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Mr. dr. G.J.H. van der Sangen *

De rol van principles in het coöperatie-
recht
De coöperatie mag zich verheugen in toenemende belangstelling. Gedurende

het afgelopen decennium zijn nieuwe vormen van coöperatie ontstaan die

opereren in het maatschappelijke middenveld en waarbij het economische

motief van de samenwerking in coöperatief verband gekoppeld wordt aan

sociale, ideële en maatschappelijke motieven. Regelmatig wenst men daarbij

inhoud te geven aan universele coöperatieve waarden en uitgangspunten zoals

de ICA-Principles 1995. Dat roept de vraag op welke rol deze principles kunnen

spelen bij de juridische vormgeving van de coöperatie aangezien de wettelijke

regeling van de coöperatie in Nederland uitgaat van een economische bena-

dering.

1. Inleiding

In deze bijdrage staat de vraag centraal welke beginselen
aan de organisatievorm van de coöperatie ten grondslag
liggen en op welke wijze deze beginselen hun beslag
hebben gekregen, zo men wil doorwerken, op de juridi-
sche vormgeving van de coöperatie. In vergelijking tot
andere jurisdicties heeft de Nederlandse wetgever bij de
definiëring van de rechtsvorm van de coöperatie gekozen
voor een normatief kleurloze omschrijving van de
coöperatie die – zoals hierna zal blijken – voornamelijk
gestoeld is op een economische analyse van de aard van
de werkzaamheden van de coöperatie ten behoeve van
haar aangesloten leden/bedrijfshuishoudingen en de inko-
mensvormende functie die de coöperatie voor de leden
vervult. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt niet een
oogmerk van de wetgever om sociale, ideologische en
maatschappelijke motieven mede ten grondslag te leggen
aan de rechtsvorm van de coöperatie. De juridische
vormgeving van de coöperatie in Boek 2 BW heeft geleid
tot een neutrale en technische regeling van de coöperatie.
Zoals gezegd geven andere jurisdicties wel uiting aan so-
ciale, ideologische en maatschappelijke uitgangspunten
voor de vormgeving van de coöperatie. In Nederland is
er sprake van een scheiding tussen het coöperatierecht
als onderdeel van het Nederlandse rechtspersonenrecht
en de coöperatieve beweging, terwijl in een groot aantal
jurisdicties de rechtsvorm van de coöperatie wordt be-
schouwd als het juridische instrument voor de coöpera-
tieve beweging (the cooperative movement) en de sociale

economie (social economy), waarin universele waarden
en beginselen over de functie en de aard van de samenwer-
king in coöperatief verband als leidende normatieve uit-
gangspunten gelden.1 Deze universele waarden en begin-
selen kregen echter de laatste jaren – in het bijzonder
sinds het annus horribilis 2008 – een steeds grotere aan-
dacht, ook vanuit juridisch perspectief. Hoewel Francis
Fukuyama2 recentelijk meende dat de crisis van 2008 en
de daaruit voortvloeiende weerstand tegen het kapitalisme
niet heeft geleid tot een linkse beweging, heeft nu juist
de coöperatieve beweging sindsdien een groei doorge-
maakt en is er sprake van een revival van deze organisa-
tievorm wereldwijd,3 die ook in Nederland heeft geleid
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*

Ik noem in dit verband Portugal, Spanje en Italië in het bijzonder gezien de uitdrukkelijke vermelding hiervan in de Grondwet en de na-
tionale coöperatiewetgeving. Zie hierover bijdragen van R. Namorado, ‘Portugal’, p. 636, I.G. Fajardo Garcia, ‘Spain’, p. 703 en A. Fici,

1.

‘Italy’, p. 481, in: D. Cracogna e.a. (eds.), International Handbook of Cooperative Law, Berlijn: Springer Verlag 2013. Ook België kan
daartoe worden gerekend gezien de regeling van de ‘geaccrediteerde’ coöperatie. Zie hierover A. Coates, ‘Belgium’, a.w. in deze noot,
p. 252-253 en 265. Voor geaccrediteerde coöperaties die aan bepaalde eisen moeten voldoen, bestaan er fiscale en sociale verzekeringswet-
gevingsvoordelen. Zie ook de landenreporten uit Euricse e.a., Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for
European Cooperative Society (SCE), 5 October 2010. Maar ook buiten de EU is een op de ICA-Principles geënte solidariteitsgedachte
terug te vinden in nationale coöperatiewetgeving. Zie voor Afrika: D. Hiez & W. Tadjudje, ‘The OHADA Cooperative Regulation’, a.w.
in deze noot, p. 90 e.v., en voor Zuid-Amerika: D. Cracogna, ‘The Statute of Mercosur Cooperatives’, a.w. in deze noot, p. 153 e.v.
F. Fukuyama, The Demand of Dignity and the Politics of Resentment, New York: Farrar, Straus & Giroux 2018, passim.2.
Zo werd het jaar 2012 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het jaar van de coöperatie.3.
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tot nieuwe initiatieven en een groei van het aantal opge-
richte coöperaties.4

Deze bijdrage stelt zich ten doel verslag te doen van de
groeiende belangstelling voor de coöperatie en de daarbij
gehanteerde beginselen en te bezien op welke wijze de
universele waarden en beginselen ten aanzien van de or-
ganisatievorm coöperatie een functie kunnen vervullen
binnen het Nederlandse coöperatierecht. Daarbij maak
ik graag gebruik van het uit 1899 daterende motto van
J.H. Boudewijnse:

‘Ware coöperatie is dan die coöperatie die in haar streven
uitgaat van dezelfde beginselen waaraan eenmaal de Pio-
neers van Rochdale op zoo schitterende wijze uitvoering
hebben gegeven. Valse coöperatie betreft dan eenvoudig
die soort van vereeniging, die, gehuld in den vorm van
coöperatieve verenigingen door de wet als zodanig er-
kend, strekt tot bereiking van geheel zelfzuchtige doelein-
den.’5

Terwijl E.M. Meijers bij het ontwerp voor een regeling
van rechtspersonen in het Nieuw Burgerlijk Wetboek
postuleerde:

‘Een wetgever, die zijn dwingendrechtelijke bepalingen
wenst te zien geëerbiedigd, moet materiële kenmerken
voor de verschillende soorten rechtspersonen opstellen,
zodat iedere vorm beantwoordt aan een bijzondere door
de wet erkende behoefte.’6

2. Eigen karakter van de coöperatie

Het geven van een omschrijving van de coöperatie blijkt
ondanks een historische ontwikkeling van meer dan 150
jaren, een stevige basis in het huidige economische bestel
en aandacht van wetgevers en academici geen sinecure.
Een globale vogelvlucht over de verschillende juridische
omschrijvingen van het fenomeen coöperatie laat een
grote verscheidenheid zien. Men spreekt in dat verband
ook wel van ‘path-dependency’.7 Ten aanzien van de juri-
dische vormgeving van de coöperatie wordt die path-de-

pendency niet alleen veroorzaakt door de verschillende
wijzen van inbedding in het nationale rechtspersonen-
recht, maar ook door verschillen in de ontstaansgeschie-
denis van de organisatievorm8 en verschillen in de sociale
en culturele achtergronden en de rol die coöperaties ge-
acht worden daarin te spelen.9

Bij nadere beschouwing hebben coöperaties echter een
aantal kenmerken gemeen die tot uitdrukking komen in
de door de socioloog Dunn gebezigde typering van
coöperaties. Een coöperatie onderscheidt zich van inves-
tor-owned firms door de volgende drie karakteristieken:
een coöperatie is user-owned, user-controlled en for user-
benefit.10 Het kernwoord hier is ‘user’. De essentie van
het lidmaatschap van een coöperatie is niet gelegen in de
kapitaalverschaffing en het verkrijgen van een vergoeding
voor ingebracht kapitaal, maar in de bevordering door
de coöperatie van de economische positie van de aange-
sloten leden/bedrijfshuishoudingen door het onderhou-
den van wat ik in mijn proefschrift11 ‘het zakelijk verkeer’
tussen de leden en hun coöperatie heb genoemd. In de
internationale literatuur is het gebruikelijk om dat aan te
duiden met de term ‘patronage’.12 Fici heeft er in verschil-
lende publicaties op gewezen dat ook op basis van de ju-
ridische omschrijvingen van de coöperaties in deze patro-
nage-relatie tussen de leden en hun coöperatie het speci-
fieke en unieke karakter van de rechtsvorm van de
coöperatie tot uitdrukking komt en daardoor de identiteit
van de coöperatie tot andere rechtsvormen wordt be-
paald.13 Vervolgens blijken twee andere uitgangspunten
het bijzondere karakter van de coöperatie te bepalen: dat
een coöperatie als oogmerk moet hebben om potentiële
leden te verenigen en daarmee de coöperatie een associa-
tief karakter moet hebben, en dat het opgebouwde eigen
vermogen van een coöperatie niet vatbaar is voor uitke-
ring maar ter beschikking staat van toekomstige genera-
ties.14

Omarmt men deze uitgangspunten als leidend voor de
juridische vormgeving van de coöperatie – hiervoor be-
staat zoals gezegd internationaal brede steun –, dan kan
dat leiden tot kritische vragen over het coöperatieve ge-
halte van sommige toepassingen van de coöperatie in de

Zie voor een overzicht van de initiatieven en toepassingen van coöperaties M. Bosma & E. de Jonge, Publiek Geheim, de coöperatie in
beweging’, Amsterdam: Frissewind 2014.

4.

J.H. Boudewijnse, Welke zijn de beginselen die aan de toepassing der Coöperatieve doeleinden ten grondslag liggen, Brochure NCB,5.
’s-Gravenhage, mei 1899, p. 15. Timmerman spreekt in dit verband van een uitholling van de materiële kenmerken en wettelijke verboden
en wijst op de omstandigheid dat rechtspersonen steeds meer uitwisselbaar worden. Zie L. Timmerman, ‘Anything goes in het rechtsper-
sonenrecht’, in: G. van Dijk & D. Faber (red.), Coöperaties en nv’s: fiscale rivalen, Assen: Van Gorcum 2000, p. 21-27.
Toelichting Meijers, Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis Boek 2 BW, Deventer: Kluwer, p. 211.6.
Zie hierover meer in detail G.J.H. van der Sangen, ‘How to Regulate Cooperatives in the EU? A Theory of Path Dependency’, The Do-
venschmidt Quarterly, No. 4, December 2014, p. 131-146.

7.

Zie hierover W.J.J. van Diepenbeek, De Coöperatieve Organisatie. Coöperatie als maatschappelijk en economisch verschijnsel, Delft:
Eburon 1990 en G.J.H. van der Sangen, Rechtskarakter en financiering van de coöperatie, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1999, hfdst. 2.

8.

Zie hierover C. Gijselinckx & M. Bussels, ‘Farmers’ Cooperatives in Europe: Social and Historical Determinants of Cooperative Membership
in Agriculture’ en K. Hagendorn, ‘Post-Socialist Farmers’ Cooperatives in Central and Eastern Europe’, Annals of Public and Cooperative
Economics, Wiley Blackwell, Vol. 85, No. 4, December 2014, p. 509-530 resp. p. 555-578.

9.

J.R. Dunn, ‘Basic Cooperative Principles and Their Relationship to Selected Practices’, Journal of Agricultural Corporation 3, 1988:85.10.
G.J.H. van der Sangen, Rechtskarakter en financiering van de coöperatie, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1999, passim.11.
H. Hansmann, The Ownership of Enterprise, Cambridge (MA): The Belknap Press of Harvard University Press 1996, p. 12.12.
A. Fici, International Handbook of Cooperative Law, 2013, p. 16 e.v., ‘The Essential Role of Cooperative Law’, The Dovenschmidt
Quarterly, No. 04, December 2014, p. 147-158 en ‘The Essential Role of Co-operative Law and Some Related Issues’, in: J. Michie e.a.
(eds.), The Oxford Handbook of Mutual, Co-operative, and Co-owned Business, Oxford: Oxford University Press 2017, p. 539-549.

13.

Zie hiervoor de preambule, sub 10 en art. 75 SCE-Verordening alsmede G. Fajardo e.a., Principles of European Cooperative Law. Principles,
Commentaries and National Reports, Antwerpen: Intersentia 2017, p. 93-95. Voor de goede orde wijs ik erop dat deze regel conflicteert

14.

met het uitgangspunt dat een liquidatieoverschot uitgekeerd wordt aan de leden op grond van art. 2:23b lid 1 BW. Bovendien gaat de
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Nederlandse praktijk. Ik noem als voorbeeld het gebruik
van een coöperatie met één lidmaatschap gehouden door
een internationale beleggingsinstelling, doorgaans een
private equity fund, en waarbij de coöperatie louter en
alleen fungeert als tussenholding zonder dat er sprake is
van enig zakelijk verkeer en zonder dat er sprake is van
het oogmerk andere leden te associëren en waarbij de
constructie uitsluitend is ingegeven door fiscale motieven,
zoals de wens om geen dividendbelasting te betalen. Zoals
bekend is een dergelijk artificieel gebruik van de coöpera-
tie fiscaalrechtelijk niet meer mogelijk sinds 1 januari
2018,15 maar civielrechtelijk wordt door sommigen16

verdedigd dat een dergelijke tussenhoudstercoöperatie
rechtens toelaatbaar is. Mijns inziens voldoet een derge-
lijke coöperatie niet aan de wettelijke omschrijving van
de coöperatie en heeft een dergelijke toepassing met sa-
menwerking in een coöperatie niets van doen.17 Het risico
op ontbinding blijkt echter in de praktijk gering.18

3. Regulatieve kaders voor coöperaties

Een vraag die vooraf zou kunnen worden gesteld is
waarom coöperatieve ondernemingsvormen voorzien
dienen te zijn van een juridische basis.19 De klassieke ar-
gumenten daarvoor zijn dat een juridische regeling het
gebruik van de ondernemingsvorm kan faciliteren door
het bieden van een voorbeeld organisatiestatuut, waardoor
transactiekosten voor het oprichten en in stand houden
van de ondernemingsvorm kunnen worden verminderd,20

om belanghebbenden, in de eerste plaats aangesloten le-
den, te beschermen tegen potentiële negatieve effecten
van informatieasymmetrie en moral hazard als gevolg
van de relatie tussen de leden als principalen en de bestuur-
ders van de coöperatie als agents,21 om het vermogen van
de coöperatie te beschermen tegen (beslag van crediteuren
van) de leden, maar omgekeerd ook om leden te bescher-
men tegen een al te vergaande exposure van vormen van
aansprakelijkheid, en tot slot het creëren van rechtszeker-
heid.

Recentelijk wordt in de literatuur ook gewezen op het
juridisch vastleggen van het eigen specifieke karakter van
de rechtsvorm van de coöperatie in verhouding tot en in
contrast met andere rechtsvormen, in het bijzonder de
gewone vereniging aan de ene kant en de kapitaalvennoot-
schap aan de andere kant. De vraag rijst op welke wijze
het specifieke karakter en de eigen identiteit van de
coöperatie in een juridische regeling van de rechtsvorm
tot uitdrukking kan worden gebracht. We belanden dan
echter in een Babylonische spraakverwarring. Iedereen
heeft zo zijn eigen voorstelling van wat een coöperatie
is, maar velen verstaan er iets anders onder. Zoals gezegd
wordt dat veroorzaakt door verschillen in sociaalecono-
mische achtergrond voor het ontstaan of juist het niet
ontstaan van coöperaties,22 een grote mate van path-de-
pendency bij de juridische vormgeving van de coöperatie
en door de verschillen in opvatting over de rol die de
coöperatie kan en moet spelen in de maatschappij met als
gevolg verschillen in economische en sociologische bena-
dering van het fenomeen.
Ook onder coöperatiejuristen bestaat geen volledige
overeenstemming over juridische definiëring en de uit-
gangspunten van de coöperatie. Anders dan bij de kapi-
taalvennootschappen is er geen sprake van harmonisatie
van wetgeving en ook de invoering van de SCE-Verorde-
ning heeft er aantoonbaar niet toe geleid dat de wettelijke
regelingen van de coöperatie in de EU meer met elkaar
in lijn zijn gekomen. Van het beoogde harmoniserende
effect van de SCE-Verordening is geen sprake.23 Daar-
naast wordt er in de literatuur ook op gewezen dat er
voor de coöperatie in het algemeen weinig specifieke
aandacht bij wetgevers bestaat anders dan te voorzien in
een rechtspersonenrechtelijk statuut en, voor zover dat
wel het geval is, dat er voor het overige te weinig aandacht
bestaat voor het eigen karakter en de specificiteit van de
rechtsvorm. Men doelt daarbij met name op het feit dat
regels van het NV-recht van toepassing worden verklaard
op de coöperatie, nagenoeg dezelfde regels voor de jaar-
verslaggeving gelden,24 dezelfde regels voor belastinghef-

Nederlandse regeling ervan uit dat er wel winst kan worden uitgekeerd ook als deze voor een deel een vergoeding bevat voor het ter be-
schikking stellen van eigen vermogen. Zie hierover Asser-Rensen 2-III 2017/225 en 226.
Zie hierover M. Beudeker & E. Kastrop, ‘Fiscaliteit en de coöperatie’, in: Beudeker e.a., De coöperatie anno 2017, Ars Notariatus 166,
Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 11-28.

15.

Zie P. van der Bijl, ‘De coöperatie als houdstermaatschappij; houdstercoöperatie en concerncoöperatie’, Ondernemingsrecht 2010, afl. 3,
p. 130 e.v. Steun hiervoor is ook te vinden bij Asser-Rensen 2-III 2017/228.

16.

In gelijke zin P.J. Dortmond, ‘De zuivere holdingcoöperatie, een coöperatie?’, in: G.J.H. van der Sangen e.a. (red.), De coöperatie, een
eigentijdse rechtsvorm, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007, p. 5. In soortgelijke zin Dijk/Van der Ploeg, Van vereniging en stichting,
coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij, zesde druk, Kluwer: Deventer 2013, p. 44.

17.

Ook art. 2:63 BW dat bescherming beoogt te bieden tegen een onjuist gebruik van de aanduiding ‘coöperatie’ is in de praktijk een dode
letter.

18.

Zo zijn er landen die voor de coöperatie geen afzonderlijk rechtspersonenrechtelijk statuut hebben zoals Denemarken en het Verenigd
Koninkrijk, terwijl andere landen zoals Griekenland en Japan voor nagenoeg elke toepassing van de coöperatie een eigen rechtspersonen-

19.

rechtelijk statuut kennen. In het geval van Japan zelfs circa 120 regelingen. Zie de desbetreffende hoofdstukken in International Handbook
of Cooperative Law 2013.
Zie hiervoor J. McCahery & E. Vermeulen, The Corporate Governance of Non-Listed Companies Firms, Oxford: Oxford University Press
2008 alsmede R. Kraakman e.a., The Anatomy of Corporate Law, third edition, Oxford: Oxford University Press 2017.

20.

Waarvan een heel kras voorbeeld te zien is in de casus die aanleiding gaf tot HR 13 oktober 2000, NJ 2000/699 (Heino Krause).21.
Zo blijken coöperaties in de voormalige Oostbloklanden slecht tot ontwikkeling te komen door de negatieve connotatie uit het verleden.
Zie K. Hagendorn, ‘Post-Socialist Farmers’ Cooperatives in Central and Eastern Europe’, a.w., p. 555-578.

22.

Zie Euricse e.a., Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for European Cooperative Society (SCE), 5 Oc-
tober 2010, p. 30.

23.

Een uitzondering hierop is art. 2:361 lid 2 BW. Voor het overige is titel 9 BW integraal van toepassing. Wel wordt in het kader van
Richtlijnen voor de jaarverslaglegging aandacht gegeven aan de jaarrekening technische verwerking van bepaalde vormen van ledenfinan-

24.

ciering. Zie hierover G.J.H. van der Sangen, ‘Financiering van de coöperatie in civielrechtelijk perspectief’, Tijdschrift Fiscaal Onderne-
mingsrecht, mei 2018, nr. 156, p. 35-38.
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fing gelden25 en dezelfde regels van mededingingsrecht
gelden.26 Henrÿ27 heeft deze ontwikkeling aangeduid als
de ‘companization of cooperative law’. Mijns inziens
wordt dat versterkt door twee andere ontwikkelingen:
namelijk het toenemend gebruik door coöperaties van
concernstructuren en een toenemende hybridisering van
de coöperaties en de daaraan verbonden onderne-
ming(en),28 hetgeen overigens vaak hand in hand gaat.
Deze twee tendensen zijn logische stappen in het zoeken
naar efficiency bij een groei in omvang en complexiteit
van de door de coöperatie in stand gehouden ondernemin-
gen. Het gevaar bestaat dat daardoor de focus van regel-
gevers afdrijft van een adequate, laagdrempelige regeling
van de coöperatie voor startende coöperatoren.
Hier rijst volgens mij een belangrijke vraag: zouden
mensen die een coöperatie willen oprichten dat kunnen
door enkel kennis te nemen van de wettelijke regeling
van de coöperatie in het huidige Boek 2 BW? Zouden zij
door lezing daarvan ook in staat zijn uit de wettelijke
regels af te leiden volgens welke uitgangspunten, beginse-
len en waarden zij inhoud kunnen geven of juist geacht
worden te geven aan hun samenwerking? Zouden oprich-
ters van een consumentencoöperatie, een platform van
zzp’ers, een beoogde samenwerking in een werknemers-
productiecoöperatie, de buurtgenoten van een postcode-
roos energiecoöperatie of ouders van een kinderopvang-
coöperatie dat kunnen door alleen de wettelijke regeling
als zodanig te bestuderen? Het is mijn indruk dat de
wettelijke regeling als taal en infrastructuur om deze
coöperatieve initiatieven vorm te geven en te faciliteren
daartoe onvoldoende zijn voor de eindgebruikers.29

Zouden principles en codes een dergelijke rol kunnen
vervullen om eindgebruikers voor te lichten over wat er
binnen coöperaties mogelijk is?

4. Universele coöperatiebeginselen

Volgens de International Labour Organisation, de Inter-
national Cooperative Alliance en de Verenigde Naties is
een coöperatie:

‘an autonomous association of persons united voluntarily
to meet their common economic, social, and cultural needs
and aspirations through a jointly-owned and democratic-
ally-controlled enterprise.’

Een coöperatie zou volgens de ILO, de ICA en de VN
de volgende beginselen, die ook wel te boek staan als de
ICA-Principles 1995 en als zodanig geïncorporeerd zijn
in ILO Recommendation No. 193, dienen toe te passen:30

1. voluntary and open membership
2. democratic member control
3. member economic participation
4. autonomy and independence
5. education, training and information of (potential)

members
6. co-operation among cooperatives
7. concern for community

Tevens gaan de ILO, de ICA en de VN ervan uit dat
daarbij de volgende waarden worden onderschreven door
coöperaties:

‘Cooperatives are based on the values of self-help, self-
responsibility, democracy, equality, equity, and solidarity.
In the tradition of their founders, cooperative members
believe in the ethical values of honesty, openness, social
responsibility and caring for others.’

De vraag is of deze coöperatieve beginselen van de ICA
niet-bindende beginselverklaringen zijn of dat zij ook
enige juridische rechtskracht en binding hebben in welke
vorm dan ook.
Bij de ICA zijn nagenoeg alle vertegenwoordigende non-
gouvernementele koepelorganisaties van nationaal geor-
ganiseerde coöperaties aangesloten. In Nederland heeft
de Nationale Coöperatieve Raad (hierna: NCR) die rol.
De NCR is een vereniging die een groot aantal Neder-
landse coöperaties verenigt en daarvan de belangen behar-
tigt en fungeert als advies- en kenniscentrum. De NCR
is ook een belangrijke gesprekspartner voor de wetgever
bij toekomstige wetgeving die betrekking heeft op de
coöperatieve sector. De NCR heeft als lid van de ICA de
verplichting de ICA-Principles onder de aandacht te
brengen van haar leden en de naleving door haar leden
te bevorderen. Voor de leden van de NCR – de Neder-
landse coöperaties – heeft dat (nog) niet geleid tot een
bindende juridische verplichting. Ook in de huidige NCR
Code 2015 voor coöperatieve ondernemingen is – anders
dan in die voor coöperaties geldende codes in het Ver-

Zo zijn er in de EU 12 landen waarin coöperaties integraal onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting, 11 landen, waaronder
Nederland, waarin binnen de vennootschapsbelasting faciliteiten bestaan voor coöperaties en 4 landen waarin coöperaties vrijgesteld zijn

25.

van de vennootschapsbelasting. Zie Ger van der Sangen, Support for Farmers’ Cooperatives. EU Synthesis and Comparative Analysis –
Legal Aspects, Wageningen: Wageningen University 2012.
Zie vorige noot.26.
H. Henrÿ, ‘Trends and Prospects of Cooperative Law’, International Handbook of Cooperative Law, 2013, p. 809. Zie ook D. Hiez,
‘Introduction’, in: G. Fajardo e.a., Prinicples of European Cooperative Law. Principles, Commentaries and National Reports, Antwerpen:
Intersentia 2017, p. 13.

27.

Daarbij kan men denken aan de volgende factoren die leiden tot hybridisering van de coöperatie: afwikkeling van het zakelijk verkeer met
de leden op basis van marktconforme prijzen, een substantieel aandeel van transacties met niet-leden, toepassing van een federatief model,

28.

toepassing van een ver doorgevoerde concernstructuur, een substantieel aandeel van de aan de doelstelling van de coöperatie niet-verwante
diversificatieactiviteiten, een beroep op externe financiers/beleggers voor de verschaffing van eigen vermogen al dan niet in combinatie
met een beursnotering voor door de coöperatie uitgegeven financiële instrumenten.
Zie over de rol en functie van wettelijke regels als ‘taal’ voor de gebruikers en de positieve effecten van symboolwetgeving B. van Klink,
De wet als symbool, Schoordijk Instituut, Centrum voor wetgevingsvraagstukken, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1998, p. 427-430.

29.

Zie https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity. Ik houd de Engelse tekst aan omdat deze ingeburgerd is en een vertaling
het risico kan inhouden van verlies van puntigheid en strekking.

30.
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enigd Koninkrijk31 – geen verwijzing naar de ICA-Prin-
ciples opgenomen. Voor de goede orde zij vermeld dat
de NCR Code 2015 weliswaar een ‘comply or ex-
plain’-principe kent, maar anders dan bij beursvennoot-
schappen geen wettelijke verankering kent om daarvan
verslag te doen in de jaarrekening. Naleving van de ICA-
Principles bij Nederlandse coöperaties berust derhalve
op vrijwilligheid. Het is de vraag of op dit moment de
ICA-Principles voor het Nederlandse rechtsgebied heb-
ben te gelden als ‘breed gedragen opvattingen over corpo-
rate governance’, waarbij ‘corporate’ te vervangen is door
‘cooperative’.32

Echter, er wordt ook betoogd dat de ICA-Principles wel
degelijk juridische werking hebben omdat de aangesloten
landen bij de ILO zich gecommitteerd hebben om de
naleving van de ICA-Principles te bevorderen voor, minst
genomen, werknemerscoöperaties. De bewoordingen
zijn echter algemener en sluiten geen coöperatievorm uit.
Met name Henrÿ heeft in zijn publicaties op deze ‘pu-
bliekrechtelijke’ verplichting van staten gewezen.33 Voor
zover mij bekend heeft de Nederlandse overheid op dit
punt geen actieve beleidsinitiatieven genomen. Kortom,
vooralsnog behelzen de ICA-Principles niet-bindende
universele coöperatiebeginselen. Hoewel landen zich via
de ILO gecommitteerd hebben aan het bevorderen van
de naleving van de ICA-Principles door coöperaties,34

bestaat er anders dan in andere Europese landen geen
wettelijke verplichting voor Nederlandse coöperaties om
die na te leven, bestaan er vooralsnog ook geen financiële
incentives35 – via subsidies en belastingmaatregelen – om
daaraan te voldoen (anders dan in België en Italië) en is
er ook op dit moment geen doorwerking van de ICA-
Principles in een voor coöperaties geldende governance-
code. Einde verhaal zou men denken? Resteert de vraag
waarom deze beginselen geen brede ingang en groot
draagvlak hebben gevonden in de Nederlandse coöpera-
tieve sector. Wellicht dat dat te maken heeft met een an-
dere historische achtergrond in Nederland van het feno-
meen coöperatie waaruit een meer economische perceptie
van de organisatievorm naar voren komt.

5. Economische coöperatiebeginselen

In tegenstelling tot de solidaristische duiding van de
coöperatie in de ICA-Principles en bijbehorende Values
wordt de coöperatie door economen, sociologen en juris-
ten ook omschreven en geduid aan de hand van economi-
sche uitgangspunten en beginselen. Zo omschreef Emeli-
anoff36 de coöperatie in de volgende economische termen:

‘Cooperative organizations represent the aggregates of
economic units. (…) The true nature of such an agency
can be thoroughly understood only if we clearly keep in
mind that the cooperative represents the associated eco-
nomic unites in their functioning and not their association
as a separate economic entity’.

In feite beschrijft Emelianoff de coöperatie als een vorm
van onvolledige voorwaartse respectievelijk achterwaartse
verticale integratie, afhankelijk van de vraag of het een
afzetcoöperatie of een inkoopcoöperatie betreft.
Uit de totstandkomingsgeschiedenis van de opeenvolgen-
de wettelijke regelingen van de coöperatie in Nederland
blijkt dat de wetgever steeds bij het definiëren van de
rechtsvorm van de coöperatie primair uitging van deze
economische benadering van de coöperatie als rechtsvorm
als uitdrukking van een vorm van organisatorische samen-
werking tussen markt en hiërarchie. In de rechtseconomie
wordt de coöperatie dan ook wel geduid als hybride or-
ganisatievorm.37 Was de oriëntatie van de wetgever in
Nederland primair om deze economische samenwerkings-
vorm een juridische basis te geven, de wetgever heeft te-
vens onderstreept dat reeds ingeburgerde vormen van de
toepassing van de coöperatie waarbij het karakter van de
onzelfstandige verlengstukonderneming minder goed te
herkennen was, niet buiten de boot mochten vallen. In
de parlementaire geschiedenis is duidelijk te lezen dat de
flatexploitatiecoöperatie, de werknemerscoöperatie en
de consumentencoöperatie geacht werden onder de defi-
nitie te vallen.38 De huidige wettelijke omschrijving van
de coöperatie in artikel 2:53 lid 1 BW gaat terug op het
Ontwerp Meijers dat trachtte in juridische termen weer

Zie https://www.uk.coop/developing-co-ops/grow-your-co-op/codes-governance. In het Verenigd Koninkrijk bestaan op dit moment
drie afzonderlijke codes voor consumentencoöperaties, werknemerscoöperaties en agrarische coöperaties. Zij nemen alle drie de ICA-
Principles tot uitgangspunt.

31.

Hetgeen als consequentie zou hebben dat deze beginselen onderdeel worden van de gedragsnormen voor coöperaties en via de redelijkheid
en billijkheid en het enquêterecht zouden doorwerken in het Nederlandse coöperatierecht. Zie over de werking en een inhoudelijke be-
spreking van de code nader Asser-Rensen 2-III 2017/251.

32.

Henrÿ spreekt in dat verband van publiekrechtelijk coöperatierecht. De adressanten van de publiekrechtelijke coöperatie zijn de bij de
ILO aangesloten landen. Zie H. Henrÿ, ‘Public International Cooperative Law’, International Handbook of Cooperative Law 2013, p. 65-
88.

33.

Vgl. in dit verband Article 6, ILO Recommendation No. 193: ‘A balanced society necessitates the existence of strong public and private
sectors, as well as a strong cooperative, mutual and the other social and non-governmental sector. It is in this context that Governments

34.

should provide a supportive policy and legal framework consistent with the nature and function of cooperatives and guided by the cooperative
values and principles (…).’
De verlengstukaftrekfaciliteit in de vennootschapsbelasting is niet dusdanig ingericht dat de vorming van coöperaties actief bevordert.
Wel bestaat er een voorziening in de socialeverzekeringswetgeving ten behoeve van werknemersproductiecoöperaties om leden die tot

35.

het bestuur toetreden niet als directeur/grootaandeelhouder te behandelen waardoor bestuursleden van een werknemerscoöperatie wel
onder de werknemersverzekeringen vallen. Zie hierover J.J.M. Jansen, Belastingheffing van coöperaties en haar leden, Deventer: Kluwer
1998, p. 188-190.
I.V. Emelianoff, Economic theory of co-operation, Washington 1942, p. 248-249.36.
C. Ménard, ‘Cooperatives: Hierarchies or Hybrids?’, in: K. Karantininis & J. Nilson (eds.), Vertical Markets and Cooperative Hierarchies,
Berlijn: Springer Verlag 2007, p. 1-18.

37.

Zie Toelichting Meijers bij art. 2.2.2.1. lid 2, Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 2,
Rechtspersonen, Deventer-Antwerpen: Kluwer, p. 456 e.v.

38.
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te geven welke economische rol de coöperatie voor de
leden reeds vervulde.39 Het heeft geleid tot de volgende
vrij technische definitie van de coöperatie:

‘Een coöperatie is een bij notariële akte als coöperatie
opgerichte vereniging. Zij moet zich blijkens haar statuten
ten doel stellen te voorzien in de stoffelijke behoeften
van haar leden krachtens overeenkomsten met hen geslo-
ten in het bedrijf dat de coöperatie ten behoeve van de
leden uitoefent of doet uitoefenen.’

De definitie is niet alleen technisch van aard, maar tracht
ook materiële kenmerken te geven wat een coöperatie tot
coöperatie maakt. Belangrijker is echter dat de Nederland-
se wetgever steeds heeft gekozen voor een waardevrije,
neutrale definitie van de coöperatie. De wettelijke doel-
stelling van de coöperatie is economisch. Daarmee is niet
gezegd dat een Nederlandse coöperatie naast haar econo-
mische doelstelling ook andere meer sociale, ideële doel-
stellingen aan de samenwerking ten grondslag kan en mag
leggen, maar deze dienen dan niet verder te gaan dan
‘anders dan bijkomstig’.40

De economische benadering van de coöperatie komt in
de Nederlandse wetgeving niet alleen in het civiele recht,
maar ook in andere rechtsgebieden tot uitdrukking. In
het bestek van deze bijdrage kan ik de economische type-
ring van de coöperatie als onzelfstandige onderneming
en als verlengstuk van de leden/bedrijfshuishoudingen
niet volledig uitwerken. Ik illustreer dat met een aantal
voorbeelden. Coöperaties vervangen de winst-en-verlies-
rekening door een exploitatierekening, hetgeen met name
bij zuivere verlengstukcoöperaties leidt tot een beter
financieel inzicht. Coöperaties zijn, omdat zij als verleng-
stuk van de leden/bedrijfshuishoudingen fungeren en de
leden controle moeten houden op de samenstelling van
de verplichte raad van commissarissen en het bestuur,
generiek vrijgesteld van toepassing van het volledige
structuurregime.41 Daarmee wordt behoud van de leden-
dominantie in de coöperatie geborgd. De vennootschaps-
belasting kent – indien en voor zover de coöperatie
daadwerkelijk volgens de criteria van de verlengstukaftrek
als verlengstuk van de leden functioneert – een faciliteit
die het mogelijk maakt de verlengstukwinst af te trekken
van de belastbare winst van de coöperatie. In het mede-
dingingsrecht worden slechts die coöperaties vrijgesteld

voor het kartelverbod die eerstelijnsactiviteiten voor de
aangesloten leden verrichten.42

6. Incentives om de ICA-Principles toe te passen

ILO Recommendation No. 193 bevat een opdracht aan
de aangesloten staten om bij de vormgeving van de
coöperatie te borgen dat niet alleen de economische be-
hoeften van de leden worden bevorderd maar ook dat
het mogelijk is via de coöperatie andere sociale en ideële
doelstellingen na te streven ten behoeve van bestaande
en toekomstige leden. Een dergelijke opdracht ligt ook
besloten in de ICA-Principles zelf, in de preambule van
de SCE-Verordening en in de Mededeling van de Euro-
pese Commissie ter bevordering van coöperatieve ven-
nootschappen in Europa.43 Anders dan de expliciete
wetgeving daartoe – waaronder de Grondwet – in landen
als Portugal, Spanje en Italië, kent het Nederlandse recht
geen duidelijke incentive om coöperaties in te richten als
‘maatschappelijke onderneming’, waarbij de coöperatie
dan invulling kan geven aan ook door de EU ondersteun-
de initiatieven en beleidsmaatregelen die worden aange-
duid als ‘social economy’ of ‘economie sociale’.44 Zoals
gezegd volstaat de Nederlandse wetgever met een uit
1942 daterend achterhaald fiscaal regime voor de aftrek
van de zogenaamde verlengstukwinst van de vennoot-
schapsbelasting en de onlangs aangescherpte faciliteit
teneinde misbruik te voorkomen van de vrijstelling van
coöperaties van de dividendbelasting. Vervolgens is er
slechts een beperkte faciliteit voor werknemersproductie-
coöperatie in de socialeverzekeringswetgeving teneinde
bestuurders/leden te vrijwaren van een behandeling als
directeur/grootaandeelhouder.
Dat het ook anders kan, tonen de drie gevoegde zaken
die aanleiding gaven tot de arresten van het Hof van Jus-
titie van de EU van 8 september 2011.45 In deze zaken
was steeds de vraag aan de orde of de generieke vrijstelling
van drie verschillende soorten coöperaties van de Italiaan-
se vennootschapsbelasting strijdig was met de regels voor
staatsteun. Het Hof oordeelde dat er weliswaar sprake
was van staatsteun, maar dat de regeling ten aanzien van
de desbetreffende coöperaties geen blijk gaven van onge-
rechtvaardigde staatsteun. Ter onderbouwing van dat
oordeel verwijst het Hof eerst naar het Europese regula-
tieve kader dat voor coöperaties in de EU is geschapen,
in het bijzonder naar de eerder vermelde Mededeling van

Zie uitvoerig over de juridische vertaling van de economische activiteiten van de coöperatie in de wettelijke omschrijving van de coöperatie
in art. 2:53 lid 1 BW G.J.H. van der Sangen, Rechtskarakter en financiering van de coöperatie, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1999, hfdst. 3

39.

en recentelijk ‘De financiering van de coöperatie in civielrechtelijk perspectief’, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, themanummer
Coöperaties, mei 2018, nr. 156, p. 31-38.
Ik verwijs voor de parlementaire discussie over de afbakening van de coöperatie ten opzichte van de gewone vereniging naar mijn proefschrift
Rechtskarakter en financiering van de coöperatie, p. 86-93.

40.

Zie hierover Asser-Rensen 2-III 2017/261 e.v.41.
Zie A. Gerbrandy & S. de Vries, Agricultural Policy and EU Competition Law. Possibilities and Limits for Self-Regulation in the Dairy
Sector, Den Haag: Eleven International Publishing 2011.

42.

Mededeling van de Commissie over de bevordering van coöperatieve vennootschappen in Europa, Brussel 23 februari 2004, COM(2004)18.43.
Nederland behoort helaas tot een van de landen van de EU waarin het concept ‘sociale economie’ niet of nauwelijks wordt erkend. Zie
R. Chaves & J. Monzón, Recente ontwikkelingen in de sociale economie in de Europese Unie, uitgave CIRIEC nr. 2019/05, p. 13. Zie ook
Van der Ploeg/Versteegh/Van Veen, Civil Society in Europe, Cambridge: Cambridge University Press 2018.

44.

European Court of Justice EU 8 September 2011, Joined Cases C-78/08, Minimum Norms and Optimum Conditions of its Regulation (Mi-
nistero dell’Economia e della Finanze versus Paint Graphos Soc. Coop. Arl), C-79/08 (Adige Carni Ministero dell’Economia e della Finanze

45.

Soc. Coop. arl, in liquidation versus Ministero dell’Economia e della Finanze) and C-80/08 (Ministero delle Finanze versus Michele Fran-
chetto).
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de Europese Commissie waarin, volgens het Hof, ‘the
Commission set out the specific characteristics of coopera-
tive societies and measure to promote the development of
that form of undertaking in the Member States’46 onder
uitdrukkelijke verwijzing naar de SCE-Verordening
waarin een uitdrukkelijke verwijzing is opgenomen naar
de ICA-Principles. Vervolgens geeft het Hof aan dat de
generieke vrijstelling van coöperaties van de Italiaanse
vennootschapsbelasting wordt toegekend aan coöperaties
op basis van de gekozen rechtsvorm om daarna te onder-
zoeken of, doordat deze vrijstelling alleen voor coöpera-
ties open wordt gesteld, deze coöperaties worden bevoor-
deeld boven andere ondernemingen die zich in vergelijk-
bare feitelijke en juridische omstandigheden bevinden.47

Daartoe postuleert het Hof:48

‘Cooperative societies, the form taken by the legal entities
at issue in the main proceedings, conform to particular
operating principles which clearly distinguish them from
other economic operators. Both the European Union legis-
lature, in adopting Regulation No 1435/2003, and the
Commission, in its Communication on the promotion of
cooperative societies in Europe, have highlighted those
particular characteristics’.

Voordat het Hof toekomt aan beantwoording van de
rechtsvraag geeft het Hof zelf een overzicht van de karak-
teristieken en kenmerken van coöperaties ter onderschei-
ding van in het bijzonder kapitaalvennootschappen. Deze
karakteristieken en kenmerken zijn volgens het Hof de
mogelijkheid van vrije toe- en uittreding, dat de leden bij
ontbinding geen aanspraak hebben op het exploitatieover-
schot maar dat dit dient te worden uitgedeeld aan een
andere coöperatie met een vergelijkbaar doel, dat de
coöperatie geen activiteiten ontplooit in het belang van
externe eigenvermogensverschaffers, dat er steeds sprake
is van ‘one member, one vote’. Het een en ander heeft tot
gevolg dat de opgebouwde reserves van een dergelijke
coöperatie in de dode hand blijven, niet voor uitkering
vatbaar zijn en aangewend moeten worden voor het ge-
meenschappelijke doel van bestaande en toekomstige le-
den. Verder dient de coöperatie op te treden in het ge-
meenschappelijk belang van alle leden opdat alle leden in
gelijke mate profiteren van de exploitatie van de coöpera-
tieve onderneming naar rato van de omvang van het zake-
lijk verkeer. Ten overvloede overweegt het Hof49 dat
coöperaties als algemene regel geen of beperkte toegang
hebben tot de kapitaalmarkten en voor hun verdere ont-
wikkeling afhankelijk zijn van ledenfinanciering en in de
regel een geringe vergoeding geven op door de leden ter
beschikking gesteld eigen of vreemd vermogen. Als klap
op de vuurpijl concludeert het Hof:50

‘As a consequence, the profit margin of this particular kind
of company is considerably lower than that of capital
companies, which are better able to adapt to market re-
quirements.’

Op basis van het voorgaande komt het Hof tot het vol-
gende eindoordeel:51

‘In the light of those special characteristics peculiar to co-
operative societies, it must therefore be held that produ-
cers’ and workers’ cooperative societies such as those at
issue in the main proceedings cannot, in principle, be re-
garded as being in a comparable factual and legal situation
to that of commercial companies – provided, however,
that they act in the economic interest of their members
and their relations with members are not purely commer-
cial but personal and individual, the members being acti-
vely involved in the running of the business and entitled
to equitable distribution of the results of economic perfor-
mance.’

Volgens het Hof kunnen coöperaties die niet op deze
wijze functioneren volgens het beginsel van wederkerig-
heid – ‘mutuality’ –, geen gebruikmaken van de fiscale
vrijstelling omdat ten aanzien van hen wel sprake is van
ongerechtvaardigde staatsteun.52 Het is vervolgens aan
de nationale rechter na verwijzing om vast te stellen of
de drie coöperaties beantwoorden aan het model van de
SCE-Verordening en de Mededeling van de Europese
Commissie en daarmee inhoud geven aan de ICA-Princi-
ples, dan wel of dat er sprake is van een puur economisch
gebruik van de coöperatie zonder dat er sprake is van
mutuality.
Wat het Hof hier doet, is in feite een juridisch kader geven
voor twee typen coöperaties: de coöperatie als puur eco-
nomisch samenwerkingsverband en de coöperatie met
een sociaal-ideologische doelstelling. Of van dat laatste
sprake is, moet volgens het Hof afgemeten worden aan
de uitgangspunten en beginselen van de SCE-Verordening
en de Mededeling van de Europese Commissie die daar-
mee juridische invulling geven aan de ICA-Principles.
Men kan vraagtekens zetten bij de inhoudelijke beslissing
van het Hof, maar feit is wel dat hiermee een juridische
basis is gelegd voor de wetgever om bepaalde vormen
van coöperaties actief te bevorderen, mits deze coöpera-
ties opereren volgens het uitgangspunt van mutuality.
Dat gegeven werpt nieuw licht op de discussie om zzp’ers
in een platformeconomie te organiseren in een werkne-
merscoöperatie53 en daarbij positieve financiële incentives
te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een fiscale franchise
waaronder men niet belastingplichtig wordt. In algemene
zin biedt de ingezette lijn de mogelijkheid om door mid-
del van financiële prikkels inhoud te geven aan een inclu-
sieve samenleving door het gebruik van coöperaties.

C-78-90/08, randnummer 4.46.
C-78-90/08, randnummer 54.47.
C-78-90/08, randnummer 55.48.
C-78-90/08, randnummer 59.49.
C-78-90/08, randnummer 60.50.
C-78-90/08, randnummer 61.51.
C-78-90/08, randnummer 62.52.
Zie hierover recentelijk J.M. van Slooten & J. Holscher, ‘De werkerscoöperatie’, Ondernemingsrecht 2019, afl. 6, p. 34-40.53.
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Het biedt vervolgens ook ruimte voor coöperanten om
de coöperatie te gebruiken voor andere dan puur econo-
mische doeleinden. Het lastige van de materie is wel dat
de ICA-Principles geen juridische normen zijn en verta-
ling behoeven naar juridische regels die gelden binnen de
deelrechtsorde54 van een specifieke coöperatie. De vraag
rijst dan of een volledige vertaling daarvan noodzakelijk
is in de statuten van een coöperatie of dat de statuten ook
kunnen verwijzen naar een voor de coöperatie geldende
code waaraan de leden vanaf toetreding via verankering
in de statuten gebonden zijn. Voor zover de vertaling van
de ICA-Principles en de uitgangspunten van de SCE-
Verordening zoals omarmd door het Hof van Justitie EU
organisatieregels en gedragsregels betreft, meen ik dat
daarvoor een verwijzing naar een door de coöperatie na
te leven code voldoende is, uiteraard voor zover die niet
strijdig is met de wettelijke bevoegdheidsverdeling en de
bestaande statuten. Indien er financiële verplichtingen
uit voortvloeien, is steeds volgens artikel 2:34a BW een
statutaire grondslag vereist. Een governancecode voor
dit soort type coöperaties krijgt dan mijns inziens een
andere functie dan het klassieke gebruik van een gover-
nancecode die primair een functie heeft bij het voorkomen
van potentiële agencyproblemen, zoals destijds de Code
Tabaksblat.55 De code fungeert dan als een ideaaltypisch
model of een keuzemenu van modaliteiten van bepalingen
voor de inrichting van de coöperaties volgens de wensen
(economisch, ideologisch, solidaristisch of maatschappe-
lijk) van de coöperanten. De code geeft dan primair geen
antwoord op een potentieel agencyprobleem, maar een
format voor de beantwoording van de vraag welk soort
coöperatie men wil oprichten. De doorwerking van de
gekozen coöperatieve principes in de deelrechtsorde van
een specifieke coöperatie is volgens mij een kwestie van
juridische techniek. De vraag is of de huidige wettelijke
omschrijving en regeling van de Nederlandse coöperatie
– aangezien de economische doelstelling voorop moet
staan – voldoende flexibel is dat daarmee inhoud gegeven
kan worden aan de naleving van de ICA-Principles. Ik
meen dat dat het geval is omdat de aard van het door de
coöperatie uit te oefenen bedrijf ook kan bestaan in het
besparen van kosten, mits er sprake is van enig zakelijk
verkeer in overeenstemming met het in de statuten van
de coöperatie weergegeven doel. De leden zijn vrij om
de coöperatie zo in te richten dat men recht heeft op een
vergoeding voor het zakelijk verkeer, maar afziet van een
recht op uitkering van een overwinst.56 Als dat geflan-
keerd wordt door actief beleid van de overheid om derge-
lijke coöperaties te bevorderen – waartoe Europese regel-
geving en rechtspraak de ruimte bieden –, dan ontstaat
er opnieuw momentum voor een civil society waarin de
coöperatie een hernieuwde rol gaat spelen.

7. Conclusie

In deze bijdrage stond de vraag centraal welke rol princi-
ples kunnen spelen bij de juridische vormgeving van de
coöperatie. Geconstateerd werd dat bij de vorming van

de wettelijke regeling van de Nederlandse coöperatie de
wetgever is uitgegaan van een puur economische benade-
ring van het fenomeen coöperatie. De wettelijke definitie
van de Nederlandse coöperatie vormt de juridische verta-
ling van een bepaald type van economische samenwer-
king. De bijdrage beschreef vervolgens dat coöperatiebe-
ginselen, zoals deze kunnen worden afgeleid uit Recom-
mendation No. 193 van de ILO, de ICA-Principles 1995,
de SCE-Verordening en de Mededeling van de Europese
Commissie over de bevordering van de rol van coöpera-
ties in Europa, een universele gelding hebben en leiden
tot een verplichting voor de bij de ILO aangesloten staten
om de naleving van de ICA-Principles door coöperaties
actief te bevorderen. De universele coöperatiebeginselen,
die een sociale en maatschappelijke rol aan coöperaties
opdragen, worden – zo bleek – ook erkend door het Hof
van Justitie EU als uitgangspunt bij het formuleren van
karakteristieken voor de coöperaties die niet puur com-
mercieel opereren maar inhoud geven aan de sociale
economie. De erkenning van dit type coöperatie biedt
ruimte voor nationale wetgevers om voor dit type
coöperaties financiële prikkels te creëren om de groei van
het maatschappelijke middenveld te bevorderen. In tegen-
stelling tot andere landen binnen de EU heeft Nederland
daarin tot op heden nog geen actieve rol gespeeld. Deze
bijdrage toont aan dat daarvoor zeer wel juridische mo-
gelijkheden zijn.

Ik hanteer hier het begrip in de zin zoals Van Schilfgaarde dat gebruikt. Zie Van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, 17e druk, Deventer:
Wolters Kluwer 2017, p. 18.
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Zie hierover Pitlo/Raaijmakers, Ondernemingsrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 385-389.55.
Zie hierover G.J.H. van der Sangen, a.w., p. 481.56.
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