Grinten II (De recbtspersoon) p. 266.
46 Asser - Van der Grinten II (De recbtspersoon), p. 266. Gesteld wordt; 'Ons recbt kent

vrijbeid van vereniging. Bij deze vrijbeid past, dat binnen de grenzen van de wet, de openbare
orde en de goede reden, vrijheid bestaat in de inricbting en structuur. '

47 1.W.M. van Hengstum en C.F.M. van Steenderen, t.a.p. p.78.
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grote spankracht van de wettelijke cooperatie-definitie, door de afwezigheid
van enige ledenbinding - zie onderdeel 12.2 - soms ook geen sprake
zal zijn.
In de algemene vergadering hebben de leden zitting. De leden hebben met
hun cooperatie een andere relatie dan de aandeelhouders met hun vennoot-
schap, zeker naarmate de vennootschap groter is en de cooperatie kleiner.
Een bepaalde mate van betrokkenheid bij een al dan niet rechtspersoonlijk-
heid bezittend samenwerkingsverband legitimeert zeggingsmacht. Dit geldt
voor maten, aandeelhouders, leden en werknemers. Dit geldt niettemin ook
voor het samenwerkingsverband zelf, zeker dan indien dit geinstitutionali-
seerd werd door de verkrijging van rechtspersoonli jkheid; daardoor immers
wordt toch enige afstand genomen van de participanten, hetgeen zeker zo
is voor derden tenzij er hoofdelijke aansprakelijkheid bestaat, zoals bij het
EESV - zie onderdeel6.2 - of een geringere, maar wel omvangrijke
aansprakelijkheid, zoals bij de cooperatie W.A. - zie onderdeel9 .2. Ook
de betrokkenheid van de maatschappij bij enig samenwerkingsverband -
zoals een grote ondememing met invloed binnen die maatschappij - telt,
d. w .z. vertaalt zich in zeggingsmacht; zie hier de oorsprong van de wens
tot invoering van de structuurwetgeving." Is de betrokkenheid van
deelnemers in een samenwerkingsverband zeer vergaand dan wordt wellicht
met recht aanspraak gemaakt op 'control'. Raaijmakers gebruikt deze term
bij zijn vergelijking van de 'gezamenlijke b.v.' met de (geincorporeerde)
close corporation naar Amerikaans recht, zie ook onderdeel 2.2.49 Een
samenwerking, zo stelt Raaijmakers, kan zodanig zijn dat de partners niet
het oogmerk hebben 'een splitsing aan te brengen in hun positie van
vennoten en bestuurders'. Bij de gezamenlijke 'venture' van de partners
is hun belang - dat van die partners - een predominante factor, d.w.z.
weegt op tegen het vennootschappelijke belang dat (slechts) een 'instrumen-
teel' karakter heeft. soZo ook is in het Meijers/Mast Holding-arrest -
waarin werd uitgemaakt dat de weigering van een bestuurder van een
vennootschap om een door de algemene vergadering van aandeelhouders
gewenst beleid uit te voeren een redelijke grond tot ontslag kan zijn -

48 Over de betrokkeoheid van de maatschappij, bet vennootscbappelijke belang los van bet
belang van de aandeelhouders, de venneerdering van belangensferenbinnen de N.V., J.M.M.
Maeijer, Het belangenconflict in de naamloze vennootscbap, inaug. rede Nijmegen 1964,
p.21 e.v.

49 M.J.G.C. Raaijrnakers, Enkele recbtsvergelijkende bescbouwingen over joint ventures,
Preadvies Vereniging voor Recbtsvergelijking, no. 46, 1992, p. 53.
Zie van dezelfde auteur diens dissertatie, Joint Ventures, p.126 e.v. over de joint venture
als close corporation.

50 Raaijrnakers, preadvies genoemd in noot 49, a.w. p. 53 en p. 54.
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/

het besloten karakter van de vennootschap - er was maar een aandeelhoud-
ster - van cruciale betekenis. Raaijmakers beoordeelt het arrest als een
belangrijke richtingwijzer - een verfijning van de Forumbank-regel-
bij het ontwikkelen van normen passend bij de 'besloten aard van de
onderlinge rechtsbetrekkingen tussen aandeelhouders en 'hun' vennootschap,
zonder de bescherming van relevante in aanmerking komende belangen
uit het oog te verliezen.' 51 De analyse omtrent het belang van een besloten
karakter van een samenwerkingsverband, waarvoor in plaats van de
rechtsvorm van de BV ook een andere vorm kan zijn verkozen, leent zich
voor analogische toepassing op cooperatieve samenwerkingsvormen. De
cooperatie is vaak - niet altijd en ook niet noodzakelijkerwijze - een
besloten samenwerkingsvorm, menigmaal in meerdere opzichten; qua doel-
stelling, onderdelen 8.1 en 8.4, qua financieringsvorm, onderdelen 9.3 en
9.4, alsmede qua toe- en uittredingsregelingen, onderdelen 11.2 en 12.2.
De verbondenheid tussen de cooperatie en haar leden kan zeer vergaand
zijn, zo vergaand dat er een daadwerkelijke wederzijdse athankelijkbeid
bestaat. IDustratief in het kader van de bespreking van een instructiebevoegd-
heid is het beeld dat de cooperatie wei kan worden beschouwd als de dochter
van vele moeders. Zo ook overwoog de SER dat het structuurregime voor
coOperaties behoort te worden afgestemd op de omstandigheid dat de coope-
ratie, in meer of mindere mate, kan worden gekenschetst als de gemeen-
schappelijke dochter van de ledenbedrijven." De betrokkenheid van een
lid van een cooperatie kan groot zijn omdat er slechts weinig betrokkenen
(= leden) zijn." Er is dan meestal sprake van een besloten karakter, niet
alleen door het geringe aantalleden, maar doordat dat geringe aantal door-
gaans betekent dat er forse verplichtingen gelden in de vorm van een
exclusieve leverings- of afnameplicht - volledig passend bij een close
corporation - verregaande aansprakelijkbeid of financieringsverplichtingen
anderszins, en ook in de vorm van uittreedvoorwaarden. Van een zodanige
ledenbinding, zie onderdeel 10.3 en onderdeel 12.2, kan ook dan sprake
zijn indien het een grote cooperatieve ondememing betreft; menige coope-
ratie werd groot dankzij die ledenbinding. De schaalgrootte van de
cooperatieve samenwerkingsvorm laat dan onverlet dat er betrokkenheid

51 Zie noot 32.
52 SER-Vervolgadvies Raden van commissarissen, 85107 - zie citaat noo168.
53 Zie in dit verband, voor een voorbeeld van een kleine close corporation, de EESV-

Verordening - onderdeel 6.1 die de nationale wetgever de mogelijk:beid geeft het aantal
leden te beperken tot maximaal twintig. Deze leden zijn onbeperkt hoofdelijk aansprakelijk,
terwijl unanimiteit bij de besluitvorming rondom opgesomde belangrijke aangelegenheden
en wijziging van bestaande verplichtingen a1s vereiste geldt.
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bestaat in bovenbedoelde zin zodat ook hier terecht zegg~:mtac::~'
geclaimd. Wellicht zelfs is dan niet slechts toezicht, ar 'control'
plaats.

De omstandigheden lampep zodaAig zijn dat bij de bestuurlijke inrichting
. met reden aanspraak wordt gemaakt op een instructie-

bevoegdheid ten gunste van de gemene verga enng. Ulst bij een
c06peratie is dit goed yoontell:laar. De vrijheid van vereniging speelt (ook
hier), anders dan Van der Grinten meent - zie hiervoor - geen rol. Het
is de mate van betrokkenheid van de Ieden - net zoals dit kan gelden voor
de aandeelhouders van een BV of de maten van een maatschap - die hier
bepalend is. Voorzichtigheid is echter geboden, en weI om drie redenen.
Een cooperatie is zeker niet altijd 'instrumenteel', de (economische) 1)
verlengstuk-theorie is niet universeel, d.w .z. geldt maar voor een enkel
type cooperatie ..5.5 Daarnaast dient te worden bedacht dat de cooperatie,
zoals voorgeschreven door de wettelijke definitie, art. 2:53 lid 1 BW, een
bedrijf uitoefent. Het besturen hiervan hier is, zo bleek in het vorige
onderdeel, juridisch niet anders dan bij de vennootschap, feitelijk weI,
d.w.z. complexer. Bij het opzetten van de bestuurlijke inrichting van een
cooperatie mag bestuursautonomie dan ook als uitgangspunt gelden.
Modificatie zo vergaand dat er daadwerkelijke instructiebevoegdheid bestaat
moet echter mogelijk zijn. Aanpassing van de artt. 2:40 en 44 BW
lijkt - nader studie is hier evenwel zeker geboden - aanbevelenswaardig
te kunnen zijn, althans op zijn minst voor de cooperatie. De derde reden
om voorzichtigheid te betrachten bij het verdisconteren van een instruc-
tiebevoegdheid in de bestuurlijke organisatie van een cooperatie is de
omstandigheid dat het bestuur (hoofdzakelijk) uit leden pleegt bestaan. In

54 Zo ook wordt door Raaijmakers in diens dissertatie, Joint Ventures, een nuancering van
de Forumbank -leer bepleit voor kleinere enkelvoudige vennootschappen, naast een afwijzing
van deze leer voor dochtervennootschappen, p.85.
Zie ook W. Westbroek, Is een nadere profilering van de b.v. wenselijk? De besloten
vennootschap, opgenomen in de Van dec Heijdea-serie deel25, i.h.b. p.28 en p.31 Westbroek
werpt de vraag op of in een B.V. - waarbinnen de intuitus personae daadwerkelijk bestaat -
'de betrokkenheid van de aandeelhouders bij de leiding van het bedrijf een instructiebe-
voegdheid rechtvaardigL

55 Over de verlengstuktheorie zie o.a.
Kuperus, t.a.p. p.12.
Ter Woorst, diss. t.a.p. p. 26 e.v.
J. Lunshof, De juridische vormgeving van de cooperatie, TVVS 1988, p. 67 e. v.
MvT bij Invoering van de structuurregeling voor grote cooperaties en voor grote onderlinge
waarborgmaatschappijen, WetsvoorsteI19775, Dr. 3 p. 5 en p. 7. Zie voorcitaten ook noot
68.
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het vorige onderdeel werd al geconcludeerd dat dit, verenigingsrechtelijke
wettelijke uitgangspunt passend is, en zo blijkt nujuist passend is voor de
cooperatie. De bovenbedoelde betrokkenheid komt ook tot uitdrukking in
de samenstelling van het bestuur van de cooperatie. Terzijde kan worden
opgemerkt dat indien enige cooperatie werkelijk een instrumenteel karakter
heeft het bestuur, dat niet aIleen bestuurt maar ook de cooperatie vertegen-
woordigt - in beginsel onbeperkt en onvoorwaardelijk, art. 2:45 lid 3 BW
- eigenlijk de (mede-)leden vertegenwoordigt.
De samenstelling van het bestuur, d.w.z. de overwegende aanwezigheid
van de leden daarin, betekent niet dat er mitsdien geen behoefte meer zou
kunnen zijn aan een instructiebevoegdheid - immers, het besturen blijft
besturen en bestaat dus zeker niet slechts uit het acht slaan op een (deel-
)belang, zie het vorige onderdeel - maar het is in dit kader wei veel-
betekenend.

4 Toepasselijkbeid van de structuurregeling

De structuurregeling welke grote cooperaties en grote onderlinge waarborg-
maatschappijen kan verplichten een raad van commissarissen (RvC) in de
bestuurlijke organisatie op te nemen, bestaat sinds 1januari 1989. Na een
ruime overgangsperiode van drie jaar - zie art. 2.63c lid 1 BW - werd
het cooperatieve bedrijfsleven geconfronteerd met het logische vervolg op
de invoering, in 1971, van de structuurregeling voor grote vennootschappen.
Voor cooperatieve ondernemingen geldt een zogenaamd verzwakt regime.
In het bijzonder de verschillen met de structuurregeling voor vennootschap-
pen en het waarom daarvan krijgen in het vervolg de aandacht.

Het SER-rapport van 13 april 1984 betreffende de samenstelling van
toezichthoudende organen van grote naamloze en besloten vennootschappen,
welk rapport veel aandacht heeft gekregen, kondigde een speciaal advies
aan met betrekking tot de vraag of ook grate cooperaties verplicht dienen
te worden tot het instellen van een RvC.56 In 1985 verschijnt het 'Vervol-

56 Het rapport van 1983 omvat een evaluatie van de ervaringen met de structuurregeling voor
grote naamloze en besloten vennootschappen. Het SER-advies was verdeeld, niet over de
noodzaak van bet bestaan van een onatbankelijkedeslrundigeraad van commissarissen, maar
over de uitwerking, i.b.b. het benoemingsrecbt. Zie voor een evaluatie en verwacbtingen
voor de toekomst p.e. van den Hoek, De toekomstvan de structuurregeling. TVVS 1992
p.275.
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gadvies raden van commissarissen'. S7 Oit rapport geeft een drietal
argumenten om een structuurregime van toepassing te doen zijn op
cooperaties.
1. Er wordt gewezen op de maatschappelijke en economische betekenis

van grote cooperaties,
2. Er wordt overwogen dat de werknemers in cooperatieve onderne-

mingen geen principieel andere positie innemen dan die welke de
werknemers hebben in een grote vennootschap.

3. Er wordt gesteld dat het bijzonder karakter van de cooperatie -
het betreft een onzelfstandige onderneming, zo wordt geste1d - een
invoering van een structuurregime niet in de weg staat, hetgeen ook
al blijkt uit de omstandigheid dat op vrijwillige basis Rve's zijn
gecreeerd. .

Het advies omvat ook een aantal hierna te bespreken overwegingen die,
ondanks de overeenstemming in een aantal opzichten met vennootschappen,
aangeven waarom er sprake behoort te zijn van een afwijkend structuurregi-
me.

Een cooperatie wordtdoor de wetgever als grote cooperatie gekwalificeerd,
hetgeen de verplichting met zich brengt een Rve te creeren, indien
a. het eigen vermogen tenminste 25 miljoen gulden bedraagt;
b. de cooperatie of een afhankelijke maatschappij een wettelijk verplichte

ondernemingsraad heeft;
c. bij de cooperatie en haar afhankelijke maatschappijen te zamen

tenminste in de regel honderd werknemers in Nederland werkzaam
zijn - art. 2:63b lid 2 BW. S8

Oeze criteria komen ook voor in het vennootschapsrecht. Ook hier geldt
dat er cumulatief moet zijn voIdaan aan de gestelde eisen. In art. 2:63e
BW wordt voorzien in een regeling voor het geval men op vrijwillige basis,
indien er dus niet voldaan is aan de zojuist genoemde criteria, het
structuurregime zou willen toepassen. Oit is slechts mogelijk indien op de
betreffende cooperatie de WOR van toepassing is. Art. 2:57 BW verschaft
regels omtrent het commissariaat van een cooperatie, niet zijnde een
structuurcooperatie, welke de structuurregeling niet vrijwillig toepast, maar
weI een Rve wenst.

57 Vervolgadvies Raden van commissarissen SER-rapport 85/07, 19 april 1985.
58 Bij besluit van 14 november 1992, houdende verhoging van de in de artikelen 63b lid

2 onder a, 153 lid 2 onder a en 263 lid 2 onder a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
bedoelde grensbedragen (Financiele benedengrens verplichte structuurregeling), Staats-
blad 1992602, werd de eigen vermogensgrens verhoogd van 22,5 naar 25 miljoen gulden.
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Bij het beantwoorden van de vraag of de structuurwetgeving van toepassing
is, dient gelet te worden op de concernverhoudingen. 59De structuurregeling
vangt dan ook aan met de definitie van een van een cooperatie afhankelijke
maatschappij, zijnde de rechtspersoon waaraan de cooperatie direct of indi-
rect ten minste de helft van het geplaatste kapitaal heeft verschaft, alsmede
de vennootschap met een in het handelsregister ingeschreven onderneming
waarvoor de cooperatie jegens derden aansprakelijk is voor alle schul-
den - art. 2:63 a BW, zie ook de artt. 2: 152 en 262 BW. De afhankelijke
maatschappijen zullen, zoals boven al bleek, 'meetellen' bij de beant-
woording van de vraag of een (moederjcooperatie 'groot' is en dus een
Rve dient in te stellen. Betekent dit 'meetellen' dat de structuurdoch-
ter - vennootschap of cooperatie - is vrijgesteld? Structuurvennootschap-
pen zijnde dochters van een structuurcooperatie zijn vrijgesteld van toepas-
sing van het voor vennootschappen geldende structuurregime ingevolge
de bij gelegenheid van . voenn n de structuurregeling voor grote
cooperaties gewijzig artt. 2: 153li a en 263 lid 3a BW. 60 De bijzondere
(algemene) vrijstelling zoals vervat in art. 2: 63 d lid 2 - welke
de Minister van Justitie, gehoord de SER, de mogelijkbeid geeft een
(voorwaardelijke) ontheffing te verlenen - heeft men voor de structuurdoch-
tervennootschappen dus niet nodig. Voor een dochtercooperatie zijnde
evenals de moedercooperatie een structuurcooperatie is - desgewenst -
weI een uitdrukkelijke vrijstelling van de Minister vereist. 61

Een geheel andere situatie is die waarbij juist omdat de dochtervennootschap
het op haar van toepassing zijnde structuurregime wei toepast de moeder-
structuurcooperatie is vrijgesteld. Er behoort dan voldaan te zijn aan art.
2:63 d lid 1 BW hetwe1k die vrijstelling geeft - zonder dat een verzoek
aan de Minister nodig is - indien de moedercooperatie haar werkzaamheden

'uitsluitend of nagenoeg uitslultend beperkt tot beheer en de financiering
van afhankelijke maatschappijen'

59 Zie hierover S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, p. 125 e.v., i.h.b.
p. 134 en p. 135.

60 Deze vrijstelling is een logische nu de RvC van de moeder verondersteld wordt toezicht
uit te oefenen op de algemene gang van zaken in de rechtspersoon en de daarmee verbonden
onderneming - art. 2:57 lid 2 BW. Zie ook het genoemde SER-rapport van 1984, p. 72.
Zie ook de art. 2:63j lid 1d, e, j en k BW waaruit blijkt dat in de daar bedoelde gevallen
het bestuur van de coOperatie goedkeuring van de RvC van de moedercooperatie behoeft
voor besluiten in de dochter, zijnde een afhankelijke maatschappij.

61 Zie hierover MvA, WetsvoorsteI19775, Dr. 6Sb, p.I en 2.
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voor welke een structuurregime geldt. 62 Derhalve kan bij de in de praktijk
voorkomende situatie dat een cooperatie een s.. ctuuIYennootscbap als
dochter heeft, en die cooperatie zelf ook voldoet aan de bovengenoemde
criteria, alles bij het oude blijven, dat wil zeggen het structuurregime in
de dochter worden gehandhaafd terwijl de bestuurlijke inrichting van de
moedercooperatie dezelfde blijft. Vanzelfsprekend moet dan eerst worden
bezien of de moedercooperatie zich weI uitsluitend of nagenoeg uitsluitend
bezighoudt met beheer en financiering van afhankelijke maatschappijen.
De wettelijke definitie van de cooperatie leert dat een cooperatie, in het
bedrijf dat zij uitoefent, overeenkomsten sluit met haar leden, waarschijnlijk,
in geval het structuurcooperatie betreft, met zeer veelleden. Kan er desal-
nietternin bij een cooperatie sprake zijn van een zich uitsluitend, of nagenoeg
uitsluitend bezig houden met financiering en beheer van dochters? In
onderdeel 8.2 werd betoogd dat het woord 'overeenkomsten' maar beter
uit art. 2:53 lid 1 BW kan verdwijnen, maar tevens dat de economische
interaktie tussen het lid en cooperatie - het primaire bedrijf van de
cooperatie - een essentieel kenmerk is van deze rechtsvorm. In onderdeel
8.3 werd er op gewezen dat hier door de wetgever te gemakkelijk analogie
met het vennootschapsrecht is verondersteld en dat herziening van de tekst
van art. 2:63 d lid 1 wenselijk is. De opgeworpen vraag - kan een
cooperatie zich weI beperken tot beheer en financiering - moet, anders
dan Dortmond doet, negatief worden beantwoord." Of, zo zou men ook
kunnen stellen, de wetgever heeft bij de redactie van onderhavige bepaling
wel acht gesiagen op zijn definitie van de cooperatie - art. 2:53 lid 1
BW - althans niet de bedoeling gehad een belangrijk materieel bestanddeel
van die definitie voor de structuurcooperatie uit te sluiten, zodat de werkelij-
ke ratio van deze bepaling is dat de vrijstelling kan worden aangewend
indien de cooperatie haar activiteiten beperkt tot (uiteraard) het primaire
bedrijf, en beheer en financiering van het in een afhankelijke maatschappij
ondergebrachte secundaire en eventuele tertiaire bedrijf. Voor 'primaire',
'secundaire' en 'tertiaire' zie de onderdelen 8.3 en 8.4. Terecht concludeert
dan ook Dortmond, zoals eerdergesteid in onderdeel 8.3, dat het door de
cooperatie (wei) sluiten van overeenkomsten met haar leden, de toepasse-

62 Hier geldt anders dan in het vennootschapsrecht niet het vereiste van het internationale
karakter van het concern. Yoor de holding-vrijstelling voor NY's en BV's geldt als
bijkomend vereiste - naast de beperking tot beheer en financiering van 'groepsmaatscbap-
pijen' - dat 'de arbeiders in dienst van de vennootschap en de groepsmaatschappij in meer-
derheid buiten Nederland werkzaam zijn' - artt. 2: 153 lid 3 en 263 lid 3b BW.
S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn, t.a.p. p. 134.

63 Zie voor kritiek op Dortmond's zienswijze onderdeel 8.3.
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lijkheid van de vrijstellingsregeling van art. 2:63 d lid I BW niet in gevaar
brengt.
Evenwe1, in het bijzonder diegenen die geijverd hebben voor het hierna
te bespreken zogenaamde verzwakte cooperatie-regirne zouden erop kunnen
wijzen dat het beter ware dat de structuurmoedercooperatie het voor haar
bestemde verzwakte regime verkiest boven een volledige regime in de
dochtervennootschap." Wellicht echter dat de ondernemingsraad met een
dergelijke aanpak problemen zal hebben. Dit werpt de vraag op of art. 2:63
d lid 1 BW een optie geeft, of imperatief bepaalt dat het regime nimmer
zal gelden voor de cooperatie wier werkzaamheid zich uitsluitend of
nagenoeg uitsluitend beperkt tot het beheer en de financiering van haar
structuurdochter. Het artikel geeft niet direkt aanleiding te veronderstellen
dat er sprake zou zijn van een keuzemogelijkheid. Dit wekt verwondering
daar het toch immers de bedoeling is van de wetgever om in de cooperatieve
onderneming een verzwakt regime van toepassing te doen zijn. De MvT
biedt de oplossing. Aldaar wordt het navolgende bepaald:

'Er zijn grote cooperaties die hun gehele ondernerning hebben ondergebracht
in een structuurvennootschap. De cooperatie zelf beheert nog slechts de
deelneming daarin. Overeenkornstig het advies van de SER zien wij geen
goede grond om in deze gevallen te dwingen tot een reorganisatie waarbij
de cooperatie-aandeelhoudster zelf structuurcooperatie moet worden en dan
de toepassing van de structuurregeling in haar atbankelijke maatschappij
mag beeindigen, Zulk een reorganisatie zal geoorloofd zijn, maar de wet
moet er niet toedwingen. Lid I van art. 63 d geeft de cooperatie in dit geval
vrijstelling, hetgeen meebrengt dat de atbankelijke maatschappij structuur-
vennootschap moet blijven'. (curs. RG)

,~g geeft aan dat er een optie is. Wenst men jn een cooperatie- _
__ ve onderneming met een cooperatie als holding en een structuJlryennootscbap_

als dochter de zekerheid dat het commissariaat voor tweederde zal bestaan
uit leden - een mogelijkheid welke zoals hierna zal blijken het verzwakte
!eirime bledt dan zaI gebruik khu.;~efiworden gcmMkt van ~ j~--
2:63 d lid 1 BW gegeven mogelij elet volledi e structuurre ime van
de dochter in te ruilen voor et verzwakte regime bij de moedercoo ratie.
Dit mag uiteraar met ete enen at et commissariaat alleen toeziet op
activiteiten van de cooperatie welke kennelijk beperkt zijn tot het primaire
bedrijf alsmede tot beheer en financiering van de afhankelijke maatschappij.
Dit is vanzelfsprekend niet het geval omdat de verantwoordelijkheid van

64 Asser - Van der Grinten II (De rechtspersoon), nr. 412 d, p. 331.
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het commissariaat zich uitstrekt over de rechtspersoon en, zoals de wetgever
dat stelt, de daarmee verbonden onderneming. Zoals bekend beperken ook
de bemoeienissen van een (centrale) ondernemingsraad zich met tot de
activiteiten van een enkele rechtspersoon, maar behoren die zich eveneens
uitte strekken over de activiteiten van 'de onderneming' , zoals gedefinieerd
in de WOR.

5 De raad van commissarissen van de grote cooperatie - bet ver-
zwakte structuurregime ~ r III

Indien men de uitgangspunten van de wetgever bij de invoering van de
structuurwetgeving voor vennootschappen in 1971 onderschrijft, kan de
bezetting van de raden van commissarissen in het cooperatieve bedrijfsieven
op menige plaats - nog steeds - verwondering wekken. Bi· verschillende
grote cooperaties....Qnt reekt in het commissariaat, wat men zou kunnen
noemen, externe .geskundjgheid. Soms bestaat de Rve volledig uit leden
van de cooperatie. De relatief nieuwe structuurregeling voor cooperaties
zal daar verandering in brengen. Noodzakelijk is dit, strikt genomen, met.
Immers, uiteindelijk beoordeeit de onderneming zelf - dat wil zeggen de
algemene vergadering en de ondernemingsraad - of het commissariaat
conform art. 2:63 f lid 6c BW 'naar behoren' is samengesteid. Er mag
worden aan en at de meuwe wet evin va erknem£tSzijde_ zal
worden aan e re n om invioed uit te oefene !P-de samenstelling van
het commi .aat. Hier wordt bezien ofbij het spel rondom de benoeming
van commissarissen de positie van de betrokken organen, te weten de alge-
mene Iedenvergadering, het bestuur, de ondernemingsraad en de Rve zelf,
een andere is dan die van de ondernemingsraad, de algemene vergadering
van aandeelhouders, de directie en de Rve van een vennootschap. Het essen-
tiele onderscheid bestaat daaruit dat bij de vennootschappen een systeem
van gecontroleerde cooptatie bestaat - het commissariaat vult zichzelf
aan - terwijl bij de structuurcooperatie een benoemingssysteem geldt; de
algemene ledenvergadering benoemt de commissarissen - art. 2:63f lid
2 BW. Het zittende commissariaat neemt aanbevelingen in ontvangst van
de algemene vergadering, de ondernemingsraad en het bestuur. Vervolgens
doet de Rve een voordracht en daarna kan een benoeming van de
voorgedragen persoon volgen door de algemene vergadering. De door de
Rve voorgesteide benoeming zal geen doorgang vinden indien de algemene
vergadering of de ondememingsraad bezwaar aantekent. Let wei, het bestuur
heeft dus weI het recht van aanbeveling, maar met het recht bezwaar aan
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1
te tekenen. De mogelijke gronden voor het bezwaar zijn dezelfde drie zoals
die gelden bij de NV en BV. Een daarvan, het 'niet naar behor~n zijn
samengesteld', komt later aan de orde. Zou in geval van een bezwaar de
algemene vergadering de voorgedragen kandidaat toch wensen te benoemen,
dan is beroep mogelijk bij de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam.

Bij een vergelijking van een en ander met de regeling voor vennootschappen
mag de conc1usie zijn dat er voor de ondernemingsraad bij de benoeming
van commissarissen niet werkelijk sprake is van een andere positie. Ten-pnrechte conc1udeert Bartman dat in de onderhavi e structuurre elin de
medezeggenschapsgedachte weI er moeili'k is teru ~inden. Dat 'dit
zowe rue IS IS me e re ng tot de benoeming van het commissariaat,
als ook met betrekking tot de taken en bevoegdheden van dit orgaan, zal
verderop blijken. De algemene ledenvergadering heeft in dit kader weI een
andere positie dan de algemene vergadering van aandeelhouders. Immers,
zij benoemt. Toch rijst bij dit systeem de vraag of er nu werkelijk recht
is gedaan aan het verlangen de ledenvergadering van een cooperatie bij
de samenstelling van het commissariaat een verhoudingsgewijs grotere
invloed te geven. Slagter bezigt in dit kader de term 'schiinconcessie' .66

Hij wijst op de weinig fraaie constructie dat de ledenvergadering zowei
het benoerningsrecht heeft als het recht bezwaar te maken tegen de
voordracht van het zittende commissariaat. In het geval dat de RvC een
enkelvoudige voordracht opstelt, wordt de algemene vergadering slechts
weinig ruimte gegund; het is dan 6f benoemen Of bezwaar maken.

De taken en bevoegdheden van het commissariaat zijn dezelfde als die van
het commissariaat in een vennootschap, behoudens drie uitzonderingen:

Het commissariaat van een cooperatie vult, zoals zojuist besproken,
niet zichzelf aan; benoemt dus geen nieuwe commissarissen;
Het commissariaat van een cooperatie benoemt en ontslaat niet de
bestuurders. In een vennootschap worden de bestuurders, de directie,
benoemd door het commissariaat. In de cooperatie worden, veelal,
bestuurders gekozen door de algemene vergadering - zie onderdeel
14.2.
Het commissariaat van een cooperatie stelt niet de jaarrekening vast.

Het werkterrein van de RvC omvat:

65 S.M. Bartman, Gewijzigd voorstel inzake structuurregeling bij coOperatiesen onderlingen,
S&V, 1988, p. 10.

66 W.l. Slagter, t.a.p, TVVS 1987, p.15.
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het in art. 2:57 BW genoemde 'toezicht op het beleid van het bestuur
en op de algemene gang van zaken in de rechtspersoon en de daarmee
verbonden onderneming', alsmede
het geven of onthouden van goedkeuring aan voorgenomen besluiten
van het bestuur, zoals opgesomd onder art 2:63j BW, welke opsorn-
ming nagenoeg overeenstemt met de opsomming zoals die bestaat in
het vennootschapsrecht.

Het commissariaat van een cooperatie heeft met de twee zojuist omschreven
taken wellicht een moeilijkere opdracht dan het commissariaat van een
vennootschap. Immers, de gesprekspartner van het commissariaat is niet
een door haar benoemde directie, doch het, in de regel, door de algemene
vergadering verkozen bestuur. Dit neemtniet weg dat de persoonlijke positie
van een commissaris in een cooperatie qua verantwoordelijkheden - qua
potentiele aansprakelijkheid - gelijk is aan die van een commissaris in
vennootschapsland." Het commissariaat in de structuurcooperatie is een
volwaardig orgaan dat, zo behoort het althans te zijn, een werkelijke toezicht
uitoefent op het bestuur.

Art. 2:63j lid 1 BW, de opsomming van aangelegenheden ten aanzien
waarvan het bestuur van de cooperatie geen besluit kan nemen dan na
goedkeuring van de Rve, is ogenschijnlijk niet bijzonder. De opsomming
is bekend uit de structuurregeling voor de NV en BV, zij het dat hetgeen
in de artt. 2: 164 en 274 BW is bepaald met betrekking tot de uitgifte van
aandelen en certificaten van aandelen alsmede de vermindering van het
kapitaal - de letters a, b c, en I - hier ontbreekt. Ook lid 2 is identiek;
afwezigheid van goedkeuring zal niet aan derden kunnen worden tegenge-
worpen. Lid 3 van 2:63 j BW is bijzonder. Deze bepaling luidt: 'Voor
besluiten van de rechtspersoon als bedoeld in de onderdelen d, e, f, j en
k van lid 1 is enig besluit vereist van het bestuur. ' De achtergrond van deze
bepaling is de omstandigheid dat ook een ander orgaan dan het bestuur een
dergelijk besluit zou kunnen nemen en men op die manier zou zou ontkomen
aan plicht tot het vragen van goedkeuring aan de raad van commissarissen.
Deze problematiek bestaat niet in de vennootschap. Daar is het de directie,
dat is althans het uitgangspunt van de wetgever, die zich met dergelijke
aangelegenheden bezighoudt. Binnen de cooperatie is het even weI

67 Ophof stelt: 'De beste waarborg van commissarissen tegen aansprakelijkbeid is bet hebben
van een deugdelijk bestuur'. H.S.I. Opbof, Gedragsregels commissarissen; bundel Tot
Vermaak Van Slagter, p. 195. Bij de cooperatie is het bestuur, meestal, verkozen of
benoemd door de algemene vergadering, en dus Diet benoemd door bet commissariaat
zeals de directie van een structuurvennootscbap!
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makkelijker voorstelbaar dat het aangelegenheden betreft ten aanzien
waarvan het bestuur beslissingsmacht is ontnomen ten faveure van
bijvoorbeeld de algemene vergadering, of een ander orgaan - zie onderdeel
14.3. De werkelijke bestaansreden voor dit lid 3 is mitsdien, zoals ook
wordt vermeld in de MvT, de bescherming van de medezeggenscbap. Om
te voorkomen dat ten aanzien van de in het artikel genoemde aange-
legenheden besluiten worden genomen buiten het bestuur om, bepaalt het
derde lid dat 'enig' besluit is vereist. Enig besluit van het bestuur zal dan,
hoewel het bestuur de mogelijkheid om over zo'n aangelegenheid te
besluiten werd ontnomen ten faveure van een ander orgaan, toch noodzake-
lijk zijn. Onder 'enig besluit' mag men, blijkens de MvT, een goedkeu-
ringsbesluit rekenen of een besluit om een dergelijk voorstel te doen. Met
dit lid 3 wordt de mogelijkheid om (ook) in een cooperatie af te dingen
op de in beginsel aanwezig bestuurautonomie van het bestuur - het gaat
hier niet om een instructiebevoegdheid maar om statutaire beperkingen van
de bestuursmacht, art. 2:44 lid 1BW - door de wetgever nog eens beves-
tigd.

6 Ledendominantie - 2/3 criterium
/'"'"'1
I In het voorafgaande kwam het zgn. verzwakt regime aan bod. De RvC
\ van de cooperatie heeft ten opzichte van de algemene vergadering een
~ zwakkere positie dan de RvC van een vennootschap ten opzichte van de

J ) algemene vergadering van aandeelhouders. De SER heeft overwogen, en

(
deze overwegingen zijn door de wetgever geaccepteerd, dat de verbonden-
heid van de leden met een cooperatie welke verbondenheid groter wordt
geacht dan die van de aandeelhouders met de vennootschap, reden is voor
een afwijkende regeling."

68 SER-Vervolgadvies Raden van commissarissen 85107, t.a.p. p. 9 e.v.
In de MvT bij de Wet Invoering van de structuurregeling voor grote cooperties en voor
grote onderlinge waarborgmaatschappijen, wetsvoorstel 19775, Nr. 3 wordt onder meer
overwogen:
'Aansluiting is gezocht bij de bestaande regeling voor structuurvennootschappen. Deze
regeling is Diet geheel overgenomen. Om recht te doen Il8D de bestaande nauwe band tussen
de leden en de rechtspersoon zullea de leden bet recht behouden de bestuurders te benoemen
en te ontslaan en de jaarrekening vast te stellen. Ook zal de mogelijkheid bestaan statutair
voor te schrijven dat een aantal bestuursleden uit de kring van de leden moet worden be-
noemd, mits ten minste 1/3 van de bestuurders uit niet-leden mag worden benoemd. ( .. )
Essentieel bij de cooperatie is de economische relatie met de leden. De cooperatie oefent
een bedrijf uit (bij de onderlinge: het verzekeringsbedrijf) ten behoeve van haar leden.

31 ) J.
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Afwijkingen zijn er, wat men er ook van moge denken, zoals bleek
inderdaad gekomen. Een bijzondere afwijking werd hier nog niet aan de
orde gesteld, te weten het zgn. tweederden criterium. De veronderstelde
ledendorninantie is ook de basis voor art. 2:63 h lid 2 BW luidende: 'De
statu ten mogen voor ten hoogste twee derden van het aantal commissarissen
bepalen dat zij worden benoemd uit een kring waartoe tenminste de leden
van de rechtspersoon behoren.' Met betrekking tot de term kring wordt
er in de MvT opgemerkt dat daartoe ook kunnen behoren ex-leden, ex-
bestuurders, ex-c . . sen en anderen." De ratio van een en ander
is d . aximaal eender zal bestaan uit rsonen van buiten de krin
hier verder aan e Ulden als 'externe deskundigen'. Art. 2:63 h lid 1 BW
geeft een opsomming van personen die geen commissaris kunnen zijn, te
weten personen in dienst van de cooperatie alsmede bestuurders en
medewerkers van een werknemersorganisatie welke betrokken pleegt te

Dat bedrijfkan aansluiten op het bedrijf van de leden; het verzorgt de afzet van produkten,
de inkoop van grondstoffen of bijv. het beheer van groot materieel. In andere gevallen
zeals van een f1atcoi'iperatie of arbeidersproduktiecooperatie, vervult de cooperatie een
rol zonder dat de leden zelf een bedrijf behoeven te hebben. Ook bij de onderlinge ziet
men nogal eens dat de deelenemers werkzaam zijn in een zelfde bedrijfstak (Iandbouw,
binnenvaart) of gelijksoortige objecten verzekeren. Voor zover cooperaties aansluiten op
bel eigen bedrijf van de leden, kunnen zij bescbouwd worden als een economiscb
verlengstuk van de bedrijven der leden. In zoverre mist de cooperatie een -economiscb-
zelfstandig karakter. Tussen de leden en bet bedrijf van de cooperatie bestaal dan geen
marktverhouding. De prijs die bijvoorbeeldeen cooperatie voorde door de leden geleverde
produkten betaalt, komt niet tot stand door marktonderbandelingen tussen de leden en
de cooperatie, maar is afhankelijk van de resultalen van de cooperatie op de markt waarop
zij baar produkten en diensten aanbiedt. Daamaast bezitten cooperaties veelal in meer
of mindere mate ook economiscbe zelfstandigbeid. Deze zelfstandigheid uit zicb onder
meer in vermogensvorming door winstinhoudingen, en in bet verricbten van Iransaclies
met niet-Ieden, waarbij de cooperatie concurrerend optreedt teneinde haar positie in bet
economiscb verkeer te verstevigen. ( .. )
De bedrijven van de leden van de cooperatie zijn vervlocbten met de gang van zaken en
het resultaat van de ondememing van een cooperatie die op bun bedrijf aansluit. Naar
mate van de omvang of bet belang van de betrokkenheid van de bedrijven van de leden
bij de cooperatie, zijn de leden-ondernemers individueel in sterkere mate afhankelijk van
bun coi'iperatie. Economische afhankelijkbeid van de leden en bet zelf fmancieren van
en risico dragen voor bet wei en wee van bet zakelijk wedervaren van hun coi'iperatie,
brengen met zich mee dat voor de leden de zeggenschap in de cooperatie en baar
ondememing van groot belang is. ( .. )
Het feit dat de cooperatie in meer of mindere mate kan worden bescbouwd als een
gemeenscbappelijke dochter van de leden-bedrijven heeft gevolgen voor de wijze waarop
de toepassing van het structuurregime vorm moe! worden gegeven ..De nauwe verwevenbeid
van de leden met de cooperatie zal in de structuur van de cooperatie tot uitdrukking moeten
komen'.

69 MvT, wetsvoorstel 19775, nr. 3, p.13.
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zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden. De redactie is gelijk
aan die van de artt. 2: 160 en 270 BW terzake de BV en NV. Aldaar treft
men niet aan een tweede lid waarin wordt bepaald volgens welke verhouding
het commissariaat mag zijn samengesteld. De cooperatieve ondememing
is voor de wetgever kennelijk dermate afwijkend dat hij gemeend heeft te
moeten voorzien in de mogelijkheid van het creeren van kwaliteitszetels.??
De SER-adviescommissie heeft gezocht naar een meer uitgewerkte regeling
dan deze en heeft gestoeid met de beruchte 2X + Y formule." (OR +
algemene vergadering benoemen elk X, de aldus benoemde commissarissen
benoemen, Y, Y is kleiner of ten hoogste gelijk aan X). Uiteindelijk was
de conclusie van de commissie dat er geen wettelijke kwaliteitseisen dienen
te worden gesteld, doch dat structuurcooperaties de mogelijkbeid moet
worden geboden statutair te bepalen dat minimaal twee derden van de
commissarissen leden zijn, of afkomstig zijn uit een bij de statuten te
bepalen wijdere kring van personen. Nu de wetgever dit advies heeft ge-
volgd leidt dat tot de conclusie dat het bekende 'naar behoren zijn samenge-
steld', hetgeen zoals eerder bleek ook binnen de structuurcooperatie een
criterium is voor de ondernemingsraad om voorgestelde benoemingen te
beoordelen - 2:63 flid 6c BW - nader is geobjectiveerd. Daarvoor was
reden, zo meent de SER-adviescommissie en de wetgever, gelet op de
bijzondere aard van de cooperatieve onderneming, gelet op de leden-
dominantie.

Rechtvaardigt ledendominantie wel een dergelijk ingrijpende afwijking van
de regeling zoals die geldt voor structuurvennootschappen? Let weI, het
betreft bier een aIgemeen geldende regeling, dat wil zeggen een mogelijkheid
om in de statuten van een cooperatie het twee derden criterium op te nemen,
ongeacht de daadwerkelijke iuridische betrokkenheid van de leden by 'hun'
cooperatie. Eerder werd in deze studie geconstateerd dat ledenbinding veelal
een kenmerk is van een cooperatieve samenwerkingsvorm - hetgeen zeker
ook geldt in de VS en Duitsland - maar dat het in Nederland, gelet op
de wettelijke cooperatie-definitie, art. 2:53 lid I BW, en het wettelijke

70 Nu bepaalde personen geen deel kunnen uitmaken van het commissariaat - de incompatibili-
teiten van art. 2:63 h lid 1 BW - hetgeen in overstemming is met het uitgangspunt dat
geen deelbelangen mogen worden behartigd, Iijken ook kwaliteitszetels uit den boze te
zijn. Om deze reden is ook kritiek mogelijk op bet 'instituut' werknemerscommissaris.
Vgl. M.G. Rood, De werknemer als commissaris van een structuurvennootschap, bundel
Tot Vermaak van Slagter, p. 22.

71 SER-Vervolgadvies raden van commissarissen 85107, p.17.
I.H. Lunshof, Wat is ledendominantie?, Zuivelzicht 1988, or. 19, p. 26.
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cooperatierecht overigens niet een juridische vereiste is. Zie in dit kader
onderdeel 12.2 over de uiteenlopende mate van, resp. afwezigheid van
ledenbinding.
Verwezen zij naac de primordiaIe ratio van het bestaan van structuurwet-
gevmg.12 Ret commissanaat wordt met geacht een vertegenwoordlgend
hchaam te Zl n. Ret cOJJnniss.ari.aatheeft eigeR blW00gdheden en eigen taken
uit te voeren in het belang van aIle betro enen, a w zeggen e 0 e---

-=-mmg, de aandeelhouders, ka itaaIversChaffel's,teden, werknemers en derden
die met de n. Dat het tw r en .ttnt;-kan-
leiden tot sjtuaties die op gespannen yaet staan ~ dit uitgangspunt heeft
ook de Minister zich gereaIiseerd,.E.i het in een wat laat stadium. In de
MvA aan de Eerste Kamer wordt opgemerkt:

I) 'Met leden van de CDA-fractie zie ik het a1s taak van commissarissen zich
te richten op het belang van de rechtspersoon en de daarmee verbonden
ondememing. Zij behoren geen deelbelangen te vertegenwoordigen.

0) De nauwe betrekking tussen de cooperatie en haar leden kan tot gevolg
hebben dat het in sommige gevallen moeilijk, zo niet ondoenlijkzou kunnen
blijken om bekwame commissarissen te vinden voor een cooperatie die nog
in sterke mate de trekken toont van een besloten kring.

III) De groei van de ondememing kan sommige leden te snel zijn gegaan. Voor
die gevallen kan het goed zijn dat de wetgever een opening laat dat de statu-
ten een bepaling bevatten betreffende de benoeming van commissar iss en
uit eigen kring. Daarom was er geen overwegende reden om af te wijken
van dit onderdeel van het voorstel van de SociaaJ-Economische Raad.

IV) Dat neemt Diet weg dat het vertrouwenselement dat aan de structuurregeling
ten grondslag ligt, een gewichtige reden is om geen meerderheid der
commissarissen uit de kring der leden aan te trekken~3 h Ijd 2 is
niet bedoeld a1s hoofdregel' 73

De overwegingen I en IV van de Minister van Justitie zijn juist. De
overwegingen Il en ill zijn - zeker in dit kader - onbegrijpelijk en,

72 SER-Vervolgadvies raden van commissarissen 85/07, p. 15
Interessant zijn de inmiddels al wat oudere bespiegelingen van E. Bloembergen over de
functie van bet commissariaat en de ontwikkelingen daarin. E. Bloembergen, Het
commissarissensysteem, 1974.
Voor een recente evaluatie zie P.C. van den Hoek, t.a.p.
Kritiscb over bet verzwakt regime bij coOperatiesjuistin relatie tot die ratio S.M. Bartman,
Gewijzigd voorstel inzake structuurregeling bij coOperaties en onderlingen, SenV 1988
p. 7 e.v., i.b.b. p. 10 recbterkolom.

73 MvA Wetsvoorstel 19775, nr. 65b, p. 1 Eerste Kamer 1987-1988.
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feitelijk in menig geval onjuist. Lunshof meent dat de Minister zich in deze
MvA ten onrechte distantieert van zijn eigen wetsontwerp."

De term 'Iedendominantie' komt voor in het SER-rapport en in de MvT.
Het gebruik van deze term is niet altijd gelukkig, hoewel de overwegingen
in het SER-rapport rondom de bijzondere positie van het cooperatie-lid in
vergelijking met die van de aandeelhouder gelet op de praktijk vaak, niet
altijd, juist zijn. Overigens, verschillende van die overwegingen zouden
kunnen worden gebezigd indien men een 'werknemersdominantie' wenst
te bepleiten. Kennelijk, zo wordt het wei voorgesteld, domineren de leden

)

over iets of iemand. Een dominantie van de algemene vergadering over
\ het bestuur - is, zoals de instructiebevoegdheid, onderdeel 14.3, daarbij

i.h.b. de wettelijke doelstelling van de cooperatie in aanmerking nemende,
zeker verdedigbaar, temeer indien men hierbij betrekt dat de algemene
vergadering van aandeelhouders van de structuurvennootschap, afgezien
van het verstrekkende enqueterecht, nauwelijks mogelijkheden tot ingrijpen
heeft. Dat de RvC van een structuurcooperatie een geringer gewicht is
toebedeeld dan de RvC van een vennootschap, ten faveure van de algemene

7...) .~ van de structuurcooperatie, hetgeen is onderbouwd met de
ledendominantie, is dan ook - mede omdat het verschil in gewicht slechts
relatief is - niet onaanvaardbaar. Een domineren van de leden in het corn-

Y
missariaat over de factor arbeid, althans over de factor 'externe deskUndi=

) gen', als tevoren statutair vastgelegde regel, is gelet op de ratio van de
SIructuurwetgeving minstgenomen kwestieus. Daarnaast valt te betwijfelen
of een statutaire twee derden criterium in het belang is van de onderneming,
dus van de leden; juist voor het vaak (nog) zo gesloten cooperatieve
bedrijfsleven is externe deskundigheid niet te versmaden.

74 I.H. Lunshof, Wat is ledendominantie?Zuivelzicht 1988, nr. 19, p. 26.

322



Samenvatting

De cooperatie is een rechtsvorm. Het is een samenwerkingsvorm en een
rechtspersoon. Bij een juridische analyse blijkt deze rechtspersoon, ook
dan indien zoveel als mogelijk wordt geabstraheerd van cooperatie-
ideologieen, een karakter te hebben dat aanmerkelijk afwijkt van dat van
andere civielrechtelijke rechtspersonen. Dit is het gevolg van de omstandig-
heid dat er een wettelijke cooperatie-definitie bestaat - art. 2:53 lid 1
BW - welke werkelijk substantie heeft.

De verschillende materiele bestanddelen van die definitie onderscheiden
deze rechtsvorm. Cruciaal zijn daarbij, ook in andere landen, het specifieke
(wettelijke) doel en de wijze waarop dat doel behoort te worden nagestreefd.
Door met de leden een bedrijf uit te oefenen wordt voorzien in een bepaalde
economische behoefte van die leden. De onderscheidende kracht van de
overige respectievelijke materiele bestanddelen van de wettelijke definitie
is - gelet tevens op de kenmerken van de andere binnen het gesloten
systeen bestaande rechtspersonen - beperkt. Het samenstel van de
bestanddelen - waaronder ook zeker de verenigingsvorm is te rekenen -
resulteert in eerderbedoeld afwijkend karakter. Evenwel, het onderscheid
tussen enerzijds de cooperatie en anderzijds de overige rechtspersonen blijkt
ook betrekkelijk te kunnen zijn. Dit geldt evenzo voor de differentiatie
tussen de cooperatie en de vennootschap, hetgeen ook de wetgever zich
bij de totstandkoming van de eerste Nederlandse cooperatiewet in 1876
realiseerde. Het100r de leden te fourneren veranderlijke kapitaal, zoals
toen overwogen, en zoals nu bestaat bij de Belgische cooperatieve
vennootschap, de Duitse Genossenschaft, bij Amerikaanse vormen van
cooperatieve samenwerking, en zoals wordt voorgesteld voor de Europese
cooperatieve vennootschap, zou heden ten dage als mogelijk, dus niet
verplicht, in de wet genoemd financieringsinstrument niet misstaan. Dit
financieringsinstrument kan evenwel reeds, dus zonder wettelijke grondslag,
worden aangewend, evenals dat geldt voor andere (nieuwe) financieringsme-
thodieken. Het onderscheid tussen de cooperatie en de vennootschap (=
NY en BY) is mede hierdoor betrekkelijk, zoals ook doordat de vennoot-
schap zich cooperatieve eigenschappen kan aanmeten.

Aan die betrekkelijkheid van het onderscheid tussen de cooperatie enerzi jds
en de overige civielrechtelijke rechtspersonen anderzijds draagt de
spanlcracht van het wettelijke cooperatiebegrip bij, zij het dat die spanlcracht
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minder groot is dan gewenst, en op een enkel onderdeel ook minder groot
dan soms weI wordt gedacht. Hoewel het formele criterium - is de coope-
ratie aIs cooperatie bij notariele akte opgericht? - voorshands bepaIend
is, hebben de materiele bestanddelen vanzelfsprekend te gelden. Het doel
in eigenlijke zin - de Forderungsauftrag - is onveranderlijk. Dit brengt
met zich dat de cooperatie een besloten karakter behoort te hebben. In art.
2:53 lid 3 en lid 4 BW wordt dit zowel als principe bevestigd, als tege-
lijkertijd ook beperkt.
Er is geconcludeerd dat er wel spankracht bestaat voorzover het de behoefte
betreft van de leden waarop die Forderungsauftrag zich richt; niet slechts
in een stoffelijke behoefte maar in een economische behoefte dient te worden
voorzien. De wijze van nastreven van dit doel - door met de leden het
wat is genoemd primaire bedrijf uit te oefenen - is zoaIs gesteld een
cruciaal bestanddeel. Het 'doen uitoefenen' in art. 2:53 lid 1BW heeft bier
geen betrekking op en behoort dat zeker ook niet te hebben. Het medeuitoe-
fenen van het primaire bedrijf is bedoeld onverbrekelijk verbonden te zijn
met het lidmaatschap van een cooperatie. Het 'doen uitoefenen' betreft
blijkens de wetsgeschiedenis wat is genoemd het secundaire bedrijf.
Voor de uitoefening van het primaire bedrijf is het sluiten van overeen-
komsten door de cooperatie met haar leden - zoaIs de wetgever veronder-
stelt - feitelijk geen vereiste; dit zou het ook in een aIgemene definitie
van de cooperatie, die geldt voor aIle te onderscheiden typen, niet moeten
zijn. In de praktijk wordt op deze gewenste aanpassing van de wettelijke
definitie vooruitgelopen. Het met het hier bekritiseerde bestanddeel
samenhangende art. 2:59 BW dient te verdwijnen als dwingendrechtelijke
bepaIing.

De cooperatie is gelet op haar doelstelling een maatschap. Het besloten
karakter dat veelaI bestaat hangt hiermee samen. Het tertiaire bedrijf
toegestaan door art. 2:53 lid 3 en lid 4 BW - de inhoud van deze bepalin-
gen komt voor verbetering in aanmerking - kan een beperkte en soms
ook noodzakelijke inbreuk zijn op dat karakter.

Beslotenheid kan er zijn in meerdere opzichten. 'Anders besloten' is de
cooperatie doordat zij in weerwil van ideologieen niet verplicht is nieuwe
leden toe te laten en 'weer anders' door de (veronderstelde) wijze van
financiering en ook door de wettelijke beperking in het geven van stemrecht
aan niet-Ieden. In andere landen lijkt de beslotenheid - in het bijzonder
daar waar het gaat om de financiering - meer te worden benadrukt;
member control en member ownership worden inherent geacht aan de
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cooperatieve samenwerkingsvorm. In de wettelijke cooperatie-definitie
bestaat geen restrictie in financieringswijzen - want de Nederlandse
definitie rept in het geheel niet over financiering - ook niet in de regeling
omtrent de aansprakelijkheid van de leden en evenmin in de vorm van een
expliciet verbod van enige financierswijze zoals die in het buitenland weI
voorkomt. De spaokracht van het wettelijke cooperatiebegrip is zodanig
dat ook participatie door derden (= niet-Ieden) in het eigen vermogen van
de cooperatie, met verlening van hetzelfde soort van stemrecht dat de leden
hebben, mogelijk moet worden geacht. De beslotenheid van de cooperatie
doet zich niettemin ook hier gelden nu de verenigingsrechtelijke bepaling
art. 2:38 lid 3 BW met zich brengt dat maximaal de helft van het stemrecht
mag toebehoren aan derden. Of deze mate van beslotenheid een juiste
is - voor de laatste wetswijziging gold dat maximaal een derde van de
stemmen kon worden toebedeeld aan derden - kan mede worden opgevat
als een vraag van ideologische aard.
Aandacht van de wetgever voor de actuele financieringsproblematiek is
aan te bevelen.

Nopens de verenigingsvorm is geconcludeerd dat dit bestanddeel van de
wettelijke definitie een passend bestanddeel is. De grondvorm van de
vereniging is voor de cooperatie de meest geeigende. De associatieve
dimensie, welke in de vereniging van zo'n groot belang is, behoort ook
in de cooperatie, juist omdat gezamenlijk een ondememing wordt gedreven,
overeind te blijven.

Voor de bestuurlijke inrichting van de cooperatie mag de verenigingsvorm
als passend uitgangspunt gelden. Het aspect ledenbinding is bij het opzetten
van de bestuurlijke inrichting van een cooperatie van grote betekenis.
Ledenbinding is veelal een kenmerk van de cooperatie. Het is geen conditio
sine qua non voor het bestaan ervan. Bij afwezigheid van ledenbinding -
indien er geen exclusieve leverings- of afnameplicht is, geen participatie
in de vermogensvorming, geen aansprakelijkheid, geen toe- of uittredings-
voorwaarden; zo ver gaat kennelijk de spankracht van de wettelijke coopera-
tie-definitie - lean men zich uiteraard afvragen ofhet wel een (cooperatieve)
samenwerkingsvorm betreft. Is er wel ledenbinding, dan is daadwerkelijke
betrokkenheid van het lid bij het besturen van de cooperatie op zijn plaats.
Dit geldt temeer omdat binnen het verenigingsverband van de cooperatie
een rechtsgeldig genomen meerderheidsbesluit elk lid bindt; de duurovereen-
komst welke het cooperatie-lidmaatschap is, kan eenzijdig - door de
cooperatie - worden gewijzigd.
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Er is vastgesteld dat van een bij de ledenbinding passende zeggenschap
ook dan sprake kan zijn indien de cooperatie een structuurcooperatie is.
De verenigingsrechtelijke (hoofd)regel dat het bestuur uit leden bestaat is
hier van belang. In de discussie rondom een instructiebevoegdheid van de
algemene vergadering behoort acht te worden geslagen op de ledenbe-
trokkenheid. Indien de ledenbinding groot is, waardoor het waarschijnlijk
een werkelijk besloten samenwerkingsverband betreft, kan terecht op een
instructiebevoegdheid aanspraak worden gemaakt.

De verenigingsvorm brengt zeker ook nadelen met zich. Deze vloeien niet
voort uit de vorm als zodanig, maar uit in het wettelijk verenigingsrecht
voorkomende (dwingende) regels welke ook op de cooperatie van toepassing
zijn. Een voorbeeld hiervan is art. 2:36 lid 3 BW dat het lid protectie
verschaft tegen verzwaring van verplichtingen. Deze regel- die overigens
dispositief is, maar sinds de laatste wetswijziging niet zo eenvoudig statutair
uitsluitbaar als voorheen - past, in zijn algemeenheid, niet in cooperatieve
verhoudingen. Omdat de leden met hun cooperatie een bedrijf uitoefenen
dient de verenigingsrechtelijke hoofdregel te gelden dat de meerderheid
de minderheid bindt, behoudens correctie door de redelijkheid en billijkheid.
Een ander voorbeeld van een ongewenste verenigingsrechtelijke regel, welke
weI dwingend is, is art. 2:36 lid 4 BW dat leden de mogelijkheid geeft het
lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beeindigen in geval van een
juridische fusie, ook leden van de verkrijgende cooperatie. Deze recent
ingevoerde regel doet het grote voordeel dat het instrument van de juridische
fusie voor cooperaties met zich bracht - de overgang van het lidmaatschap
van rechtswege - volledig teniet. Daarnaast zijn er nog verschillende
andere dwingende verenigingsrechtelijke regels met betrekking tot de beein-
diging van het lidmaatschap van een cooperatie - zoals opgenomen in de
artt. 2:35 en 2:36 lid 1 tim 3 BW - die niet passen in het cooperatierecht.
De diepere achtergrond van deze problematiek is een verenigingsrechtelijk
principe, te weten de vrijheid van uittreding, welk principe niet is vastgelegd
in het wettelijk verenigingsrecht, maar in het wettelijk cooperatierecht, in
art. 2 :60BW. Nu het lidmaatschap van een cooperatie moet worden aange-
merkt als een duurovereenkomst behoort het de cooperatie en haar leden
vrij te staan met betrekking tot beeindiging van het lidmaatschap datgene
overeen te komen wat zij wenselijk achten. Van een 'rnateriele vrijheid
van uittreding' mag in die zin sprake zijn dat ook hier behoort te gelden
dat een duurovereenkomst naar haar aard opzegbaar is. Op het lidmaatschap
van de cooperatie, en dus ook op de beeindiging daarvan, kunnen naast
regels van verbintenissenrecht ook regels van rechtspersonenrecht van
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toepassing zijn. Ontkoppeling van de thans bestaande wettelijke verenigings-
rechtelijke regels op dit punt is zeker aan te bevelen. Het (nieuwe) maat-
schapsrecht kan hier als voorbeeld dienen, evenals buitenlands recht. Een
aanvulling op hier in beginsel geldende verbintenisrechtelijke regels met
een wettelijke maximale lidmaatschapsduur, als specifieke cooperatierechte-
lijke regel, zoals in andere landen wei voorkomt, ware te overwegen.

De meer recente wijzigingen van het wettelijke cooperatierecht - en van
het verenigingsrecht dat ook op de cooperatie van toepassing is - geven
de indruk dat, ondanks het in Boek 2 bestaan van een afzonderlijke
cooperatietitel, door de wetgever onvoldoende rekening wordt gehouden
met de specifieke kenmerken van de relatie welke de cooperatie met haar
leden onderhoudt, en daarmede met het bijzondere karakter van de
cooperatieve samenwerkingsvorm. De introductie van de structuurregeling
voor cooperaties vigeert hier als (importante) uitzondering. Een allesomvat-
tende afzonderlijke regeling van de cooperatie in de wet, zoals in andere
landen, dus gesepareerd van het verenigingsrecht, zal verhinderen dat wijzi-
gingen in wettelijke regelingen die ook op de cooperatie van toepassing
zijn tot ongewenste gevolgen leiden. Zo'n opzet zou betekenen dat het
wettelijke verenigingsrecht - Titel2 - ten dele en inhoudelijk aangepast,
zou moeten worden opgenomen in Titel 3. Bij een dergelijke afzondering
zijn de kwestie van de cooperatie-definitie en het daarmede verbonden
vraagstuk van het besloten karakter, onder andere in relatie tot de
financiering, prealabel, maar gelijktijdig ook annex aan de keuze van de
verenigingsvorm.
Nu de cooperatie, hoewel als rechtsvorm bepaald te onderscheiden, zoveel
gemeen kan hebben met de vennootschap en de maatschap dienen bij de
voorgestelde aanpak uiteraard ook de op deze rechtsvormen betrekking
hebbende wettelijke regels in ogenschouw te worden genomen. Daar waar
het gaat om de regeling van het cooperatielidrnaatschap is daarenboven het
overeenkomstenrecht van Boek 6 van betekenis.

De komst van de Europese Cooperatieve Vennootschap (ECV) zal voor
het cooperatieve bedrijfsleven van groot belang kunnen zijn. Deze nieuwe
rechtsvorm leent zich beter dan het EESV voor het opzetten van coopera-
tieve internationale samenwerking. De tal van internationaal privaat-
rechtelijke vragen die er nog resten .dienen bij voorkeur beantwoord te
worden met extensieve materiele communautaire regelgeving. Daar de ECV
zal bestaan naast de onderscheiden cooperaties naar nationaal recht is er
geen zorg dat de identiteit van de eigen co6peratie zal worden aangetast.
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Bij de aandacht die in de toekomst zal worden gegeven aan het vergemak-
kelijken van intemationaIe cooperatieve samenwerking behoren de kartel-
rechtelijke aspecten niet uit het oog te worden verloren. Kenmerken van
de cooperatie die 'genossenschafsimmanent' zijn verdienen daarbij respect.
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The co-operative is a legal form. It is a cooperative form and a legal person.
From a legal analysis this legal form turns out to have a character, which
differs considerably from that of other civil legal persons, even then when
it is abstracted as much as possible from cooperative ideologies. This results
from the circumstance that a legal co-operation definition exists - art.
2:53 paragraph 1 Civil Code - that has really substance.

The various material constituents of that definition distinguish this legal
form. The specific legal objective and the way this objective ought to be
aimed at are crucial with it. By practising a business with the members
a certain economic need of those members is provided. The distinguishing
power of the other respective material constituents of the legal definition
is - also in view of the features of the other existing legal persons within
the closed system -limited. The body of the constituents - among which
also certainly the association's form is to be counted - results in a deviant
character alluded to before. The difference, however, between, on the one
hand, the co-operative and, on the other, the remaining legal persons turns
out to be a relative one. This applies too to the differentiation between the
co-operative and the corporation, which also the legislator was aware of
when enacting the first co-operation law in 1876. The variable capital to
be furnished by the members, as considered at that time, and as now exists
at the Belgium Cooperative Society, the German Genossenschaft, at
American forms of cooperative cooperation, and as is proposed for the
European Cooperative Society, would nowadays as a possible thus not as
a mandatory financing instrument mentioned in the bill not be out of place.
This financing instument, however, can already be used, thus not
mandatorily, just like this applies for other (new) financing methodologies.
The difference between the co-operative and the corporation is, consequently
too, dependable on how you look at it, and too because the corporation
can assume cooperative properties.

The elasticity of the legal definition of the co-operative contributes to that
relativiness of the difference between, on the one hand, the co-operative
and, on the other, the other civil legal persons, let alone that that elasticity
is less big than wanted, and for a certain part is also less big than is
sometimes thought of. Although the formal criterion - is the co-operative
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founded as a co-operative by a notarial deed? - is determinant for the time
being, the material constituents are obviously to remain in force. The
objective in its literal sense - the Forderungsauftrag - is unalterable.
This necessitates that the co-operative ought to have an closed character.
This is confirmed in art. 2:53 paragraph 3 and paragraph 4 Civil Code both
as principle and at the same time as restricted too.
The conclusion has been drawn that elasticity does exist as far as the needs
of the members, to which the Forderungsauftrag adresses, are concerned;
not only material need but an economic need ought to be provided. The
way of pursueing this objective - by practising with the members a so-
called primary business - is as said a crucial constituent. The 'having the
business practised' in art. 2:53 paragraph 1 Civil Code has nothing to do
with it and ought certainly not to have anything to do with it too. The co-
practising of the primary business is meant to be indissolubly connected
with the membership of a co-operative. The 'having the business practised'
concerns according to the history of the law what has been called the
secondary business.
For the practising of the primary business it is in fact not a must to make
agreements by the co-operative with its members - as supposed by the
legislator; this should not be so too in a general definition of the co-operati-
ve, which applies to all types to be distinguished. In practise they run ahead
of this desired adaptation of the legal definition. Art. 2:59 Civil Code, which
is connected with the constituent criticised here, ought to disappear as a
proviso imparative in law.

The co-operative is in view of its objective a partnership. The closed
character, which often exists, is connected with it. The tertiary business
permitted by art. 2:53 paragraph 3 and paragraph 4 Civil Code - the
contents of these provisos have room for improvement - can be a limited
and sometimes necessary infringement on that character.

There can be a closed character in more aspects. The co-operative is 'closed
in a different way', because of the fact that it is not forced to admit new
members despite ideologies and 'again in a different way' by the supposed
way of financing and also by the legal restriction in the giving the vote
to non-members. In other countries the closed character seems - in particu-
lar there where it is about the financing - to be more emphasized; member
control and member ownership are considered inherent in the cooperative
form. In the legal definition of the co-operative there is no restriction in
financing ways - because the Dutch definition does not mention at all about
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financing - even neither in the regulation about the liability of the members
nor in the form of an explicit injunction of any financing way as does exist
abroad. The elasticity of the legal definition of the co-operative is such
that participation by third parties (=non-members) too in the co-operative' s
equity, with elongation of the same sort of right to vote the members have,
must be considered possible. The closed character of the co-operative
nevertheless has effect here too now a proviso of association law, art. 2:38
paragraph 3, involves that not more than half of the voting rights is
permitted to belong to third parties. Whether this extent of the closed
character is a right one - before the last amendement of the law it applies
that no more than one third of the votes could be alloted to third par-
ties - can be taken as a question of ideological by nature.
Legislator's attention for the actual financing problems is to be recommen-
ded.

With regard to the association's form it is concluded, that this constituent
of the legal definition is an appropriate one. The basic form of the
association is for the co-operative the most appropriate one. The associative
dimension, which is of such a great importance in the association, ought
to be kept upright just because a business is run collectively.

For the managerial organization of the co-operative the association's form
may apply as an appropriate starting-point. The aspect of member's engage-
ment is at the setting up of the managerial organization of a co-operative
of great significance. Member's engagement is usually a feature of the co-
operative. It is not a conditio sine qua non for its existence. In the absence
of member's engagement - if there is no exclusive obligation to deliver
or to sale, no participation in the capital forming, no liability, no conditions
for accession or seccession; the elasticity of the legal definition of a co-
operative obviously goes that far - it is to be wondered whether it really
applies to a cooperative joint venture. If member's engagement does exist
member's actual involvement in the management of the co-operative is in
order. This applies all the more because within the association's contract
of the co-operative a majority decision made in a lawful way fetters each
individual member; the endurance agreement, which the membership of
the co-operative is, can be amended unilaterally - by the co-operative.

It has been found, that control matching with the member's engagement
can exist, even then when the co-operative is a 'structuurcooperatie'. The
(principal) rule of association law, that the board consists of members, is
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here of importance. In the discussion, entailed in a competence for
instruction of the assembly, attention ought to be paid to the involvement
of the members. Should the member's engagement be great, by which it
probably concerns a real closed joint venture, a competence for instruction
can be claimed rightly.

The association's form has its disadvantages too. These do not result from
the form as such but from (imparative) rules found in the association law,
and these rules apply too to the co-operative. An example of it is art. 2:36
paragraph 3 Civil Code, which provides protection to the member from
increasing of obligations. This rule - which is dispositive anyway, but
since the last amendement of the law is not so simply to be excluded by
statute as in former days - does not suit, broadly speaking, cooperative
set-ups. Since the members with their co-operative practise a business, the
principal rule of association law must apply, which means, that the majority
binds the minority, except for correction by good faith.
Another example of an unwanted rule of association law, which surely is
imparative, is art. 2:36 paragraph 4 Civil Code, which gives the members
the possibility of ending, starting immediately, the membership in case of
a legal merger, also members of the receiving co-operative. This rule,
recently brought into force, undoes completely the big advantage, which
the instrument of the legal merger for co-operatives ensured from this -
the transition of the membership ipso juro. In addition to this there are still
various other imperative rules of association law with regard to the end
of the membership of a co-operative - as recorded in the artt. 2:35 and
2:36 paragraph I - 3 inclusive Civil Code - that do not fit in the
cooperative law. The more profound background of this problem is a princi-
ple of association law, that is to say the liberty of resignation, which
principle has not been laid down in the association law but in the co-
operative law, in art. 2:60 Civil Code. As the membership of a co-operative
must be regarded as an endurance agreement, the co-operative and its
members ought to be free with regard to the end of the membership to agree
to that, which they think desirably. Itmay be a matter of 'material liberty
of resignation' in that sence, that here too it ought to be applied, that an
endurance agreement in its nature is terminable. To the membership of
the co-operative, and consequently to the end of it too, can besides rules
of law of obligations apply rules of law of legal persons. Unlinking of the
legal rules of association law on this point now existing is surely to be
recommended. The (new) law of partnership can serve as an example here
just like law of other countries. A supplement to rules oflaw of obligations,
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which in principle apply here, with a legal maximal endurance of members-
hip, as a specific rule of cooperative in law as does exist in other countries,
may be considered.

The more recent amendements of the legal cooperative law - and of the
association law, which is applicable too to the co-operative - give the
impression, that, in spite of the existence in Book 2 of a individual title
on the co-operative, the legislator insufficiently takes into account the
specificity of the relation, which the co-operative maintains with its
members, and by this with the particular character of the co-operative as
a joint venture. The introduction of the .structuurwetgeving' for co-operati-
ves is in force here as (important) exception. An all-embracing individual
arrangement of the co-operative in the law, as in other countries, thus
separated from the association law, will prevent that amendements in legal
arrangements, which apply too to the co-operative, lead to undesired
consequences. Such an intention would mean, that the legal association
law - Title 2 - partly and as regards content adapted, ought to be
recorded in Title 3. In such a separation the issue of the definition of the
co-operative and the problem connected with it of the closed character,
amongst others in relation with the financing, are preliminary, but at the
same time also adjoining to the choice of the association's form.
As the co-operative, though particularly distinguished as legal form, can
have so much in common with the corporation and the partnership, the
legal rules relating to these legal forms ought of course to be reviewed too
at the approach proposed. There where the arrangement of the membership
of the co-operative is at stake, the law of obligations of Book 6 is moreover
significant.

The arrival of the European Cooperative Society (SCE) will be highly
important for the cooperative business community. This new legal form
lends itself better than the European Economic Interest Group (EEIG) for
the setting-up of cooperative international cooperation. Numerous internatio-
nal private law questions, which still are left, ought to be answered prefera-
bly with extensive material communal rules. As the SCE will exist beside
the co-operatives distinguished according to national law, it need not be
of any concern, that the identity of the own co-operative will be harmed.
When giving attention in the future to the facilitation of international
cooperative cooperation aspects of anti-trust law must not be lost sight of.
Features of the co-operative, which are 'genossenschaftsimmanent', earn
respect with it.
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Zusammenfassung

Die Genossenschaft ist eine Rechtsform. Es ist eine Gemeinschaftbetrieb
und besitzt Rechtspersonlichkeit, Bei einer juristischen Analyse ergibt sich
diese Rechtspersonlichkeit, auch dann wenn soviel wie moglich abstrahiert
wird von Genossenschaft-Ideologien, einen Charakter zu haben, dasz wesent-
lich abweicht von dem von anderen zivilrechtlichen Rechtspersonlichkeiten.
Es ist die Folge des Umstandes, dasz es eine gesetzliche Genossenschaftsde-
finition gibt - art. 2:53 Absatz 1Burgerliches Gesetzbuch - der wirklich
substanz hat.

Die verschiedenen materiellen Bestandteile dieser Definition unterscheiden
diese Rechtsform. Spezifisch wichtig sind dabei, auch in anderen Landern,
der spezifische (gesetzliche) Zweck und die Weise, in der der Zweck
nachgestrebt werden soll. Durch mit den Mitgliedern einem Gewerbe
nachzugehen wird einem bestimmten wirtschaftlichen Bedurfnis dieser
Mitglieder abgeholfen. Die unterscheidende Kraft von den iibrigen
beziehentlichen materiellen Bestandteilen der gesetzlichen Definition
ist - die Kennzeichen der anderen innerhalb des geschlossenen Systems
bestehenden Rechtspersonlichkeiten ebenfalls beriicksichtigt - beschriinkt.
Das Geflige der Bestandteile - unter dem auch bestimmt die Vereinsform
zu rechnen ist - resultiert in einem abweichenden Charakter wie vorher
beabsichtigt. Dennoch, der Unterschied zwischen einerseits die Genossen-
schaft und andererseits die iibrigen Rechtspersonlichkeiten ergibt sich auch
relativ sein zu konnen. Dies gilt auch fiir die Differenzierung zwischen
die Genossenschaft und die Handelsgesellschaft, was auch der Gesetzgeber
sich realisiert hat beim Zustandekommen von dem ersten niederlandischen
Genossenschaftsgesetz in 1876.
Das von den Mitgliedern zubeschaffen veranderliche Kapital, wie damals
erwogen und wie nun besteht bei der belgischen genossenschaftlichen
Handelsgesellschaft, bei der deutschen Genossenschaft, bei amerikanischen
Formen von genossenschaftlicher Zusammenarbeit, und wie wird vorgeschla-
gen fiir die europaische genossenschaftliche Handelsgesellschaft, wurde
heutzutage wie moglich, also nicht obligatorisch, in dem Gesetz genannt
Finanzierungsinstrument nicht iibel stehen. Dieses Finanzierungsinstrument
kann jedoch schon, also ohne gesetzliche Grundlage, angewendet werden,
ebensowie das gilt fur andere (neue) Finanzierungsmethodiken. Der
Unterschied zwischen der Genossenshaft und der Handelsgesellschaft ist
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auch hierdurch verhaltnismaszig, wie auch in dem die HandelsgeseUschaft
sich genossenschaftliche Eigenschaften anmessen kann.

Zu dieser Relativitat des Unterschieds zwischen der Genossenschaft einer-
seits und den fibrigen zivilrechtlichen Rechtspersonlichkeiten andererseits
tragt die Spannkraft des gesetzlichen Genossenschaftsbegriff bei, aber so
dasz die Spannkraft weniger grosz ist als gewiinscht, und auf einen Einzelteil
auch weniger grosz als manchmal gedacht wird. Obwohl das formelle
Kriterium - ist die Genossenschaft als Genossenschaft bei Notariatsakte
gegriindet worden - einstweilen bestimmt ist, sollen die materieUen
Bestandteile selbstverstandlich gelten. Das Zweck in eigentlichem
Sinne - der Forderungsauftrag - ist unveriinderlich. Dies bringt mit sich,
dasz die Genossenschaft einen geschlossenen Charakter haben soIl. In art.
2:53 Absatz 3 und Absatz 4 Biirgerliches Gesetzbuch wird dies sowohl als
Prinzip bestatigt, als gleichzeitig auch beschriinkt.
Es ist gefolgernt worden, dasz Spanokraft ganz bestimmt besteht insoweit
es das Bediirfnis betrifft von den Mitgliedern auf den der Porderungsauftrag
sich richtet; nicht nur einem materiellen Bediirfnis sondern einem wirt-
schaftlichen Bediirfnis soIl abgeholfen werden. Die Weise des Nachstrebens
diesem Zweck - durch mit den Mitgliedern dem was genannt worden ist
Primiirgewerbe nachzugehen - ist wie geschrieben ein spezifischer
wichtiger Bestandteil.
Das 'nachgehend machen' in art. 2:53 Absatz I Biirgerliches Gesetzbuch
hat hier keine Beziehung auf und soIl das auch bestimmt nicht haben. Das
Mit-nachgehen einem Primiirgewerbe ist beabsichtigt unverbriichlich
verbunden zu sein mit der Mitgliedschaft einer Genossenschaft. Das
'nachgehend machen' betrifft laut der Gesetzgeschichte was genannt worden
ist das Sekundiirgewerbe.
Fiir die Nachgebung des Primiirgewerbes ist das Treffen einer Uebereinkunft
durch die Genossenschaft mit ihren Mitgliedern - wie der Gesetzgeber
voraussetzt - tatsachlich kein Erfordernis; dies wurde es auch nicht sein
sollen in einer allgemeinen Definition der Genossenschaft, die gilt fiir alle
zu unterscheidenen Type. In der Praxis wird dieser gewiinschten Anpassung
der gesetzlichen Definition vorgegriffen. Das mit dem hier kritisierten
Bestandteil zusammenhangende art. 2:59 Biirgerliches Gesetzbuch soIl
verschwinden als zwingendrechtliche Bestimmung.

Die Genossenschaft ist ihre Zielsetzung beachtet eine Gesellschaft. Der
geschlossene Charakter, dasz meistens besteht, hangt damit zusammen.
Das Tertiargewerbe, gewiihrt in art. 2:53 Absatz 3 und Absatz 4 Biirgerli-
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ches Gesetzbuch - der Inhalt dieser Bestirnrnungen kornrnt fur Verbesse-
rung in Frage - kann einen beschrankten und rnanchrnal auch einen
notwendigen Eingriff sein in diesern Charakter.

Geschlossenheit kann da sein in rnehrerer Hinsicht. 'Auf andere Weise
geschlossen' ist die Genossenschaft, da sie trotz Ideologien nicht pflichtig
ist neue Mitglieder zuzulassen und 'wieder auf andere Weise' durch die
(vorausgesetzte) Finanzierungsweise und auch durch die gesetzliche Be-
schrankung den nicht-Mitgliedern Wahlrecht zu geben. In anderen Landern
scheint die Geschlossenheit - besonders dort wo es sich urn die Finanzie-
rung handelt - besonders hervorgehoben zu werden; Mitgliedkontrolle
und Mitgliedeigenturnsrecht werden fur inharent gehalten an die Zusammen-
arbeitsform. In der gesetzlichen Genossenschaftsdefinition besteht keine
Einschrankung in Finanzierungsweisen - denn die niederlandische
Definition erwahnt gar nicht die Finanzierung - auch nicht in der Regelung
mit Bezug auf die Haftung der Mitglieder und ebensowenig in der explizite
Verbotsform von einigen Finanzierungsweisen wie dies im Ausland wohl
vorkomrnt. Die Spanokraft des gesetzlichen Genossenschaftsbegriffes ist
derartig, dasz auch Teilnahme durch Dritter (= nicht-Mitglieder) in dem
eigenen Verrnogen der Genossenschaft, mit Verlangerung des gleichartigen
Wahlrechtes, dasz die Mitglieder haben, filr moglich gehalten werden solI.
Die Geschlossenheit der Genossenschaft macht sich nichtsdestoweniger auch
bier geltend nun die vereinigungsrechtliche Bestimmung art. 2:38 Absatz
3 mit sich bringt, dasz maximal die Halfte des Stimmrechtes gehoren darf
zu Dritter. Ob dieser Grad von Geschlossenheit ein rich tiger ist - fur die
letzte Gesetzanderung galt, dasz maximal ein Drittel der Stimmen Drittern
zuerteilt werden konnte - kann auch als eine Frage ideologischer Art
verstehen werden.
Aufmerksamkeit des Gesetzgebers fiir die aktuellen Finanzierungsproblerna-
tik ist zu empfehlen.

Hinsichtlich der Vereinigungsform ist gefolgernt worden, dasz dieser
Bestandteil der gesetzlichen Definition ein pas sender Bestandteil ist. Die
Grundform der Vereinigung ist fiir die Genossenschaft die meist eigene.
Die assoziative Dimension, die in der Vereinigung lebenswichtig ist, solI
auch in der Genossenschaft, gerade da gemeinschaftlich ein Untemehmen
gertrieben wird, aufrecht bleiben.

Fiir die administrative Einrichtung der Genossenschaft darf die Vereini-
gungsform als passenden Ausgangspunkt gelten. Der Aspekt Mitgliederbin-
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dung ist bei der Aufsetzung der administrativen Einrichtung der Genossen-
schaft von groszer Bedeutung. Mitgliederbindung ist meistens ein
Kennzeichen der Genossenschaft. Es ist keine conditio sine qua non fiir
ihre Existenz. Bei Abwesenheit von Mitgliederbindung - falls es keine
exldusive Lieferungs- oder Abnahmepflicht gibt, keine Teilnahme in der
Vermogensbildung, keine Haftung, keine Bei- oder Austrittsbedingungen;
so weit geht augenscheinlich die Spannkraft der gesetzlichen Genossen-
schaftsdefinition - kann man sich selbstverstiindlich fragen ob es sich wohl
urn eine (genossenschaftliche) Zusammenarbeitsform handelt. Gibtes wohl
Mitgliederbindung, dann ist aktiv beiteiligt sein dabei von dem Mitglied
bei der Leitung der Genossenschaft an geeigneter Stelle. Dies gilt urn so
rnehr da innerhalb des Vereinigungszusammenhanges der Genossenschaft
eine rechtsgultig gefasste Beschluszmehrheit jedes Mitglied verpflichtet;
die Dauervereinbarung, die die Mitgliedschaft der Genossenschaft ist, kann
einseitig - von der Genossenschaft - geandert werden.

Es ist festgestellt worden, dasz von einem bei den Mitgliedern passenden
Verfiigungsrecht es dann auch die Rede geht, wenn die Genossenschaft
eine Strukturgenossenschaft ist. Die vereinigungsrechtiche (Haupt)regel,
dasz der Vorstand aus Mitgliedern besteht, ist hier lebenswichtig. In der
Diskussion iiber eine Vorschriftsbefiignis einer Mitgliederversammlung
soIl geachtet werden auf das dabei beiteiligt sein von Mitgliedern. Falls
die Mitgliederbindung grosz ist, wodurch es sich wahrscheinlich urn eine
wirklich geschlossene Zusammenhangverstandigung handelt, kann mit Recht
Anspruch gemacht werden auf eine Vorschriftsbefiignis.

Die Vereinigungsform bringt sicher auch Nachteile mit sich. Diese
erwachsen nicht aus der Form als solcher, sondern aus in dem gesetzlichen
Vereinsrecht vorkornmenden (zwingenden) Regel, die auch Anwendung
finden auf die Genossenschaft. Ein Beispiel hiervon ist art. 2:36 Absatz
3 Biirgerliches Gesetzbuch, dasz das Mitglied Protektion verschafft gegen
Erschwerung der Verpflichtungen. Diese Regel- die iibrigens dispositiv
ist, aber seit der letzten Gesetzanderung nicht so einfach statutmaszig
ausschliesbar wie friiher - passt in seiner Allgemeinheit, nicht zu
genossenschaftlichen Verhaltnissen. Da dieMitglieder mit ihrer Genossen-
schaft einern Gewerbe nachgehen, soll es sich hier urn die vereinigungsrecht-
liche Hauptregel handeln, dasz die Mehrheit die Minderheit bindet,
vorbehaltlich der Korrektion durch Gerechtigkeit und Billigkeit.
Ein anderes Beispiel von einer vereinigungsrechtlichen Regel, die zwingend
ist, ist art. 2:36 Absatz 4 Biirgerliches Gesetzbuch, dasz es den Mitgliedern
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ermoglicht das Mitgliedschaft ab sofort zu beenden im Fall einer Rechtsfusi-
on, auch den Mitgliedern der erwerbenden Genossenschaft.
Die neuerlich eingefiihrte Regel macht den grosze Vorteil, dasz das Instru-
ment der Rechtsfusion fur Genossenschaften mit sich bracht - der
Uebergang von dem Mitgliedschaft von Rechtswegen - vollig ruckgangig.
Daneben gibt es noch verschiedene anderen zwingenden vereinigungsrechtli-
chen Regel mit Bezug auf die Beendigung des Mitgliedschafts einer
Genossenschaft - wie aufgenommen in die artt. 2:35 und 2:36 Absatz
1 bis einschlieszlich 3 Biirgerliches Gesetzbuch - die nicht passen zu dem
Genossenschaftsrecht. Der tiefere Hintergrund dieser Problematik ist ein
vereinigungsrechtliches Prinzip, nahmlich die Austrittsfreiheit, welches
Prinzip nicht festgelegt worden ist in das gesetzliche Vereinigungsrecht,
aber in das gesetzliche Genossenschaftsrecht, in art. 2:60 Biirgerliches
Gesetzbuch.
Jetzt wo das Mitgliedschaft betrachtet werden musz wie eine Dauervereinba-
rung solI die Genossenschaft und ihre Mitglieder die Freiheit haben mit
Bezug auf Beendigung des Mitgliedschafts dasjenige ubereinzukommen
was sie fur wiinschenswert halten. Von einer 'materiellen Austrittsfreiheit'
darf in diesem Sinne die Rede sein, dasz aueh hier gel ten solI, dasz eine
Dauervereinbarung ihrer Natur nach kiindbar ist. Auf das Mitgliedsehaft
der Genossensehaft, und also aueh auf die Beendigung davon, konnen neben
Verbindlichkeitsregel auch Rechtspersonlichkeitsregel Anwendung finden.
Entkupplung der heute bestehenden gesetzliehen vereinigungsreehtlichen
Regel in diesem Punkt ist sieher zu empfehlen.
Das (neue) Gesellsehaftsreeht kann hier als Beispiel niitzen, ebensowie
Auslandsreeht. Eine Erganzung auf hier im Prinzip geltende verbindlieh-
reehtliche Regel mit einer gesetzliehen maximalen Mitgliederschaftsdauer,
als spezifikem genossensehaftreehtlichen Regel, wie es in anderen Uindern
wohl gibt, ware zu erwagen.

Die mehr rezenten Aenderungen des gesetzlichen Genossensehaftsrechts -
und des Vereinigungsreehts, dasz auch auf das Genossenschaftsrecht
Anwendung findet - geben den Eindruek, dasz, ungeachtet die Existenz
eines Einzelgenossensehaftstitel in Bueh 2, von dem Gesetzgeber nicht
hinreichend Riicksieht genom men wird auf die spezifisehen Beziehung,
die die Genossenschaft mit ihrem Mitgliedern pflegt, und damit auf den
Sondereharakter der genossensehaftlichen Zusammenarbeitsform. Die
Einfiihrung der Strukturregelung fur Genossensehaften gilt hier als (wiehtige)
Ausnahme. Eine alles umfassende Einzelgenossensehaftsregelung im Gesetz,
wie in anderen Landern, also separiert von dem Vereinigungsreeht, wird
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verhindem, dasz Aenderungen in gesetzlichen Regelungen, die auch auf
die Genossenschaft Anwendung finden, zu unerwiinschte Foigen leiten.
Solche Anlage wurde bedeuten, dasz das gesetzliche Vereinigungs-
recht - Titel 2 - zum Teil und nach Inhalt angepasst, aufgenommen
werden soIl in Titel 3. Bei einer solchen Absonderung sind die Fragen der
Genossenschaftsdefinition und der damit verbundenen Frage des geschlosse-
nen Charakters, unter anderem in Beziehung mit der Finanzierung,
prealabel, aber gleichzeitig auch annex an der Wahl der Vereinigungsform.
Jetzt wo die Genossensehaft, obsehon als Reehtsform bestimmt zu
unterscheiden, so viel gemein haben kann mit der Genossenschaft und der
Gesellschaft, sollen bei der vorgeschlagenen Anfasz naturgernasz auch die
auf diese Rechtsformen beziehenden gesetzlichen Regel in Augenschein
genommen werden. Dort wo es sich handelt urn die Regelung der
Mitgliedschaft der Genossensehaft ist iiberdies das Vereinbarungsrecht von
Buch 6 von Bedeutung.

Die Ankunft der Europaischen Genossensehaft (EUGEN) wird filr die
genossenschaftliche Wirtsehaft von groszer Bedeutung sein konnen. Diese
neue Rechtsform eignet sich besser als die EWIV fiir die Aufrichtung
genossenschaftlieherintemationaler Zusammenarbeit. Die zahlreichen Fragen
des intemationalen Privatreehts, die noeh iibrig geblieben sind, sollen
vorzugsweise beantwortet werden mit extensiven materiellen kommunautiiren
Regelgebung. Da die EUGEN bestehen wird neben den untersehiedenen
Genossenschaften nach nationalem Rechte, braucht man keine Sorge zu
haben, dasz die Identitat der eigenen Genossenschaft angetastet werden wird.
Bei der Aufmerksamkeit, die in der Zukunft gegeben werden wird an der
Erleichterung der intemationalen genossensehaftlichen Zusammenarbeit
sollen die kartellrechtliehen Aspekte nieht aus den Augen verloren werden.
Kennzeichen der Genossenschaft, die 'genossensehaftsimmanent' sein,
verdienen dabei Respekt.
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