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4 Zie hierover G.J.H. van der Sangen, De ontzielde materie van de ‘Eigenaarscoöperatie’, in:

J.L.P. Cahen-bundel, Gouda Quint, Deventer: 1997, p. 313-339.
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Insolventie van de coöperatie en de positie van haar leden

mr G.J.H. van der Sangen1

Het bijzondere karakter van de coöperatie als verlengstuk van de bedrijfshuishou-

dingen van de leden komt mede tot uitdrukking in haar financiering, in het bijzonder

in het wettelijke uitgangspunt van de ledenaansprakelijkheid. Deze bijdrage gaat

in op de uitwinning van de ledenaan sprakelijkh eid en de positie van de leden.

Tevens wordt aandacht besteed aan samenloop van ledenaansprakelijkh eid en

bestuurdersaansprakelijkheid. Naar aanleiding van recente rechtspraak komt ook

het leerstuk van omgekeerde doorbraak aan bod.

1 Inleiding

Het huidige aantal coöperaties bedraagt thans om en nabij de 6.725, hetgeen in

vergelijk met de vennootschap onder firma en de besloten vennootschap met

beperkte  aansprak elijkheid  kan wijzen op een ondergeschikt belang van de

rechtsvorm. Dat is slechts ten dele het geval. Zoals bekend vindt de samenwerking

tussen ondernemers  in de agrarische sector doorgaans plaats in de rechtsvorm van

de coöperatie, waarbij  overigens opvalt dat de coöperatie  op haar beurt in ruime

mate het bedrijf doet uitoefenen door middel van verschillende kapitaalven noot-

schappen. Vrij recentelijk  bestaat er echter ook een toenemende belangstelling

van de coöperatie  bij ondernemers  in het midden- en kleinbedr ijf. De gedachte

is dan dat de coöperatie  een geschikt alternatief zou zijn voor de vof cq. de bv.2

De toenemende belangstelling voor de coöperatie  wordt toegeschreven aan de

omstandig heid dat door het in werking treden van de Wet op de formeel

buitenlandse vennootschappen3 het gebruik van meer exotische rechtsvormen, zoals

de Delaware Corporation (VS), minder aantrekke lijk zou zijn. Voor het verkrijgen

van rechtspersoonlijkheid en een beperking van aansprakelijkheid, zonder overigens

aan de vereisten van kapitaalbescherming te hoeven voldoen, zoekt men het

sindsdien ook dichter bij huis: de werknemersproductiecoö peratie werd nieuw

leven ingeblazen onder de naam ‘eigenaarscoöperatie’. 4 



5 Zie de cijfers in de bijdrage van B.W.G.P. Meijs in dit themanummer.

2

Het aantal faillissementen van coöperaties blijkt, gezien de voorhanden

jurisprudentie, niet zeer omvangrijk.5 Desalniette min lijkt het zinvol de in staat

van insolventie  verkerende coöperatie  en de positie van haar leden aan een nadere

beschouwing te onderwerpen. De reden hiervoor is dat, gezien de hierboven

gesignaleerde toename in de toepassing van de coöperatie, het niet denkbee ldig

is dat er in de toekomst sprake zou kunnen zijn van een relatieve toename van

deconfitures van ‘coöperatieve’ ondernemingen. Anderzijds bestaat er reden om

ook de positie van leden bij coöperaties in de agrarische sector (opnieuw) nader

te bezien, omdat de praktijk een toenemende deelname van de leden in de

financiering van de coöperatie laat zien die gelijke tred houdt met een verdergaande

intensivering en diversificatie  van bedrijfsactiviteiten. Een en ander impliceert

een hoger bedrijfsrisico dat in een ‘worst case’-scen ario afgewen teld wordt op

de bedrijfshuishoudingen van de aangesloten leden.

De opbouw van deze bijdrage is als volgt dat ik in paragraaf 2 de regeling van

de ledenaan sprakelijkh eid behandel aangezien deze met name in geval van

insolventie  van de coöperatie  een centrale rol speelt en aldus de positie van haar

leden in belangrijke mate bepaald . De positie van leden in  geval van een uitbreiding

van de ledenaan sprakeli jkheid staat centraal in paragraaf 3. Tevens besteed ik

daarbij  aandacht aan verschillende ‘exit’-mogelijkheden voor het individuele  lid.

In paragraaf 4 ga ik in op andere participatievormen in het vermogen van de

coöperatie  door leden, aangezien deze van invloed zijn  op de kredietwa ardigheid

van de coöperatie. In het bijzonder de samenhang met een zogenaamde tussentijdse

aansprakelijkheid  voor balans en/of exploitatietekorten speelt hier een rol, en meer

in het algemeen de vraag of, en op welke wijze aan de leden ter afwending van

een eventuele  deconfiture financiële  verplichtingen kunnen worden opgelegd. In

paragraaf 5 bespreek ik vervolgens enige problemen van samenloop tussen

vorderingen uit hoofde van de ledenaansprakelijkheid en van bestuurdersaansprake-

lijkheid. In het bijzonder verdient hier ook het leerstuk van de omgekeerde

doorbraak aandach t. Paragraaf 6 gaat in op recente  jurisprude ntie te dier zake.

2 Leden aanspr akelijkheid

a. Aansprakelijkheidsregimes

In de voorstelling van de wetgever, die op historische gronden verklaarbaar is,

voorziet de coöperatie  in haar kredietwaa rdigheid  doordat de leden zich jegens

de rechtspersoon aansprak elijk stellen tot aanzuivering van het gehele  tekort van

de coöperatie  zoals dat bij ontbinding uit haar boeken blijkt. In feite draagt deze

regeling van de ‘wettelijke aansprakelijkheid’ van art. 2:55 lid 1 BW het karakter



6 Zie voor de verschillende modaliteiten van het ‘B.A.’-regime G.J.H. van der Sangen,

Rechtskarakter en financiering van de coöperatie , Schoordijk Instituut, Center for Company

Law, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer: 1999, p. 281 e.v.

7 Zie a.w. in noot 6, p. 286.
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van een bijdrageplicht aan de  boedel, he tgeen de regeling tot een materiële bepaling

van insolventierecht maakt.  Hoewel zij van toepassing is op alle gevallen van

ontbinding van een coöperatie, blijkt haar praktische toepassing vooral beperkt

tot faillissementssituaties. Ik merk reeds nu op dat het ‘W.A.’-regime in de praktijk

slechts sporadisch voorkomt.  In weerw il van de hoofdregel laat de praktijk, in

verschillende modaliteiten, een beperkte  aansprak elijkheid  (‘B.A.’-regime) zien

of zelfs een algehele  uitsluiting (‘U.A.’-regime). De mogelijkheid daartoe biedt

art. 2:56 BW. Van een beperking van de ledenaan sprakelijkh eid is sprake, indien

de leden gezamenlijk, d.w.z. als totaliteit,  niet aansprak elijk zijn tot aanzuivering

van het totale tekort bij ontbinding. Zowel bij een ‘W.A.’-regime als ook bij een

‘B.A.’-regime gaat de wetgever als hoofdregel er van uit dat de leden naar gelijke

delen verplicht zijn bij te dragen in het tekort. Zowel in een ‘W.A.’-regime als

ook in ‘B.A.’-regime bestaat evenwel de mogelijkheid van deze regel van interne

draagplicht vrijelijk af te wijken. In de praktijk pleegt dat, althans bij agrarische

coöperaties, aldus te geschieden dat de bijdrageplicht van het individuele  lid is

beperkt tot een x-% van de totale omvang van het met de coöperatie  onderhouden

zakelijk verkeer gedurende bijv. 3 jaren voorafgaande aan de ontbinding. Daarnaast

kunnen de statuten de bijdrageplicht tot een absoluut maximum beperken.6 Een

werkbare beperking van de ledenaan sprakelijkh eid bij een ‘eigenaarscoöperatie’

zou bijv. kunnen zijn dat de leden slechts verplicht zijn bij te dragen naar rato van

hun kapitaaldeelname, eventueel aangevuld  met een statutair maximum. Zelfs acht

ik het mogelijk  dat verschillende soorten leden in verschillende mate beperkt

aansprak elijkheid  zijn, mits de maatstaf per soort van lidmaatschap dezelfde is.7

Daarmee kan worden bereikt dat er in de mate van financiële betrokke nheid sprake

is van toepassing van het profijt- en/of prestatiebeg insel: op de leden die gezien

de omvang en de aard van hun zakelijk verkeer bijdragen tot een verhoogd

bedrijfsrisico bij de coöperatie, rust een zwaardere beperkte  aansprakelijkheid.

Een en ander zou betekenen dat een coöperatie  ook commanditaire  leden zou

kunnen hebben, d.w.z. leden die slechts aansprak elijk zijn tot het bedrag van hun

inleg. Overigens zij hier opgemer kt, dat een beroep op een eventuele  beperking

cq. uitsluiting van de ledenaan sprakelijkh eid slechts mogelijk  is indien deze in

de naam van de coöperatie  tot uitdrukking komt. Is dit niet het geval, dan geldt

een wettelijke aansprakelijkheid, aldus art. 2:56 lid 1, tweede volzin BW.

b. Regels  i.v.m. uitwinning van de ledenaan sprakelijkh eid

De wetgever heeft zich de moeite getroost regels op te stellen die een effectieve

uitwinning van de ledena anspra kelijkh eid kunnen bevorderen. In de eerste plaats

zijn de regels van belang aan de hand waarvan kan worden bepaald  op wie uit



8 Zie art. 8 en 28 Hrgw 1996 jo. art. 1 aanhef  en sub 4 WED.

9 Zie art. 225 lid 1 Sr.
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hoofde van een ‘W.A.’ of ‘B.A.’-regime een bijdrageplicht rust. Bijdragep lichtig

zijn zij die lid zijn van de coöperatie  op het moment van ontbinding alsmede zij

die minder dan één jaar voorafgaande aan de ontbinding hebben opgehouden lid

te zijn. Zie art. 2:55 lid 1, eerste volzin BW. De statuten kunnen echter deze voor

oud-leden geldende  termijn op langer dan een jaar stellen. In geval van faillissement

worden deze termijnen niet gerekend vanaf de dag van ontbinding, maar vanaf

de dag van de faillietverklaring. Zie art. 2:55 lid 1, tweede zin BW.

In aanvulling hierop bepaalt  art. 2:61 BW dat, voorzover het een coöperatie

betreft die niet iedere verplichting  van haar leden en oud-leden om bij te dragen

in een tekort heeft uitgesloten, het lidmaatschap schriftelijk  wordt aangevraagd,

van de weigering tot c.q. de toelating eveneens schriftelijk  wordt bericht,  dat de

bescheiden worden bewaard gedurende 10 jaar, en dat een opzegging schriftelijk

dient te geschieden, ofwel door afzonderlijk  geschrift ofwel door een door het lid

ondertekende, gedagtekende verklaring in de administratie  van de coöperatie. Het

lid heeft recht op een schriftelijke erkenning door het bestuur dat zijn lidmaatschap

is beëindigd. Wordt een dergelijke erkenning binnen veertien dagen niet verkregen,

dan is het lid bevoegd op kosten van de coöperatie de opzegging bij deurwaarders-

exploot te herhalen. Als sluitstuk bevat art. 2:61 BW de op het bestuur rustende

verplichting tot het bijhouden van een ledenlijst.  Op het bestuur rust tevens de

verplichting binnen een maand na afloop van het boekjaar schriftelijke opgave

bij het handelsregister te doen van de wijzigingen die de ledenlijst in de loop van

het boekjaar heeft ondergaan. Schending van deze opgaveplicht is een economis ch

delict.8 Het doen van een opzettelijk  onjuiste opgave kan onder omstandigheden

resulteren in valsheid in geschrifte.9 Art. 2:61 BW is overigens een bepaling van

dwingend recht.

In de tweede plaats geeft de  wetgever reg els teneinde  het risico van  insolventie

van een of meer van de leden zo veel mogelijk  af te wentelen op de overige leden.

Zo bepaalt  art. 2:55 lid 3 BW dat, in geval op een of meer (oud) leden het bedrag

van hun aandeel in het tekort niet kan worden verhaald, de overige leden voor het

ontbrekende aansprake lijk zijn en wel naar evenredigheid van het aandeel waa rtoe

zijzelf gehouden zijn. Met deze onmogelijk heid tot verhaal wordt gelijkgeste ld

de situatie dat de vereffenaar afziet van verhaal op een (oud) lid op grond van de

verwachting van de vereffenaar dat door uitoefening van het verhaalsrecht geen

bate ten behoeve van de boedel wordt verkregen. Voor faillissementssituaties is

art. 2:55 lid 3, laatste volzin BW van belang: de curator zal steeds de toestemming

nodig hebben van de rechter-commissaris om af te zien van verhaal op een of meer

(oud) leden. In aanvulling hierop bepaalt  art. 2:55 lid 4 BW dat de vereffe-

naar/curato r de bevoegdh eid heeft om van de leden onmiddellijke betaling van

hun aandeel in een geraamd tekort te vorderen tot voorlopige dekking van een



10 Zie HR 7 december 1934, NJ 1935, 411.

11 Dit bedrag kan zelfs ter discretie van de vereffenaar/curator met 50% worden verhoogd. De

curator zal in de dagvaarding (de omvang van) het tekort kunnen stellen. Ingevolge Rb

Winschoten  4 maart 1931, NJ 1932, 573 hoeft hij hiervan geen bewijs te leveren. Vgl. ook

Hof Den Bosch 16 juni 1936, NJ 1937, 112.

12 Zie over hoofdelijkheid en art. 6:13 BW in het bijzonder W.H. van Boom, Hoofdelijke

verbintenissen, Schoordijk Instituut, Centrum voor aansprakelijkheidsrecht, W.E.J. Tjeenk

Willink, Deventer: 1999, p. 156 en 157.

13 Een en ander betekent ook dat crediteuren een coöperatie met een ‘B.A’-regime enigszins

kritisch dienen te benaderen. Het voorrecht van beperkte ledenaansp rakelijkheid wordt immer s

ook verkregen, indien de bijdrageplicht is beperkt tot een symbolisch bedrag, hetgeen

materialiter neerkomt op een uitsluiting van aansprakelijkheid. Om te kunnen beoordelen of

een dergelijke coöperatie kredietwaardig is, zal men de jaarrekening dienen te onderzoeken.

Zie in dit verband art. 2:392 lid 1 sub d BW. A fortiori geldt dit bij een coöperatie met een

‘U.A.’-regime.  Vanuit de positie van een crediteur is bovendien bezwaarlijk dat, mocht er

al sprake zijn van een substantiële bijdrageplicht, uiteindelijk de kredietwaardigheid van de

coöperatie afhankelijk is van de vermogenspositie van de individuele leden. In het algemeen

heeft een crediteur hierover geen informatie. Anders dan in Duitsland en in België verplicht

de wet ook niet tot de vorming van enig kapitaal ter grootte van de beperkte aansprakelijkheid.

Vgl. §7 Abs 1 jo. § 119  en § 7 Abs 3 GenG, en art. 147 bis. Venn.W.
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omslag voor de kosten van invordering, waaronder de kosten van het faillissement, 10

en van het aandeel van hen die in gebreke mochten blijven aan hun verplichtingen

te voldoen.11 De omslagregeling van art. 2:55 lid 3 en lid 4 BW wijkt aldus in

belangrijke mate af van hetgeen volgens de hoofdregel bij pluraliteit  van

schuldeisers geldt: omslag is ingevolge art. 6:13 BW slechts mogelijk, indien er

sprake is van hoofdelijkheid. Strikt genomen kan  men zelfs niet van pluraliteit

van schuldeisers spreken.12 De aansprak elijkheid van art. 2:55 BW betreft immers

een eigen verplichting van het lid jegens de rechtspersoon naar in beginsel gelijke

delen. Krachtens wetsduiding geldt de zo juist beschreven omslagregeling.

Voor de goede orde wijs ik erop dat de in art. 2:55 lid 3 jo. lid 4 BW vervatte

omslagregeling ook van toepassing is bij een ‘B.A.’-regime, in die zin dat zolang

het  in de statuten neergelegde maximum om bij te dragen nog niet is bereikt,  er

ruimte bestaat voor de vereffenaar tot omslag van kosten en het aandeel van een

of meer (oud) leden dat onbetaald  blijft. Art. 2:55 lid 3 BW kan evenwel in de

praktijk vrij eenvoud ig een dode letter blijken te zijn, indien en voorzover de

beperkte  aansprakelijkheid per lid in een concreet maximumb edrag  is uitgedrukt.13

In de derde plaats biedt het verenigings- en coöperatierecht de ruimte om

beperkingen te stellen aan de mogelijkheid tot beëindiging van het lidmaatschap.

De hier aan orde zijnde regels van ledenbinding kunnen betrekking hebben op

een beperking in de mogelijkheid het lidmaatschap op te zeggen, op het stellen

van uittreevoorwaarden en op statutaire regels die een relatie leggen tussen de

financiële  deelname van het lid in de coöperatie  en het recht op aanspraak in de

winst en/of een eventueel liquidatiesaldo. In het algemeen zal er behoefte  bestaan

aan een statutaire regeling waardoor in geval van uittreding de kredietwaardigheid

van de coöperatie  niet wordt aangetast.  Daarbij  kan men denken aan uittreevoor-

waarden ter compens atie van het wegvallen van de ledenaansprakelijkheid, de



14 (...) en waarbij de verkrijger door het bezit van de participaties  kwalificeert tot lid van de

coöperatie.  De toelating als lid is bij voorbaat in de statuten geregeld door een kwalitatief

lidmaatschap. Zie hierover a.w. in noot 6, p. 399, 403 en 404.

15 Zie in dit verband HR 5 september  1990, NJ 1991, 62 (Nedlloyd), HR 25 oktober 1991, NJ

1992, 149 (Stichting Niac) en Rb Arnhem 14 mei 1992, TVVS 1992 nr. 92/8 p. 211 (Stichting

Werkpool Nijmegen II), alsmede OK Hof Amsterdam 29 juli 1999, JOR 1999, 196 (Blauw

Media). 

16 Conservatoir c.q. executoriaal derdenbeslag is geregeld in de artt. 718 e.v. en 475 e.v. Rv.

Het is overigens de vraag of hier sprake is van een reële mogelijkheid voor crediteuren om

tegen een wijziging van de ledenaansprakelijkheid op te komen. Indien het een coöperatie

betreft met een ledenbestand van enige omvang, betekent dit dat onder elk van de afzonderlijke

leden derdenbeslag moet worden gelegd.

6

verbeurdverklaring c.q. het niet opeisbaar doen zijn van vorderingen van de leden

jegens de coöperatie  in geval van ‘vrijwillige’ opzegging. Problemen die hieruit

voortvloeien, kunnen eventueel worden opgelost door de financiële  aanspraken

te koppelen aan overdraagbare  participaties.14 Met name bij de vormgeving van

een ‘eigenaarscoöperatie’, die doorgaans een ‘U.A.’-regime kent, verdient dit

bijzondere aandach t.

c. Positie van crediteuren

Een bijzonder punt van aandacht verdient het ontbreken van een regeling van

crediteurenverzet in geval er sprake is van een (verdere) beperking of uitsluiting

van een bestaand aansprakelijkheidsregime. Hier wreekt zich het ten enenmale

ontbreken van regels van kapitaalbescherming. In geval bij statutenwijziging de

ledenaansprakelijkheid wordt beperkt,  kunnen crediteuren niet als belanghebbenden

het besluit aantasten. Zij staan c.q. stonden  immers niet in een organisatierechtelijke

betrekking tot coöperatie. Ook al lijden zij door de statutenwijziging een concreet

en specifiek nadeel,  dat maakt hen niet tot belanghebbenden in de zin van art. 2:15

lid 3 aanhef en sub a BW.15 Dat laatste kan zich wel voordoen bij een inmiddels

uitgetreden lid, dat een nog niet opeisbare  vordering heeft op coöperatie, bijv. uit

hoofde van een ledenschuldrekening, en zelf niet meer aansprak elijk is uit hoofde

van de regeling van de ledenaansprakelijkheid. Een dergelijk  ex-lid heeft immers

belang bij handhaving van een bestaand aansprakelijkheidsregime. Andere

crediteuren daarentegen die in een verder verwijderd verband tot de coöperatie

staan, zijn aangewezen op de actio Pauliana van art. 3:45 BW c.q. 42 Fw. Een

geslaagd beroep op de actio Pauliana leidt echter tot de eigenaardige situatie dat

in geval van vereffening buiten faillissement de litigieuze rechtshandeling, in casu

het besluit tot statutenwijziging, slechts relatief nietig is en wel uitsluitend ten

opzichte  van de crediteur die de actie heeft ingeroepen. Zie art. 3:45 lid 4 BW.

Andere crediteuren zouden zich wellicht op grond van art. 285 e.v. Rv in de

procedure kunnen voegen, hetgeen echter veronders telt dat zij van de hoofdac tie

op de hoogte  zijn. Een en ander betekent ook dat slechts die crediteuren die een

actie hebben ingesteld, derdenbeslag onder de leden kunnen leggen.16 In

faillissement spelen deze problemen niet: de curator kan ten behoeve van alle



17 Zie over het verschil in rechtsgevolgen tussen art. 3:45 BW en 42 Fw F.P. van Koppen, Actio

Pauliana en onrechtmatige daadvordering, serie Recht en praktijk nr. 105, Kluwer, Deventer:

1998, p. 253 e.v.

18 Vlg. Pres. Rb Leeuwarden 1 juni 1994, KG 1994, 228 (FNV/Co öperatieve  Bond van

Zuivelfabrieken e.a.), die overweegt: dat een dergelijk beroep op de Pauliana als mosterd

na de maaltijd komt en bovendien aan bederf onderhevig  is. Het ging hier om een omzetting

van een coöperatie met een ‘W.A.’-regime in een bv met als gevolg dat de positie van

crediteuren, in casu werknemers met aanspraken  uit hoofde van een werkgarantieplan, werd

verslechterd. Opmerkelijk is dat de president de coöperatie verbiedt om de omzetting doorgang

te laten vinden zolang de belangen van werknemers na omzetting in de bv niet op gelijke wijze

zijn gewaarborgd op straffe van aansprakelijkheid ex 6:162 BW.
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crediteuren op grond van art. 42 Fw de nietigheid van de statutenwijziging inroepen.

Wordt dit beroep gehonoreerd, dan geldt ten aanzien van alle crediteuren het

voorheen geldende aansprakelijkheidsregime.17 Ik acht het in stelling brengen van

de actio Pauliana achteraf  in dit soort situaties evenwel een weinig vruchtbare

gang van zaken.18 Een regeling van crediteurenverzet naar analogie  van art.

2:100/209 in Titel 3 Boek 2 BW is dan ook geboden.

3 Positie  van de leden bij uitbreiding van de ledenaa nsprakeli jkheid

Hoe is nu echter de positie van de leden in het zicht van c.q. bij insolventie  van

de coöperatie, indien de meerderheid van de algemene ledenvergadering

voornemens is ter afwending van een eventuele deconfiture  de ledenaansprake lijk-

heid uit te breiden? Hierbij  kunnen we vier situaties onderscheiden:

a. Het lid heeft reeds opgezegd en het lidmaatschap is beëindigd, terwijl de

termijn van één jaar c.q. de in de statuten op langer dan een jaar gestelde

termijn reeds is verstreken.

In een dergelijk  geval heeft het uitgetreden lid niets meer te duchten van een

eventuele  uitbreiding van de ledenaansprakelijkheid. Aangezien het ex-lid niet

meer in een organisatierechtelijke betrekking tot de coöperatie  staat, regardeert

een dergelijke statutenwijziging hem niet. Zie voor het bewijs van het einde van

het lidmaatschap art. 2:61 BW en hetgeen hierboven daarover werd vermeld.

b. Als onder 1, maar de termijn van één jaar c.q. de in de statuten op langer

dan een jaar gestelde termijn is nog niet verstreken.

In dit geval is het lid uit hoofde van art. 2:55 jo. 56 BW nog steeds aansprak elijk

voor de bijdrage van zijn aandeel in een eventueel tekort, in elk geval naar de

maatstaf van het op het moment van beëindiging van het lidmaatschap geldende

aansprakelijkheidsregime. De vraag rijst echter, of een statutenwijziging waarbij

het aansprakelijkheidsregime wordt uitgebreid, ook van toepassing is ten aanzien

van een dergelijk  ex-lid. In beginsel zou moeten worden aangenomen dat zulks

inderdaad het geval is. De reden hiervoor is dat van crediteuren niet gevorderd



19 Zie HR 26 maart 1976, NJ 1997, 612 (Sol/Cebeco).

20 Zie de MvA bij art. 17 Wet op de Coöperat ieve Vereeniging 1925.

21 Vlg. HR 3 januari 1929, NJ 1929, 508 en a.w. in noot 6, p. 336.

22 Zie hierover a.w. in noot 6, § 5 van hoofdstuk 5.

23 Vgl. in dit verband OK Hof Amsterdam 3 oktober 1996, NJ 1997, 113 (SOBI/Coberco I),

waar werd overwogen: ‘Bovendien is hij belanghebbende omdat de inrichting van de

jaarrekening (...) voor hem in zijn betrekking tot de onderneming een specifiek  en concreet

nadeel met zich kan brengen dat door wijziging van de jaarrekening ongedaan kan worden

gemaakt of verminderd, nu er een rechtstreeks verband bestaat tussen de jaarrekening en zijn

rechten en verplichtingen jegens de (...) coöperatie.’  Zie ook OK Hof Amsterdam 15 januari

1998, NJ 1998, 452 (SOBI/Coberco II).

24 Zie HR 3 november 1927, NJ 1928, 397 en Hof Den Haag 9 december 1928, NJ 1928, 429.

Vlg. ook HR 18 november 1926, NJ 1927, 283.
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kan worden da t zij zich verdiepen in verschillende aansprakeli jkheidsregimes. Een

en ander zou in strijd zijn met de ratio van de ledenaan sprakelijkh eid als waarborg

voor de kredietwa arheid van de coöperatie  ten behoeve van crediteuren.19 Daar

staat echter tegenover dat tijdens de parlementaire behandeling van de Wet op

de Coöperatieve  Vereeniging van 1925 door minister uitdrukke lijk werd gesteld:

‘De omvang der aansprakelijkheid van oud-leden wordt, naar algemene rechtsbegin-

selen, beheerscht door de tijdens hun uittreding geldende bepalingen.’ 20 Hoewel

deze oud-leden derhalve aansprak elijk zijn voor tekorten van de coöperatie  naar

de maatstaf zoals deze gold ten tijde van beëindiging van het lidmaatschap,  zijn

zij wel gebon den aan de vaststelling van de explo itatierekening.21 Voorzover hierin

niet op de voet van art. 2:38 lid 3 BW is voorzien, kunnen deze oud-leden geen

stemrecht uitoefenen. Wel kunnen zij als  als belanghebbenden het besluit trachten

te vernietigen op grond van de derogerende werking van de redelijkheid  en

billijkheid (art. 2:15 lid 1 sub b jo. 8 BW). Bij de vaststelling van de exploitatiereke-

ning kunnen zij immers belang hebben, in het bijzonder bij de vraag of, en zo ja

op welke wijze een reeds bestaand balans- en/of exploitatietekort  zal worden

gedelgd.22 Met name besluiten van de algemene vergadering om een tussentijds

tekort niet om te slaan, terwijl de statuten daartoe verplichten c.q. een facultatieve

regeling bevatten, zijn nietig resp. kunnen vernietigbaar zijn. In dit verband is verder

van belang dat dergelijke oud-leden als belanghebbenden in het kader van een

jaarrekeningproced ure correctie  van de jaarrekening kunnen eisen.23

c. Het lid heeft reeds opgezegd, maar het lidmaatschap is nog niet beëindigd

in verband met de opzegtermijn.

In het algemeen wordt aangenomen dat een uitbreiding van het aansprakelijkheids-

regime, en in het algemeen elke sta tutenwijzigin g, ook van  toepassing  is ten aanzien

van leden die weliswaar reeds rechtsgeld ig het lidmaatschap hebben opgezegd,

maar waarvan het lidmaatschap gezien de opzegtermijn pas een einde neemt nadat

het besluit is genomen.24  Uiteraard kan ook hier het lid trachten het besluit aan

te tasten wegens strijd met de redelijkheid  en billijkheid. Hetgeen onder b. werd



25 Zie Hof Den Bosch 23 februari 1960, NJ 1961, 64 en Rb Den Bosch 28 maart 1997, NJkort

1997, 38. Vgl. a.w. in noot 6, p. 170 en 188. 

26 Zie Rb Zwolle 15 juli 1992, NJ 1995, 55 (ECA/NAM).

27 Zie voor kritiek op de toepasselijkheid van art. 2:36 lid 3 op coöperaties  a.w. in noot 6, p.

171.
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gesteld ten aanzien van het belang van het lid bij de  vaststelling van  het exploitatie-

rekening geldt mutatis mutandis  ook voor deze situatie.

De hoofdregel dat een lid gebonden is aan een statutenwijz iging ook al is

er reeds sprake van een opzegging, wordt ernstig doorkruist door de werking van

art. 2:36 lid 3 BW, voorzover de daarin neergelegde grond voor beëindiging van

het lidmaatschap niet bij de statuten is uitgesloten. Door opzegging op de voet

van art. 2:36 lid 3 BW is het bezwarende besluit ten aanzien van het opzeggende

lid niet van toepassing. Alsdan ontstaat de eigenaardige situatie dat ten aanzien

van een dergelijk lid juist weer wél het oude aansprakelijksheidsregime van

toepassing is. Acht men dit onwenselijk, dan is uitsluiting in de statuten  van de

opzeggingsbevoegd heid van art. 2:36 lid 3 BW geboden. Een bestaande opzegter-

mijn alsmede een bestaande uittreevoorwaarde za l overigens steeds in acht moeten

worden genomen.25

Bij de toepassing van art. 2:36 lid 3 BW past overigens, vanuit het oogpunt

van financiering van de coöperatie, in het algemeen voorzichtigheid, zodat leden

zich niet al te gemakke lijk in het zicht van een eventuele  deconfiture aan de

overigens noodzakelijke financiële verplichtingen kunnen onttrekken. Gezien lagere

rechtspraak wordt art. 2:36 lid 3 BW nogal ruim geïnterpreteerd: als een verzwaring

van verplichtingen geldt niet alleen het opleggen van een nog niet bestaande

statutaire verplichting, maar ook een feitelijke verzwaring van een reeds bestaande

verplichting.26 Uiteraard geldt de uitsluiting van de opzeggin gsbevoeg dheid van

art. 2:36 lid 3 BW ook als een verzwaring van verplichtingen. Toepassing van art.

2:36 lid 3 BW kan de onderlinge solidariteit  van leden ernstig aantasten. In het

algemeen is uitsluiting van deze bevoegd heid bij een kapitaalintensieve co öperatie

geboden zijn. Immers, zowel de blijvende leden als ook crediteuren hebben belang

bij een tussentijdse omslag van kosten en verliezen teneinde een deconfiture zoveel

mogelijk  af te wenden.27

d. Het lid heeft nog niet opgezegd, maar het besluit tot uitbreiding is hem

meeged eeld

In een dergelijk  geval kan het lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang

beëindigen op de voet van art. 2:36 lid 3 BW voorzover deze bevoegd heid niet

is uitgesloten. Zie hierboven onder 3, punt c. Zo dit laatste wel het geval is, ligt

het voor de hand dat, als het lid zich aan de uitbreiding van het aansprakelijkheids-

regime wenst te onttrekken, hij zich beroept op de vernietigba arheid van besluit

wegens strijd met de redelijkheid  en billijkheid (art. 2:15 lid 1 sub b jo. 8 BW).

Een dergelijk  beroep zal echter niet snel slagen, met name niet indien uitbreiding



28 Zie voor een beroep op de continuïteit van de coöperatie Hof Amsterdam 7 mei 1980, NJ 1982,

387 (NDC), Pres. Rb Dordrecht 25 juli 1991, KG 1991, 267 (Buijsse/O bema) en Rb Den Bosch

28 maart 1997, NJkort 1997, 38. Verlies van de continuïteit van de coöperatie was niet in

het geding in HR 9 januari 1987, NJ 1987, 959 (Vecolac/Juliana), zodat strijd met de

redelijkheid en billijkheid wel werd aangenomen.

29 Zie voor een overzicht van deze verschillende vormen van zelffinanciering bij coöperaties,

a.w. in noot 6, in het bijzonder hoofdstuk 5.
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van de ledenaansprakelijkheid noodzakelijk is om de continuïteit van de coöperatie

te waarborgen c.q. noodzak elijk is ter afwending van een deconfiture.28 Immers,

dezelfde redelijkheid  en billijkheid  eist van de kant van het individuele  lid dat hij

zich de gerechtvaardigde belangen van de meerderh eid aantrekt.  In het bijzonder

speelt de aard van de coöperatie  hierbij een rol: zijn de leden voor de vorming van

hun inkomen rechts treeks afhankelijk van de resultaten van de coöperatie? Bestaat

er een nauwe samenwerking die mede tot uitdrukking komt in een strakke

ledenbinding door bijv. leverings- c.q. afnameverplichtingen, of in de op onderlinge

samenwerking gerichte  beslotenh eid van de rechtspersoon, zoals bijv. bij een

eigenaarscoöperatie? Worden de resultaten volgens het kostendekkingsbeginsel

omgeslagen? Geven de statuten een regeling waarbij  op de leden de verplichting

rust bij te dragen in de financiering?

4 Invloed van andere vormen van zelffinanciering

a. Zelffinanciering

Zoals reeds aangedu id laat de praktijk zien dat een wettelijke aansprak elijkheid

nauwelijks nog toepassing vindt, terwijl een beperkte aansprakelijkheid  niet in

alle gevallen een substantiële  bijdrage levert aan de kredietwaardigheid. De

aandacht voor de ledena anspra kelijkh eid in de wettelijke regeling als ook in de

studie- en handboeken staat dan ook in schril contrast met de toepassing in de

praktijk. In de praktijk blijkt de deelname in de financiering van de coöperatie

door leden voorname lijk te bestaan uit de vorming van algemene reserves en/of

tegoeden op geïndivualiseerde eigen vermogensrekeningen, de deelname aan een

ledenschuldrekening dan wel in de vorm van door leden aan de coöperatie verstrekt

leveranciers- cq. afnemerskrediet.29 Dit laatste doet zich voorname lijk voor bij

agrarische coöperaties die het zakelijk  verkeer met de leden afwikkelen op basis

van het kostendekkingsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel. Beide beginselen

vloeien voort uit de omstandig heid dat de coöperatie  idealiter een of meer

bedrijfsfuncties van de leden/bedrijfshuishoud ingen overneemt, d ie de leden ieder

afzonderlijk op minder gunstige condities ter hand kunnen nemen. Bij een dergelijke

coöperatie  die als verlengstuk optreedt van de bedrijfshuishoudingen van de leden,

worden de door de coöperatie gemaakte kosten voor de overgenomen bedrijfsfunctie

verdisconteerd in een voorlopige vergoeding c.q. kostprijs  - afhankelijk  of het een

verwerkings- of een aankoop coöpe ratie betreft -, die na vaststelling van de



30 Een voorbeeld van een dergelijke traditionele verlengstukcoöperatie is de inmiddels met Coberco

gefuseerde zuivelcoöperatie Heino Krause.  Zie Hof Arnhem 27 april 1999, JOR 1999, 144

(SOBI/Sijtsema II).

31 Zie Hof Amsterdam 7 mei 1980, NJ 1982, 387 (NDC).

32 Vlg. HR 16 juni 1944, NJ 1944, 443 (Merito) en HR 21 januari 1955, NJ 1959, 43

(Forumbank).
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exploitatierekening gecorrigeerd wordt met een nabetaling c.q. naheffing naar rato

van de omvang van het zakelijk  verkeer.30 In geval van een nabetaling rijst de vraag

of en zo ja, op welke wijze deze nabetaling plaatsvindt.  In het geval van een

naheffing rijst de vraag of en zo ja, op welke  wijze de leden verplicht bij te dragen

in een exploitatietekort,  en in het bijzonder of de inmiddels  betaalde bijdragen

in mindering kunnen worden gebracht op het uit hoofd e van de ledenaansprakelijk-

heid bij te dragen aandeel in een tekort bij ontbinding.

Conseq uente kostentoerekening en het gebruik  van een regeling van een

tussentijdse aansprak elijkheid  voor balans- en/of exploitatietekorten leiden er toe

dat bij een dergelijke coöperatie  slechts tijdelijke verliezen optreden. Evenwel

zijn er ook coöperaties die het kostendekkingsbeginsel niet hanteren, maar het

zakelijk  verkeer met hun leden afrekenen op basis van marktconforme prijzen en

veelal geen verplichtingen opleggen aan de leden om  tussentijds dan wel in geval

van ontbinding bij te dragen in een tekort.  Dit verschil  in de wijze waarop een

coöperatie  inhoud geeft aan haar economische functie, blijkt relevant te zijn voor

de hierna te bespreken mogelijkheid voor de leden een vordering in te stellen jegens

derden op grond van een ‘omgekeerde doorbraak van aansprakelijkheid’.

Wat betreft het opleggen van financiële  verplichtingen het volgende: gezien

art. 2:27 lid 4 sub c jo. 34a BW dient hiervoor steeds een statutaire grondslag te

bestaan. Een dergelijke grondslag voor het opleggen van financiële verplichtingen

kan niet uitsluitend worden gebaseerd op het recht op uitkering van een aandeel

in het exploitatie-o verschot.  Een specifieke statutaire bepaling daartoe lijkt

gewenst. 31 Een en ander betekent dat niet enkel bij meerderh eidsbesluit  omtrent

het opleggen van financiële  verplichtingen kan worden besloten. Een dergelijk

besluit zou nietig zijn.32 Voorzover een statutaire grondslag wel bestaat, dient men

rekening te houden met de toepassing van art. 2:36 lid 3 BW dat, zoals gezegd,

de mogelijkheid biedt in geval van een beperking van rechten c.q. een verzwaring

van (financiële) verplichtingen het lidmaatschap onmidde llijk te beëindigen,

alsmede met de toepassing van art. 2:15 lid 1 sub b jo. 8 BW.

b. Verhouding ledena ansprakelijkh eid tot tussentijdse aanspra kelijkheid

In het verleden is wel de vraag gerezen of hetgeen de leden vóór ontbinding reeds

hebben bijgedragen in het kader van de zelffinanciering in mindering kan komen

op hetgeen de leden uit hoofde van de ledenaan sprakelijkh eid verplicht zijn bij

te dragen in een tekort bij ontbinding. De ledenaansprakelijkh eid zou daartoe

bijvoorbee ld in de statuten aldus zijn geformuleerd, dat al hetgeen de leden reeds



33 NJ 1977, 612.

34 Zie in dit verband art. 2:29 lid 1 jo. 53a BW en art. 2:392 lid 1 sub d jo. 2:349 lid 1 BW.

35 Wel kan het lid tijdens het bestaan van de coöperatie een beroep doen op verrekening met

opeisbare vorderingen op de coöperatie cf. art. 6:127 BW. Let wel, voor een dergelijke

verrekening is geen medewerking van de rechtspersoon vereist, zodat ook in het zicht van

een eventuele deconfiture een beroep op verrekening mogelijk is. In geval van surséance gelden

de strengere eisen van art. 234 Fw.

36 Zie a.w. in noot 6, p. 297 en 298.
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hebben bijdragen aan de coöperatie  krachtens de verplichting tot deelname in de

financiering, in mindering komt op het door het lid te betalen maximum uit hoofde

van de ledenaansprakelijkheid. Het resultaat zou kunnen zijn, dat in geval van

insolventie  op individuele  leden geen verplichting meer rust om bij te dragen in

een eventueel tekort. De vraag is derhalve  of een dergelijke schulddefiniëring bij

een ‘B.A.’-regime toelaatbaar is. Beantwoording van deze vraag dient te geschieden

tegen de achtergrond van de ratio van de ledenaan sprakelijkh eid van art. 2:55 en

56 BW. In het bekende arrest van de Hoge Raad van 26 maart 1976 inzake

Sol/Cebeco33 werd expliciet overwogen dat de ledenaan sprakelijkh eid dient als

waarborg van de kredietwa ardigheid  voor crediteuren, waarbij  tevens van belang

werd geacht dat een dergelijke ledenaan sprakelijkh eid op voor crediteuren

duidelijke wijze kenbaar moet zijn uit het handelsregister. Met deze waarborgfunctie

is niet wel te verenigen dat crediteuren op het moment van uitwinning van de

ledenaan sprakelijkh eid zich zouden moeten verdiepen in omstandigheden die

plaatsvinden tussen het tijdstip van het aangaan van de rechtshandeling met de

coöperatie  en het tijdstip van uitwinning van de ledenaansprakelijkheid, en niet

kenbaar zijn uit de in het handelsregister gepubliceerde gegevens.34 Een en ander

leidt tot de conclusie  dat reeds betaalde bedragen door het lid tijdens het bestaan

van de coöperatie  uit hoofde van een statutaire tussentijdse aansprak elijkheid  voor

balans en/of exploitatietekorten niet in mindering komen op het maximum bij te

dragen bedrag uit hoofde van de ledenaansprakelijkheid.35

c. Verhouding ledena ansprakelijkh eid tot ledentegoeden

Op basis van dezelfde gedachte  is het ook niet mogelijk  dat een lid op het te betalen

bedrag uit hoofde van de ledenaan sprakelijkh eid in mindering brengt hetgeen hij

uit hoofde van een ledenschuldrekening aan de coöperatie  (verplicht)  als lening

ter beschikking heeft gesteld. Een ander zou neerkomen op een omzeilen van het

voor het lid geldende compensatieverbod zoals geformuleerd in het hierboven

genoemde arrest van de Hoge Raad en thans neergelegd in art. 2:55 lid 5 BW. Art.

2:55 lid 5 BW derogeert derhalve aan de verrekenin gsbevoeg dheid van art. 53

Fw. Door de werking van het compensatieverbod wordt evenwel slechts bereikt

dat er ten behoeve van de boedel een bate wordt verkregen, en leidt derhalve niet

tot een achterstelling van de leden van een coöperatie  ten opzichte  van andere

crediteuren. Het lid behoudt immers een concurre nte vordering op de insolvente

coöperatie  en kan zijn vordering ter verificatie indienen bij de curator.36



37 Zie hierover a.w. in noot 6, p. 296 en 297.

38 Zie a.w. in noot 6, p. 296.

13

Art. 2:55 lid 5 BW is dwingend recht en geldt ten aanzien van elke vordering

die het lid uit welke hoofde dan ook op de coöperatie  heeft. Niet valt echter in

te zien waarom een vordering uit hoofde van een facultatief verstrekte  lening aan

de coöperatie  ook getroffen zou moeten worden door het compensatieverbod, met

name niet wanneer de lening werd verstrekt op zakelijke condities  zonder dat er

een relatie bestaat met (de omvang van) het zakelijk  verkeer.37

Het compensatieverbod kan overigens vrij gemakkelijk worden omzeild door

de statuten aldus in te richten dat eventuele b ijdragen van de leden in  de financie ring

plaatsvinden als stortingen op geïndividualiseerde eigen vermogensrekeningen,

terwijl de statuten bepalen dat op het maximum bij te dragen bedrag uit hoofde

van de ledenaan sprakelijkh eid de reeds gedane stortingen in mindering worden

gebracht.  Een dergelijke wijze van schulddefiniëring heeft ook in een dergelijk

geval als gevolg dat de leden niet meer verplicht zijn tot enige bijdrage in geval

van ontbinding. Evenwel is hier in casu niets op tegen, nu de strekking van het

compensatieverbod eruit bestaat dat er in het belang van de crediteuren een bate

wordt verkregen ten behoeve van de boedel.  In geval van stortingen is deze bate

immers, als deel uitmakend van het eigen vermogen, reeds bij voorbaat verkregen.38

5 Problemen van samenloop van vorderingen

Indien er sprake is van een coöperatie met een ‘W.A’ of ‘B.A.’-regime kan in geval

van insolventie  sprake zijn van samenloop van vorderingen jegens de leden uit

hoofde van de ledenaansprakelijkheid en vorderingen jegens bestuurders c.q. derden

uit hoofde van een op hen rustende aansprak elijkheid  voor het ontstane tekort.

Dergelijke gevallen van samenloop van aansprakelijkheid zijn niet door de wetgever

onderkend. Ik denk daarbij  in de eerste plaats aan samenloop van een vordering

van de curator jegens de leden uit hoofde van de ledenaan sprakelijkh eid en een

vordering van de curator jegens een of meer bestuurders uit hoofde van bestuurders-

aansprak elijkheid  in de zin van art. 2:53a jo. 50a en 138 BW. In verband met de

toepassing van het hierboven reeds besproken art. 2:55 lid 4 BW kunnen de leden

er belang bij hebben dat de curator eerst de bestuurders c.q. de feitelijk leiding

gevende(n) in de zin van art. 2:138 lid 7 BW aanspree kt, indien duidelijk  is dat

het faillissement is veroorzaakt door een kennelijk  onbehoorlijke taakvervulling.

Evenwel blijkt uit de tekst van art. 2:55 lid 4 BW dat de curator een keuzemogelijk-

heid heeft welke vordering hij als eerste zal instellen. Bij de  toepassing van art.

2:55 lid 4 BW zullen er voor de curator,  anders dan bij een effectuering van de

bestuurdersaansprakelijkheid, in beginsel weinig bewijstechnische problemen

optreden.



39 Zie a.w. in noot 6, p. 290 en mijn bijdrage in Agrarisch Recht 1992, p. 444-447. In soortgelijke

zin H. de Groot, Bestuurdersaansprakelijkheid , serie Recht en praktijk nr. 67, Kluwer,

Deventer: 1997, p. 86.

40 Zie over art. 2:138 lid 10 BW H. de Groot, a.w. p. 75 en 76, alsmede p. 285-293, en J.B.

Wezeman, Aansprakelijkheid  van bestuurders, uitgave vanwege het Instituut voor Onderne-

mingsrecht RUG, Kluwer, Deventer: 1998, p. 326.

41 Aldus H. de Groot, a.w. p. 86. Zie over art. 69 Fw F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator.

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de taak, bevoegdheden en persoonlijke aansprakelijk-

heid van de faillissementscurator, Schoordijk Instituut, Center for Company Law, W.E.J.

Tjeenk Willink, Deventer: 1998, p. 369-374

42 Zie Rb Arnhem 14 november 1996, JOR 1997, 25 (SOBI/Sijtsema I), HR 2 december 1994,

NJ 1995, 288 (ABP/Poot) en HR 29 november 1996, NJ 1997, 178 (Damen/Amersfoortse).

43 Zie over dit begrip M.J. Kroeze, Schade aan aandelen, WPNR 97/6288 p. 720.

44 Zie in dit verband art. 2:138 lid 6 BW. Bij het instellen van de actie ex 2:9 BW kan alleen

de formeel bestuurder een beroep doen op een verleende decharge, echter alleen voorzover

de schade toebrengende handeling kenbaar is uit de jaarrekening resp. tijdig aan de ALV is

medegedeeld. Vgl. HR 10 januari 1997, NJ 1997, 360 (Staleman/Van de Ven). Voorzover

de bestuurder uitdrukkelijk voor het schade toebrengend handelen is gedechargeerd, biedt

wellicht toepassing van het enquêterecht en de voorziening van art. 2:356 sub a BW uitkomst,

en wel met als doel het degarchebesluit te vernietigen. Vlg. HR 4 juni 1997, NJ 1997, 671
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Ik acht echter verdedigbaar dat, in het geval de curator eerst de leden

aanspreekt tot een voorlopige bijdrage op de voet van art. 2:55 lid 4 BW, hij

gemotiveerd jegens de leden en oud-leden moet aangeven of hij al dan niet een

vordering zal instellen op grond van art. 2:53a jo. 50a en 138 BW. In een dergelijk

geval zou het rauwelijks toepassen van de voorschotregeling jegens de leden in

strijd zijn met de redelijkheid  en billijkheid en komt de leden een beroep toe op

art. 2:8 lid 2 BW.39 Een andere opvatting zou er immers toe leiden dat het door

falen van het bestuur ontstane tekort  ten onrechte  wordt afgewen teld op de leden,

terwijl ook in het kader van art. 2:138 een mogelijkheid voor de curator bestaat

om op grond van lid 10 bij het Ministerie  van Justitie te verzoeken om een

voorscho t.40 In dit verband zij overigens nog opgemerkt dat slechts, indien de leden

tevens crediteur zijn van de coöperatie  hetgeen eerder regel dan uitzondering is,

de mogelijkheid bestaat om op grond van art. 69 Fw via de rechter-com missaris

een bevel uit te lokken dat de curator eerst de vordering op grond van art. 2:138

BW instelt.41

De zojuist weergegeven procedure in geval van samenloop van ledenaanspra-

kelijkheid  en bestuurde rsaanspra kelijkheid  spreekt temeer daar de leden van een

coöperatie  zowel in als buiten faillissement in de regel slechts onder zeer bijzondere

omstandigheden een mogelijkheid hebben om buiten de coöperatie om de

bestuurders c.q. feitelijk leidinggevenden wegens ‘wanbeleid’ rechtstreeks aan

te spreken.42 In het algemeen bestaat er namelijk geen mogelijkheid voor de leden

afgeleide schade43 op persoonlijke titel te vorderen. In faillissement zal men via

de curator de weg van art. 2:138 dienen te volgen dan wel van art. 2:9 BW. Voor

een actie op grond van art. 2:9 BW kan er reden bestaan, indien de schade

toebrengende handeling heeft plaatsgevonden langer dan 3 jaar voor het

faillissement c.q. de schade groter is dan het faillissements tekort.44 Buiten



(Text Lite).

45 Zie Hof Arnhem 27 april 1999, JOR 1999, 144 (SOBI/Sijtsema II) en HR 2 mei 1997, NJ

1997, 662 (Kip en Sloetjes/Rabobank). In soortgelijke zin M.J.G.C. Raaijmakers in zijn noot

onder laatste genoemde uitspraak in Ars Aequi 46 (1997) 10, p. 745.

46 Een moeilijkheid hierbij is dat inmiddels Heino Krause door fusie is opgegaan in Coberco.

De leden van het voormalige Heino Krause kunnen het bestuur van Coberco, als rechtsopvolger

onder algemene titel, niet dwingen een dergelijke procedure te starten jegens Sijtsema.
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faillissement is men aangewezen op een vordering ex 2:9 jegens bestuurders welke

vordering namens de rechtspersoon ingesteld  dient te worden door de ALV. Een

mogelijkheid voor individuele  leden om buiten de coöperatie  om bestuurders en

feitelijk leidinggevenden aan te spreken bestaat weer wel, indien de schade

toebrengende handeling leidt tot rechtstreekse schade geleden door individuele

leden. Van een dergelijke rechtstreekse schade is sprake indien er geen mogelijkhe-

den meer bestaan om de schade door tussenkomst van de rechtspersoon te vorderen

en derhalve definitief ten laste is gekomen van het privé-vermogen van het

individuele  lid.45

6 Verwikkelingen rond Heino Krause: een casus

Een mooie illustratie biedt de casus die ten grondslag lag aan Hof Arnhem 27 april

1999 inzake Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie, daarbij  optredend namens

147 van zuivelcoöp eratie Heino Krause, tegen Sijtsema, voormalig directeur (niet

formeel-bestuurder).  In de procedure staat inmiddels vast dat Sijtsema onrechtmatig

heeft gehandeld doo r op grote schaal buiten de normale bedrijfsvoering om, lactose

aan melk en melkpoeder toe te voegen en deze als puur en onverdund te verkopen.

Hierdoor werd op onrechtmatige wijze een verkoopvoordeel verkregen dat, nu

de handel en zwendel aan het licht is gekomen, door de co öperatie terug zal moeten

worden betaald. Bovendien  zijn ten onrechte voor deze partijen melk en melkpoeder

exportsubsidies van de EG ontvangen. De schade wordt verder vergroot doordat

Sijtsema in strijd met de interne regels tegen te hoge prijzen melk van derden heeft

bijgekocht teneinde de lactosefraude op te kunnen zetten, terwijl de coöperatie

aan deze ‘duur’-overeenkomsten gebonden is. Totale schade bedraagt ƒ 25 miljoen.

Daarop wordt Sijtsema aangesproken tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad.

Met een beroep op de regel uit het ABP/Poot-arrest weet Sijtsema in eerste aanleg

nog de dans te ontspringen: de schade heeft zich naar het oordeel van de rechtbank

verwezenlijkt in het vermogen van de coöperatie  en deze afgeleide schade zullen

de leden dan ook via de coöperatie  moeten vorderen. Voor het toewijzen van een

vordering tot vergoeding van afgeleide schade acht de rechtbank de gestelde

economische verbonde nheid tussen coöperatie  en haar leden in het algemeen

onvoldoende.46

In hoger beroep is het hof daarentegen van mening dat zich hier niet de situatie

voordoet van APB /Poot, maar er  sprake is van een rechtstreekse schade die



47 Zie hierover C.E. du Perron, Overeenkomst en derden, Kluwer Rechtswetenschappelijke

Publicaties, Deventer: 1999, hoofdstuk 6, in het bijzonder nr. 313 p. 272, die voor het aannemen

voor een dergelijke aansprakelijkheid van een partij jegens een derde als eis stelt, naast de

voorzienbaarheid van de schade, dat er sprake is van betrokkenheid  tussen de schade

toebrengende partij en de derde.
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definitief ten laste is gekomen van de leden, en welke schade veroorzaakt is door

het onrechtmatig handelen van directeur Sijtsema. Onder dergelijke omstandigheden

kunnen de leden Sijtsema rechtstreeks aanspreken uit onrechtmatige daad, indien

Sijtsema jegens deze leden een specifieke zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden.

Zowel bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van rechtstreekse schade

als ook, of er sprake is van een schending van een specifieke zorgvuldigheidsnorm

acht het hof van essentieel belang dat het hier gaat om een traditionele  coöperatie,

waar de leden melkgelden ontvingen die afhankelijk waren van het bedrijfsresultaat

van de coöperatie, en waarbij  het zakelijk verkeer met de leden derhalve wordt

afgerekend op basis van het kostendekkingsbeginsel. Een en ander betekent,  volgens

het Hof, dat Heino Krause als rechtspersoon zelf geen schade heeft geleden. De

verliezen zijn namelijk  door toepassing van het systeem van voorschotprijzen en

nabetalingen c.q. naheffingen verdisconteerd in de melkgelden en aldus uiteindelijk

gedragen door de leden. Bij de beantwoording van de vraag of Sijtsema als directeur

jegens de leden een specifieke zorgvuldigheidsnorm  heeft geschonden, kent het

hof wederom gewicht toe aan het feit dat het hier gaat om een ‘traditionele’

coöperatie:

‘In die situatie bestond tussen de coöperatie en de leden niet alleen een lidmaatschapsrelatie,

maar ook de relatie die tussen een bedrijf en leveranciers/crediteuren bestaat. In verband met

deze dubbele relatie rustte er (...) een bijzondere zorgvuldigheidsplicht op de directeur ten

opzichte van de leden. Het door hem als directeur gevoerde beleid had immers rechtstreekse

gevolgen voor de financiële positie van de leden (...). Hij diende met zijn beleid rekening te

houden met de financiële belangen van de leden.’

De beslissing valt te billijken. Het hof is blijkbaar van mening dat in geval de kosten

en verliezen van een coöperatie  consequent worden doorberekend aan de leden

met terzijdestelling van de coöperatie als rechtspersoon een directeur aansprake lijk

kan worden gehouden voor de door hem veroorzaakte en door de leden rechtstreeks

geleden schade. Zo beschouwd heeft dit weinig met het leerstuk van omgekeerde

doorbraak te maken, maar meer met een bijzondere toepassing van het criterium

van de maatschappelijke zorgvuldigheid, dat een wanpres tatie van de directeur

jegens de coöperatie onder bijzondere omstandigheden tevens leidt tot een

onrechtmatige daad jegens derden, in casu de gedupeerde leden.47 De vraag resteert

op welke coöperaties deze uitspraak toepasselijk  zal zijn, aangezien het hof geen

maatstaven aanreikt om te beoordelen wanneer er sprake is van een traditionele

coöperatie. Bovend ien is het de vraag of gegeven een zelfde feitencomplex de

beslissing hetzelfde zou zijn, indien Sijtsema formeel bestuurder van de coöperatie



48 Zo leent zich HR 3 april 1992, NJ 1992, 411 (Van Waning/Van der Vliet) voor analogische

toepassing op de eigenaarscoöpera tie. Zie ook mijn bijdrage in S&V 1997 p. 42.
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zou zijn geweest.  Is bijvoorbee ld een verleende decharge in dit verband relevant?

Vraagtekens waarover de Hoge Raad zich op korte termijn zal uitlaten, aangezien

inmiddels  cassatie  is aangetekend tegen het arrest van het hof.

7 Tot slot

In het voorgaande betrof het steeds een coöperatie met een ‘W.A’ of ‘B.A.’-regime.

Met name in deze gevallen kan de afwikkeling van de boedel van een insolvente

coöperatie  tot problemen leiden die terug te voeren zijn op het bijzondere karakter

van deze wijze van economische samenwerking. In het algemeen doen zich

dergelijke problemen niet voor bij een coöperatie  met een ‘U.A’-regime, hetgeen

steeds het geval zal zijn bij de eigenaarscoöperatie. Gezien de gewenste  samenval

van de positie van bestuurder en lid van de algemene vergadering zal men in het

algemeen van de opgeworpen dam van de rechtspers oonlijkhe id niet al te grote

wonderen mogen verwachten. De jurispruden tie terzake van besloten vennootschap-

pen met een of meer bestuurders die volledige zeggenschap bezitten, is mijns

inziens mutatis mutandis  van toepassing op de eigenaarscoöperatie.48


