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1 Zie hierover J.B.W.M. Kemperink en M.E. van Rossum, ‘De rechtsvorm van de coöperatie:

bezwaarlijk of juist niet?!’, TVVS 1998 nr. 98/4 p. 101-103 en de daar aangehaalde literatuur.
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Eigen vermogensvorming bij coöperaties door beleggers.

Contradictie of paradox?

Mr G.J.H. Van der Sangen

1 Inleiding

Aan de vooravond van de eenen twintigs te eeuw bevinden coöperaties zich op een

cruciaal punt van ontwikkeling: terugkeer naar het concept van de plaatselijk

opererende verwerkings- en/of dienstverleningscoöperatie, dan wel verdere

doorgroei als een zelfstandige onderneming met door de markt geïndiceerde

doelstellingen en bedrijfsactiviteiten, waarbij  de leden nog slechts als een van de

stakeholders opereren. Een dergelijk schisma tekent zich ook af binnen de geled eren

van de leden: behoudende leden, mogelijk  met plannen het agrarische bedrijf op

termijn te staken, en vooruitstrevende leden, die bereid zijn verder te investeren

in innovatie  van de eigen agrarische onderneming en, in het verlengde daarvan,

van de onderneming van de coöperatie. Binnen de Nederlandse agrarische sector,

waar de rechtsvorm van de co öperatie tot op heden een dominantie positie bekleedt,

tracht men de coöperatie  nieuw leven in te blazen door fusies en acquisities,

product-  en merkontwikkeling, beheersing van marktketens enz. Al dit wordt ter

hand genomen teneinde de toegevoegde waarde van de door de leden geleverde

grondstoffen te verhogen. In dit opzicht lijken coöperaties wat hun optreden op

de externe markten betreft steeds meer op andere, niet-coöperatieve ondernemingen

in de voedingsmiddelenindustrie. In tegenstelling tot niet-coöperatieve onderne-

mingen bevinden coöperaties zich daarbij evenwel in een nadeliger positie: in de

eerste plaats zijn zij gebonden aan de in de statuten nader omschreven wettelijke

doelstelling. In de tweede plaats is de juridische structuur van de coöperatie, die

geënt is op de vereniging, op het eerste gezicht niet geschikt om risicodragend

kapitaal van beleggers aan te trekken, zoals te doen gebruike lijk bij de naamloze

vennootschap, door de emissie van aandelen.1

Tegen deze achtergrond wordt reeds 30 jaar binnen de agrarische, coöperatieve

sector een discussie  gevoerd, overigens met wisselende intensiteit  en succes, of

er binnen de huidige wettelijke regeling van de coöperatie  mogelijkheden bestaan

de coöperatie  te financieren met risicodragend kapitaal afkomstig  van beleggers,



2 Zie bijvoorbeeld de rapporten  vanwege de Nationale Coöperatieve Raad voor de land- en

tuinbouw uit 1973 en 199 0, Struktuur van de grote landbouwkoöpera tie resp. De financiering

van de coöperatie  onderneming. Verder wijs ik op Ph.C.M. van Campen, ‘Nieuwe

ontwikkelingsmogelijkh eden voor de coöperatie op aandelen?’, TVVS 1971 nr. 71/3 p. 69-76

en  R. Becking, ‘Beschouwingen  over participatie in het vermogen van de coöperatie’, TVVS

1989 nr. 89/11 p. 265-269, alsmede op P.J. Dortmond, De coöperatie; van vereniging naar

houdstermaatschapp ij en beursrechtspersoon, Kluwer, Deventer: 1991 en W.A. Verburg,

‘Coöpera tieve beursmodellen’, S&V 1993 p. 89-94.

3 Zie voor de verschillende benaderingswijzen  van de coöpera tieve onderneming hoofdstuk 2

van mijn proefschrift. Hieruit blijkt dat, hoewel de economisch analytische coöperatietheorie

algemeen aanvaard wordt,  ook heden ten dage door wetgever, wetenschappers en coöperanten

aan de coöperatie een maatschappij hervormende, sociale werking wordt toegedicht.
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zonder dat het basisconcept van de coöperatie  geweld  wordt aangedaan.2 Aan de

vraag of een coöperatie  gefinancierd kan worden met belegging skapitaal,  kleven

zowel civielrechtelijke, mededing ingsrechte lijke en fiscale aspecten. De discussie

wordt daarbij enigszins vertroebeld doordat, hoewe l historisch verklaarbaar, zowel

de wettelijke regelingen als ook sommige actoren uitgaan van een  basisconcept

van de coöperatie  dat aan bijstelling toe is.3 Bovendien blijkt het zoeken naar een

passende financiering van de coöperatie  met beleggingskapitaal op economische

en zelfs psychologische weerstanden te stuiten.

De opbouw van deze bijdrage is als volgt: in § 2 zal ik het basisconcept van de

samenwerking in coöperatief verband uiteenzetting, om vervolgens in § 3 in te

gaan op de knelpunten in de huidige wijze van financiering van de coöperatie  die

daaruit  voortvloeien. In § 4 zal ik ingaan op de uitgangspunten bij het aantrekken

van risicodragend kapitaal van beleggers, waarbij  ik in het bijzonder aandacht

besteed aan de doelstelling van de coöperatie, de zeggenschapverhoudingen, de

wijze van vergoeding op ingebracht vermogen en de verhande lbaarheid  van het

financiële  belang. In § 5 beschrijf  ik een vijftal financieringsmodellen die het

mogelijk  maken om binnen de wettelijke regeling van de coöperatie  risicodragend

kapitaal van niet-leden aan te trekken. Daarbij  zal ik tevens aandacht schenken

aan een eventuele  beursgang van (een gedeelte  van) het coöperatieve concern.

Tot slot stelt zich in § 6 dan ook de vraag of eigen vermogensvorming bij de

coöperatie  met beleggingskap itaal een contradictie blijft, of dat er niet eerder sprake

is van een paradox.

2 Basisconcept van de samenwerking in coöperatief verband

In de economische literatuur wordt de coöperatie  omschreven als ‘een samenwer-

kingsvorm waarbij  bedrijfshuishoudingen een of meer gelijkgerichte economische

functies of gedeelten daarvan, gezamenlijk blijvend uitvoeren teneinde het

economisch resultaat van de betreffende functie te verbeteren, zonder dat



4 De omschrijving is afkomstig G .J. Ter Woorst. Zie over het basisconcept van de samenwerking

in coöperatief  verband diss.  § 4 van hoofdstuk 2, p. 41-46 in het bijzonder.

5 In het hierna volgende zal ik uitgaan van de bedrijfscoöperatie die een of meer be- en/of

verwerkingsfuncties  voor haar leden uitoefent. Zie voor de gehanteerde terminologie diss.

p.  11.

6 Overigens leidt dit economische uitgangspunt in fiscalibus niet tot transparantie van de

coöpera tieve onderneming, maar slechts tot een specifieke aftrekfaciliteit in het kader van

de vennootschapsbelangstelling. Zie art. 9 lid 1 aanhef en sub h en lid 2 Wet Vpb 1969.
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samenwerkende bedrijfshuishoudingen hun zelfstandigheid verliezen’.4 Kenmerkend

in deze omschrijving  is dat de door de coöperatie ter hand genomen bedrijfsfunctie

in het verlengde ligt, zo men wil is afgesplitst van de activiteiten van de aangesloten

bedrijfshuishoudingen, en daaraan dienstbaar dient te zijn. Kenmerkend wordt

verder geacht dat de bedrijfsfun ctie weliswaar in technische zin wordt afgesplitst

van de leden/bedrijfshuishoudingen naar de coöperatieve onderneming, maar dat

in economische zin de door de coöperatieve onderneming ter hand genomen

bedrijfsfun ctie voor risico komt van de leden. Men spreekt in dit verband ook wel

van de coöperatie  als wezenlijk onzelfstandige onderneming en van de coöperatie

als verlengstuk van de leden/bedrijfshuishoudingen.

Conseq uente toepassing van een dergelijke benadering leidt ertoe dat het

tussen de leden en hun coöperatie  te onderhouden zakelijk verkeer wordt afgerekend

op basis van het kostendekkingsbeginsel. Nu het bedrijfsrisico van de coöperatie

gedragen wordt door de gezamenlijke leden, bestaat er geen marktrelatie  tussen

de leden en hun coöperatie. Voor de door hen geleverde goederen ontvangen zij

in eerste instantie een voorschotprijs.5 Na afloop van het boekjaar kan aan de hand

van de werkelijk gemaakte kosten en eventueel noodzakelijk geachte reserveringen

de uiteindelijke vergoedin gsprijs worden bepaald. Is deze hoger dan de ontvangen

voorschotprijzen, dan kan er een nabetaling of slotbetaling plaatsvinden. Blijkt

deze lager, dan zouden de leden in beginsel het teveel ontvangene moeten

restitueren. Conseq uente toepassing van het kostendekkingsbeginsel impliceert

dat een coöperatieve onderneming geen eigen winst genereert, noch  verliezen leid t.6

In het algemeen geldt dat een coöperatieve onderneming bij een dergelijke

vormgeving van het zakelijk  verkeer met haar leden geen eigen winststreven kent

en dat er van winstmaxima lisatie, zoals bij n iet-coöperatieve ondernemingen, geen

sprake is.

De hierboven beschreven conceptie  van de coöperatieve onderneming heeft

ook haar vertaling gekregen in de wettelijke regeling van de coöperatie  in Boek

2 BW. Art. 2:53 lid 1 BW omschrijft de wettelijke doelstell ing als volgt: ‘de

coöpera tie moet zich ten doel stellen te voorzien in de stoffelijke behoeften van

haar leden krachtens overeenkomsten, anders dan van verzekering, met hen

gesloten in het bedrijf dat zij ten hunne behoeve uitoefent of doet uitoefenen’.  Het

derde en het vierde lid van art. 2:53 BW voegen eraan toe dat de statuten kunnen

toestaan dat de coöperatie soortgelijke overeenkomsten als met de leden aangegaan,

tevens met niet-leden mag afsluiten. Door het sluiten van soortgelijke ove reenkom-



7 Zie Toelichting Meijers, Van Zeben, Parlementaire Geschiedenis  Boek 2 BW, p. 456 en 457,

alsmede de eerste Nota van Wijziging Invoeringswet Boek 2 BW, Van Zeben, Parlementaire

Geschiedenis  Invoeringswet Boek 2 BW, p. 1246. Zie diss. p. 208.

8 De term is afkomstig van Raaijmakers. Zie M.J.G.C. Raaijmakers, ‘Over coöpera tieve

samenwerkingsverba nden en de positie van de leden’, preadvies Vereniging voor Agrarisch

Recht 1989, Agrarisch Recht 1989 nr. 5 p. 241. 

9 Zie over het uitgangspunt van een beperking van het zakelijk verkeer tot de eigen leden in

het bijzonder diss. p. 221 e.v.

10 Uit art. 2:26 lid 3 jo. 53a BW kan worden afgeleid dat een coöperatie ‘winst’ kan uitkeren

aan haar leden. Evenwel hebben de leden niet krachtens wettelijke bepaling, zoals in art.

2:105/216 lid 1 BW voor de nv en de bv, recht op uitkering van een exploitatie-overschot.

Wel kan worden aangenomen dat behoudens anders luidende statutaire bepaling, de algemene

vergadering bevoegd is omtrent de bestemming van het exploitatie-overschot te besluiten op

grond van art. 2:40 lid 1 jo. 53a BW.  Zie over de bestemming van het exploitatie-overschot

diss. p. 306 e.v.

11 Zie voor een overzicht van de onderzochte coöperaties  bijlage 1, diss. p. 543 en voor de

verantwoording diss. p. 272 en 273.
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sten met derden mogen de overeenkomsten met de leden evenwel niet ondergeschik-

te betekenis  worden. Uit de wettelijke omschrijving en de toelichting erop in de

parlementaire geschied enis7 valt af te leiden dat de wetgever met de wettelijke

omschrijving van de coöperatie  een juridificatie heeft willen geven van een

economisch verschijnse l. Daarbij  acht de wetgever als essentialia  dat er tussen

de coöperatie  en haar leden een zakelijk verkeer plaats dat in overeenstemming

is met de in de s tatuten nader omschreven ancillaire8 doelstelling, en wel in beginsel

op basis van exclusiviteit. 9

Hoewel dat nergens met zoveel woorden wordt gezegd, gaat de wetgever

ervan uit dat de  bedrijfs revenuen primair ten goede dienen te komen aan de leden.10

De coöperatie  heeft mitsdien ten behoeve van haar leden een inkomensvormende

functie . Onderzoek naar statuten van coöperaties11 leert dat de afwikkeling van

het zakelijk  verkeer tussen de coöperatie  en haar leden in de praktijk plaats vindt

op basis van het proportionaliteits- of prestatiebeginsel. Toekenning van aanspraken

van de leden op een eventueel exploitatie- c.q. liquidatie-overschot alsmede

toekenning van leveringsrechten en het stemrecht in de algemene vergadering vindt

plaats naar rato van de omvang van het door het individuele  lid met de coöperatie

onderhouden zakelijk  verkeer. Daartegenover staat dat ook het opleggen van

verplichtingen in het kader van de ledenaansprakelijkheid, de verplichte deelname

in een financieringsrekening, een leverings- en/of afnameverplichting en de

verplichting bij te dragen in een eventueel balans- of exploitatietekort plaats op

basis van dezelfde maatstaf. Aldus ontstaat er een directe koppeling tussen de

omvang van het zakelijk  verkeer en de mate waarin het individuele  lid deelt in

de voordelen van de coöperatie  cq. verplicht is bij te dragen in haar lasten.

3 Knelpunten in de huidige wijze van financiering van de coöperatie



12 Het in art. 2:55 BW neergelegde ‘W.A.’-regime kan echter worden beperkt en zelfs geheel

worden uitgesloten op de voet van art. 2:56 BW.

13 Voor een inhoudelijke bespreking van deze verschillende vormen van zelffinanciering moge

ik verwijzen naar diss. hoofdstuk 5.
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Het hierboven geschetste basisconcept van de samenwerking in coöperatief verband

heeft belangrijke gevolgen voor de financiering. Gezien het uitgangspunt van het

kostendekkingsbeginsel en de inkomensvormende functie van de coöperatie  kent

de coöperatie  idealiter geen eigen winststreven. Doorgaans zullen de statuten dan

ook bepalen dat een eventueel exploitatie-overschot ter beschikking staat van de

algemene vergadering, voorzover de  bestemming niet bij voorbaat in de statuten

is vastgelegd, c.q. de beslissingsbevo egdheid  terzake niet bij een ander orgaan

is gelegd. In aansluiting bij deze economische realiteit gaat de wetgever er bij wijze

van regelend recht van uit dat in de kredietwaa rdigheid  van de coöperatie  wordt

voorzien doordat de leden zich aansprak elijk stellen ten opzichte  van de

rechtspersoon voor de aanzuivering van een eventueel tekort na ontbinding.12

Traditioneel vindt de eigen vermogensvorming bij coöperaties plaats door een

combinatie van verschillende vormen van zelffinanciering, zoals de ledenaansprake-

lijkheid, reservering van exploitatie-overschotten in de vorm van algemene reserves

of in de vorm van geïndividualiseerde eigen vermogensrekeningen, de ledenschuld-

rekening en de verplichting tot aanzuivering van tussentijdse balans- en/of

exploitatietekorten. Zoals hierna zal blijken, vervullen ook  leveringsplichten en

andere vormen van ledenbinding een functie in het kader van  de zelffinanciering.13

Kenmerkend voor deze vormen van zelffinanciering is dat de deelname van

het individuele  lid gerelateerd is aan de omvang van het zakelijk  verkeer met de

coöperatie, zodat ook ten aanzien van de financiering het proportionaliteitsbeginsel

tot uitdrukking komt. Kenmerkend is voorts dat de deelname van het lid in de

zelffinanciering in de praktijk een verplichtend karakter heeft. Voorzover de rhalve

door leden risicodragend vermogen ter b eschikking wordt gesteld aan de coöperatie ,

vindt dat plaats in het kader van de doelstelling van de coöperatie. Van enig

beleggingsmotief bij de leden zal in de regel geen sprake zijn.

Hoewel onderzoek naar statuten en jaarverslagen van agrarische coöperatie  laat

zien dat substantieel garantievermogen in hoofdzaak gevormd wordt door

zelffinanciering, blijkt inmiddels de zelffinanciering haar grenzen te hebben bereikt.

De oorzaken hiervan zijn zowel van economische, mededingingsrechtelijke,

verenigingsrechtelijke als ook van fiscale aard.

Een belangrijke economische oorzaak voor de druk op de zelffinanciering

is hierin gelegen dat, gezien de toenemende intensievering en diversificatie  van

ondernemingsactiviteiten er een (gerechtvaardigde) wens bij de leden bestaat de

risico’s die verbonden zijn aan het lidmaatschap in een coöperatie, te beperken.

Van de mogelijkheid tot beperking cq. uitsluiting van de ledenaan sprakelijkh eid

wordt dan ook in de praktijk veelvuldig  gebruik  gemaakt.  Een daarmee verband



14 De praktijk laat voorbeelden zien waarbij het ‘BA’-regime aldus is gedefinieerd dat het lid

slechts aansprakelijk is tot een bepaald maximumbedrag en waarbij hetgeen door het lid uit

andere hoofde reeds is bijgedragen op een eigen vermogensrekening op dit maximum in

mindering komt. Een dergelijke wijze van schulddefiniëring is overigens niet in strijd met

de ratio van het in  art. 2:55 lid 5 BW neergelegde compensatieverbod, nu immers reeds bij

voorbaat een bate ten behoeve van de boedel is verkregen en crediteuren door raadpleging

van de jaarrekening inzicht kunnen verwerven omtrent de statutaire regeling van de

ledenaansprakelijkheid en omtrent de omvang van de tegoeden op eigen vermogensrekeningen.

Zie in dit verband art. 2:373 lid 1 sub f  en 2:392 lid 1 sub d BW. 

15 Vgl. Kemperink, Nillesen en Van Rossum, Operatie belastingheffing coöperatie, De NV 75/12

december 1997, p. 337 die wijzen op de onmogelijkheid voor leden hun aanspraken  op het

eigen vermogen buiten de ‘coöperatieve kas’ te verzilveren.

16 Hoewel voor het opleggen van financiële verplichtingen steeds een expliciete grondslag in

de statuten aan te wijzen moet zijn gezien art. 2:27 lid 4 sub c jo. 34a BW, betekent het bestaan

van een dergelijke statutaire grondslag evenwel niet dat het lid zich niet aan de verplichting

zou kunnen onttrekken, bijv. door  een beroep te doen op de derogerende werking van de

redelijkheid en billijkheid in het kader van art. 2:15 lid 1 sub b jo. 8 BW, dan wel door een

beroep op art. 2:36 lid 3 BW, voorzover laatst bedoelde mogelijkheid niet bij de statuten is

uitgesloten.

17 Zie Rb Zwolle 15 juli 1992, NJ 1995, 55 (ECA/NAM).  Zie voor kritiek op deze toepassing

van art. 2:36 lid 3 BW diss. p. 171.
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houdende ontwikkeling is dat, naast een eventuele  beperkte  aansprakelijkheid,

coöperaties in toenemende mate hun toevlucht zoeken tot de vorming van eigen

vermogen, in de vorm van reservering van exploitatie-overschotten op ten name

van de leden gestelde eigen vermogensrekeningen.14 De bereidheid  van de leden

op deze wijze bij te dragen aan de zelffinanciering is tanende, omdat enerzijds

op de korte termijn een reservering de hoogte  van de uitbetalingsprijs negatie f

beïnvloed t, anderzijds er slechts beperkte mogelijkheden bestaan hun aanspraken

op het eigen vermogen gedurende het lidmaatschap te verzilveren.15 Zie hierna.

De effectiviteit  van de verschillende methoden tot zelffinanciering blijkt in

de praktijk afhankelijk  van de mate waarin de coöperatie  erin slaagt de leden

duurzaam aan zich te binden, aangezien de hoogte  van de bijdragen van het

individuele  lid bepaald  wordt aan de hand van het proportion aliteitsbegins el. De

mogelijkheden tot een meer of mindere strakke ledenbinding vindt echter zijn

beperking in het verenigingsrecht en de toepassing van het (Europese) mededing-

ingsrecht. Met name de toepasselijk heid van de regels van beëindiging van het

lidmaatschap leggen aan de coöperatie  op dit punt ernstige beperkingen op. Ik

noem, zonder deze in extenso te bespreken, de onmoge lijkheid om de lidmaat-

schapsduur voor langer dan 2 jaar vast te leggen, dit in verband met de dwingen-

drechtelijke regel van art .2:36 lid 1 BW dat opzegging van het lidmaatschap steeds

mogelijk  maakt met ingang van het jaar volgend op het jaar waarin rechtsgeld ig

is opgezegd. Verder wijs ik op art. 2:36 lid 3 BW, dat bij wijze van regelend recht

bepaalt  dat het lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan worden opgezegd indien

er sprake is van een verzwaring van verplichtingen en/of beperking van rechten.16

Gezien de ruime interpretatie  van deze mogelijkheid tot beëindiging van het

lidmaatschap,17 is uitsluiting hiervan in de statuten van een coöperatie  absoluut



18 Het gaat hierom beëindiging van het lidmaatschap in geval van omzetting, fusie of splitsing.

Ook anderszins kan een belangrijke wijziging van de structuur van de coöperatie een grond

zijn om het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindiging, en wel op grond van het

feit dat van het lid niet meer gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Zie

Pres. Rb Dordrecht 25 juli 1991, KG 1991, 267 (Buijsse/Obema). Overigens zal in dergelijke

gevallen een bestaande uittreevoorwaarde in acht genomen dienen te worden.  Zie Hof Den

Bosch 23 februari 1960, NJ 1961, 64 en Rb Den Bosch 25 maart 1997, NJkort 1997, 38  en

diss. p. 169 en 170.

19 Zie voor een behandeling in het bijzonder § 6.3 van hoofdstuk 5.

20 Deze houdt in dat een ledenbindende bepaling niet onder het kartelverbod valt wanneer deze

bepaling beperkt is tot hetgeen noodzakelijk  is om de goede werking van de coöperatie  te

verzekeren. Zie HvJ EG 15 december 1994, Jur. 1994, I-5641 (DLG).

21 Zie in dit verband HvJ EG 25 maart 1981, NJ 1982, 37 (Stremsel- en Kleurselfabriek), HvJ

EG 2 juli 1992, Jur. 1992, II-1931 (Dansk Pelsdyravlerforening), Hof Den Bosch 25 augustus

1993, NJ 1994, 308 (Nooyen/CNC).

22 Zie de uittreegeldarresten van HvJ EG 12 december 1995, NJ 1996, 665 inzake Dijk-

stra/Friesland Frico Domo, Oude Luttikhuis/Coberco, Van Roessel e.a./Campina Melkunie

en De Bie/Campina Melkunie,  alsmede Hof Den Bosch 29 april 1997, NJkort 1997, 39. 
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noodzakelijk. Als belemmerend voor de mogelijkheid tot reorganisatie in het kader

van een (her-)financiering van de coöperatie kan ook de dwingendrechtelijke

bevoegd heid tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap op de voet van

art. 2:36 lid 4 BW worden gezien.18

Hoewel art. 2:60 BW erin voorziet dat de nadelige financiële  gevolgen van

uittreding, zoals het wegvallen van de ledenaan sprakelijkh eid en het opeisbaar

worden van aan de coöperatie  voor de duur van het lidmaatschap beschikbaar

gestelde gelden, kunnen worden gecompenseerd, blijkt met name de toepassing

van het (Europese) mededingingsrecht een effectieve ledenbinding in de weg te

staan.19 Rechtspraak van zowel de nationale  rechter als het Hof van Justitie van

de EG laat zien dat statutaire regels van ledenbinding onderworpen zijn aan het

kartelverbod van art. 6 NMW resp. art. 85 lid 1 EG-Verdrag. Hoewel de coöperatie

met enige welwillendheid te gemoe t wordt getreden, gezien het op landbouwcoöpe-

raties toepasselijke uitzonderingsregime van Vo. 26/62, blijkt de rechtspraak echter

bij de toepassing van het kartelverbod slechts in beperkte  mate rekening te houden

met  het bijzondere karakter van de coöperatie  als verlengstukonderneming van

de leden/bedrijfshuishoudingen. Met name de ‘rule of reason’-overweging,20 die

de coöperatie  buiten de werking van het kartelverbod plaats, vindt zijn grens daar

waar de coöperatie door haar marktpositie  de mededinging daadwe rkelijk kan

beïnvloeden. De beoordeling of van dit laatste sprake is, is afhankelijk  van het

antwoord op de vraag of de statuten dusdanig  zijn ingericht dat zij feitelijk

verhinderen dat leden zich tot concurrenten kunnen wenden.21 Een cumulatie  van

ledenbindende bepalingen in de statuten blijkt in dit opzicht steeds verdacht. 22

Beëindiging van het lidmaatschap leid t gezien de koppeling  van de zelffin anciering

aan de omvang van het zakelijk  verkeer tot aantasting van het garantievermogen.

In de regel leidt reguliere beëindiging  van het lidmaatschap tot h et opeisbaar worden

van het aan de coöperatie ter beschikking gestelde vreemde vermogen, bijvoorbeeld



23 De ledenschuldrekening draagt bij aan de kredietwaardigheid van de coöperatie door het in

art. 2:55 lid 5 BW als regel van dwingend recht neergelegde compensatieverbod.

24 De statuten kunnen daartoe op de voet van art. 2:34 lid 1 BW bepalen dat het lidmaatschap

overdraagbaar is.

25 Zie diss. § 4.1.7.

26 Zie diss. § 4.1.6.

27 Zie over belastingheffing bij coöperaties  J.J.M. Jansen, Belastingheffing van coöperaties en

haar leden, Kluwer, Deventer: 1996, met betrekking tot de certificatenregeling in het bijzonder

p. 150-155, alsmede J.B.W.M. Kemperink, ‘Nieuw coöperatief  perspectief: winsten integraal

uitdelen aan de leden?’, TVVS 1992 nr. 92/6 p. 142-148.
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in de vorm van een creditering op een ledenschu ldrekening.23 Ten aanzien van

de algemene reserves cq. tegoeden op eigen vermogensrekeningen hebben de leden

uit de aard der zaak geen aanspraak op uitkering bij beëindiging van het

lidmaatschap, tenzij de statuten daarin uitdrukke lijk voorzien. Evenwel leidt ook

een dergelijke afrekening tot aantasting van het garantievermogen. De mogelijkheid

om aanspraken van het individuele  lid op het vermogen van de coöperatie  tijdens

het lidmaatschap verzilveren, blijkt in de praktijk zeer gering  omdat,  voorzover

dergelijke vermogensaanspraken belichaamd zijn in verhandelbare

vermogenstitels,24 de verhandelb aarheid de facto beperkt is tot de kring van de

leden die met de coöperatie een zakelijk verkeer onderhouden. Een en ander houdt

verband met de omstandig heid dat aan dergelijke vermogen stitels verplichtingen

plegen te zijn verbonden om bij te dragen in de financiering, en wel naar rato van

de omvang van het zakelijk verkeer, als ook verplichtingen tot levering cq. afname.

De hier bedoelde verplichte eigen vermogensrekeningen25 en coöperatieve

aandelen26 vervullen in de praktijk derhalve steeds een rol bij de vaststelling van

de rechten en verplichtingen in het kader van het zakelijk  verkeer.

Een belangrijk fiscaal nadeel dat verbonden is aan de vorming van algemene

reserves of van eigen vermogensrekeningen is hierin gelegen dat elke reservering

leidt tot een economische dubbele  heffing. Een en ander houdt verband met de

strenge eisen die art. 9 lid 1 sub h jo. lid 2 Wet Vpb 1969 aan de zogenaamde

verlengstukaftrek stelt. ‘Winst’  van de coöperatie  is slechts dan aftrekbaar in het

kader van de vennootschapsbelasting, indien en voorzover er een daadwerkelijke

uitkering van de jaarwinst plaats vindt aan leden/natuurlijke personen naar rato

van de omvang van het zakelijk  verkeer, en wel na afloop van het boekjaar. Van

een daadwerkelijke uitkering is slechts dan sprake indien de  uitdeling aan de leden

leidt tot een reële schuld bij de coöperatie. Met name ten aanzien van de

zogenaamde certificatenregeling bestaat er vooralsnog ond uidelijkheid of er sprake

is van een daadwerkelijke uitkering. Bij de certificatenregeling vindt de tegoed-

schrijving immers plaats doordat het voor uitkering vatbare gedeelte  van de

jaarwinst wordt aangewend ter storting op aan de leden uit te reiken certificaten

die aanspraak geven op het liquidatiesaldo, en aldus eigen vermogen ter beschikking

blijft van de coöperatie.27



28 Met name om op vrijwillige basis verder te participeren  in de financiering blijkt er geringe

animo te bestaan. Zie diss. p. 373. Ten aanzien van een verplichte deelname in de financiering

die gerelateerd is aan de omvang van het zakelijk verkeer, kan er sprake zijn van een

richtingenstrijd: enerzijds leden die uitkering wensen op korte termijn, anderzijds leden die

pleiten voor creditering van een of meer financieringsrekening teneinde de continuïteit van

de coöperatie te waarborgen, zodat de inkomensvormende functie ook op de lange termijn

gewaarborgd is. Een dergelijke spanning komt met name tot uitdrukking in de besluitvorming

omtrent  het door de coöperatie (in) te voeren reserveringsbeleid. Zie hierover diss. 307.

29 In mijn diss. p. 354 heb ik belegger aangeduid als de persoon die risicodragend kapitaal aan

de coöperatie verstrekt, waarbij de verstrekking geen verband houdt met (de omvang van)

het zakelijk verkeer.

30 Zoals bijvoorbeeld bij Friesland Coberco Dairy Foods, Dumeco, de plaatselijke Rabobanken

en in het algemeen bij inkoopcoöperaties. Zie hierover W.J.J. van Diepenbeek , De coöperatieve

organisatie. Coöperatie als maatschappelijk en economisch verschijnsel, Eburon, Delft: 1990,

p. 85 en 100 e.v.. Zie voorts Coöperatie  Magazine, december 1995, 57e jaargang, nr. 545,

uitgave vanwege de Nationale Coöpe ratieve  Raad voor de land- en tuinbouw te Den Haag.

31 Zie diss. p. 364 en 365, alsmede mijn bijdrage ‘Financiering van de coöperatie met

beleggingskapitaal. Onbekend maakt onbemind’ in: R.C.J. Galle en G.J.H. Van der Sangen

(red.), De coöperatieve onde rneming. Vijf thema’s over de veran derende rol van de coö peratie,

Schoordijk Instituut, Center for Company Law, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer: 1999, p.

51 en 54.
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4 Uitgangspunten bij het aantrekken van risicodragend kapitaal van

beleggers

Hoewel zelffinanciering vooralsnog een prominente plaats inneemt bij de vorming

van de kredietwa ardigheid  van de coöperatie, blijkt uit het voorgaande dat, om

meer dan één reden, een verdere participatie  van de leden in de financiering van

de coöperatie  op bezwaren stuit.28 De uit de titel van deze bijdrage voortvloeiende

vraag omtrent de mogelijkheid tot een financiering van de coöperatie  met

risicodragend kapitaal afkomstig van beleggers29 luidt dan ook niet of een dergelijke

financiering noodzakelijk is, maar eerder op welke wijze een dergelijke financ iering

met behoud van het coöperatieve karakter van de onderneming, mogelijk  is.

In § 2 sprak ik over het basisconcept van de samenwerking in coöperatief

verband dat gekenmerkt wordt door het kostendekkingsbeginsel, het proportionali-

teitsbeginsel en het uitgangspunt van de zelffinanciering. Evenwel laten zowel

wetenschap en praktijk zien dat de samenwerking in coöperatief verband niet

noodzakelijkerwijs dient plaats te vinden op basis van het kostendekkingsbeginsel.30

Afrekening van het zakelijk  verkeer tussen de leden en hun coöperatie  op basis

van marktconforme vergoedingen opent de mogelijkheid tot een duidelijke

beeldvorming omtrent de rentabiliteit  van de onderneming, en mitsdien de

mogelijkheid dat derden bereid zijn te participeren in de eigen vermogensvorming.

Waar ik voor pleit is dat er een ontkoppeling plaats vindt tussen enerzijds de aan

de leden te verstrekken marktconforme vergoedingen terzake van het zakelijk

verkeer, en anderzijds de vergoedingen aan leden en/of derden terzake van het

op vrijwillige basis verstrekte  risicodragend vermogen.31



32 Vgl. de omschrijving die Eisma gaf, van participatiebewijz en bij een kapitaalvennootschap.

S.E. Eisma, ‘Tussen aandeel en schuldbrief: participatiebewijzen’, in: Ondernemingsrechtelijke

contracten, uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht Rijksuniversiteit G roningen,

Kluwer, Deventer: 1991, p. 29.

33 Vergelijkbaar aan de ‘fictieve’ storting in de zin van art. 2:72/183  lid 2 sub c BW. Zie hierover

Van der Heijden-Van der Grinten, nr. 157 p. 188 en mijn bijdrage in S&V 1995 p. 140.

34 Zie diss. p. 365 en mijn bijdrage in de in noot 32 aangehaalde bundel, p. 52. Zie voor een

uitwerking van coöperatieve aandelen en  lidmaatschapsbewijzen, waaraan een dergelijk

leveringsrecht verbonden is, diss. p. 315, 376 en 377. 
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Consequenties heeft een dergelijke ontkoppeling intussen wel. Vanuit

het perspectief van de leden voldoet de coöperatie  aan haar inkomensvormende

functie niet meer door het systeem van voorschotprijzen en nabetalingen, maar

primair door het verstrekken van marktconforme prijzen. Een en ander betekent

dat er bij de coöperatie  een winst in de eigenlijk zin van het woord ontstaat.

Overwogen kan worden het recht op uitkering van de jaarwinst afhankelijk te maken

van het bezit van participatiebewijzen, d.w.z. van vermogen stitels die los van het

zakelijk  verkeer aanspraak geven op een aandeel in het exploitatie-overschot en

het liquidatie-ove rschot.32 Teneinde de verhandelb aarheid  van deze effecten met

het oog op een eventuele  beursgang te verzekeren, kunnen deze desgewenst aan

toonder worden gesteld. In deze opzet delen de leden slechts in de jaarwinst en

een eventueel liquidatiesaldo naar rato van het aantal participatiebewijzen dat zij

nemen. Voorzover en in de mate dat de leden reeds deelnemen in het eigen

vermogen van de coöperatie, zouden de aan hen toe te bedelen participatiebewijzen

geacht kunnen worden te zijn volgestort. 33 Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot

een rechtstreekse emissie van participatiebewijzen bij zowel leden als ook

beleggers.

Invoering van een dergelijke afwikkeling van het zakelijk verkeer veronderstelt

een bewustwordingsproces over de vraag waarin het coöperatieve karakter van

de onderneming tot uitdrukking komt. Van belang is hier te onderkennen dat de

structuur van de coöperatie dusdanig  moet zijn dat de leden verzekerd zijn van

de dienstverlening van de coöperatie. Voor een be- en/of verwerkin gscoöpe ratie

houdt dit in dat de leden aan het lidmaatschap een exclusief recht ontlenen hun

producten aan de coöperatie  aan te bieden, terwijl de coöperatie  conform de in

de statuten omschreven doelstelling, verplicht is tot afname van de leden.34  Het

coöperatieve karakter van een dergelijke coöperatie  komt verder hierin tot

uitdrukking dat de coöperatie  ten behoeve van haar leden zich richt op de

ontwikkeling van producten en merken, promotie- en reclameactiviteiten verricht

en meer in het algemeen de leden toegang tot de markt verschaft.  Overigens

betekent de afwikkeling van het zakelijk  verkeer op basis van marktconforme

prijzen niet dat door prijstoeslagen er geen sprake zou kunnen zijn van een bepaalde

mate van toepassing van het proportion aliteitsbegins el.

Concluderend kan worden gesteld dat uit de wettelijke doelomschrijving van

art. 2:53 lid 1 BW noch uit de wettelijke regeling voortvloeit  dat de leden



35 Wat betreft het exploitatie-overschot, zie hierboven in noot 11. Voor wat betreft het liquidatie-

overschot geeft art. 2:27 lid 4 sub f BW slechts aan dat de statuten een bestemming cq. de

wijze van vaststelling van de bestemming van het liquidatie-overschot moeten bevatten. Art.

2:23b lid 1 BW voegt daar bij wijze van regelend recht aan toe dat de leden recht hebben op

uitkering van een evenredig aandeel in het liquidatie-overschot, indien de bestemming niet

in de statuten is gegeven.

36 De ledendominantie volgt uit het samenspel  van de volgende bepalingen: artt. 2:37 lid 1 en

lid 3, 38 lid 1 jo. lid 3, 39 lid 1, laatste volzin, 48 lid 2 en 63h lid 2 BW.

37 Zie Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II, nr. 393, p. 412.
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dwingen drechtelijk  een aanspraak toekomt op uitkering van de winst resp. een

aandeel in het liquidatie-ove rschot.35 Toelaatbaar acht ik derhalve dat los van enig

zakelijk  verkeer naar rato van de deelname in het kapitaal aanspraken in de winst

en/of het liquidatie-overschot kunnen worden toegekend aan zowel leden als

beleggers. Teneinde aan de wettelijke omschrijving te voldoen, zal de coöperatie

evenwel met haar leden een zakelijk verkeer moeten onderhouden dat in

overeenstemming is met de in de statuten nader omschreven wettelijke doelstelling.

Bij een dergelijke ‘structuurverandering’ van de coöperatie  blijft van essentieel

belang dat de leden beslissende zeggenschap behouden over de wijze waarop het

zakelijk verkeer wordt vormgegeven alsmede over de aard van het daarmee verband

houdende kernbedrijf. Behoud van de ledendom inantie  acht ik dan  ook essen tieel.36

Daartegenover staat dat aan eventuele beleggers bepaalde zeggenschapsrechten

ter behartiging van hun financiële  belangen in de coöperatie  moeilijk kunnen

worden ontzegd, zowel ten aanzien van de vaststelling als ook ten aanzien van

de bestemming van het jaarresultaat.  Deze zeggenschapsproblematiek is mijns

inziens binnen het uitgangspunt van het kostendekkingsbeginsel niet oplosbaar,

ook niet door aan de belegger statutair een vaste (cumulatief) preferente vergoeding

in het vooruitzicht te stellen en een goedkeuringsrecht terzake van besluiten tot

wijziging van de zo even bedoelde statutaire bepaling. Binnen dit concept van

de samenwerking in coöperatief verband is de win st immers, zoa ls Van der Grinten

het destijds uitdrukte, ‘een manipuleerbare  grootheid’.37 Enige zeggenschap voor

beleggers ten aanzien van de vaststelling van het jaarresultaat zal dan ook geboden

zijn. Ik merk nu reeds op dat beleggers aan het bezit van participatiebewijzen als

zodanig  geen stemrecht in de algemene vergadering kunnen ontlenen aangezien,

behoudens de mogelijkheid van art. 2:38 lid 3 BW, het stemrecht in een coöpe ratie

onlosmak elijk verbonden is aan het lidmaatschap als zodanig. De hierna in § 5

te bespreken financieringsmodellen betreffen dan ook primair de vraag op welke

wijze aan de belegger zeggenschap in de coöperatie  kan worden toegekend.

5 Financieringsmodellen

Uit het voorgaande volgt dat er binnen de huidige wettelijke regeling van de

coöperatie  mogelijkheden bestaan om los van enig zakelijk  verkeer aanspraken



38 Zie hierover diss. p. 300 e.v. en de daar genoemde literatuur.

39 Zie mijn bijdrage in de in noot 32 aangehaalde bundel, p. 52. Situatie a. doet zich in de praktijk

in enigszins gewijzigde vorm voor bij Friesland Coberco Da iry Foods (zie diss. p. 438 en bijlage

11, p. 554). Situatie b. doet zich voor bij OPG met dien verstande dat van de mogelijkheid

tot rechtstreekse plaatsing van participatiebewijz en tot dusverre nog geen gebruik is gemaakt

(zie diss. p. 413 e.v. en bijlage 9, p. 552). Situatie c. doet zich thans voor bij Cebeco-

Handelsraad met dien verstande dat er sprake is van een onderhandse plaatsing van participaties

bij de Nationale Investeringsbank, waarbij het belang niet overdraagbaar is.

40 Zie in het bijzonder § 2.4 van hoofdstuk 6. 

41 Zie in het bijzonder § 3 van hoofdstuk 6.
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op de jaarwinst cq. het liquidatie-overschot toe te kennen aan leden en/of derden,

en wel door de uitgifte van participatiebewijzen. Deze gevolgtrekking biedt niet

alleen de mogelijkheid tot een externe financiering van de coöperatie  met

risicodragend kapitaal afkomstig van beleggers, maar biedt tevens de mogelijkheid

om tegemoet te komen aan de gerechtvaardigde wens van de leden om reeds

bestaande aanspraken op het eigen vermogen van de coöperatie  te kunnen

verzilveren tijdens het lidmaatschap, zonder dat he t eigen vermogen daa rdoor wordt

aangetast.  De oplossing van dit probleem van het vermogen in de dode hand38 ligt

besloten in de mogelijkheid dat de leden reeds geïndividualiseerde aanspraken

op het eigen vermogen kunnen omwisselen in participatiebewijzen, die in beginsel

vrij verhandelbaar zijn. Bij een dergelijke opzet wordt het eigen vermogen echter

primair gevormd binnen het uitgangspunt van de zelffinanciering. De mogelijkheid

tot omwisseling in participatiebewijzen leidt dan niet tot ‘vers’ kapitaal, maar draagt

het karakter van een herplaatsing.

Afhankelijk van het gewenste be roep op het beleggend publiek en de daaraan

verbonden mate van ‘disclosure’ van de coöperatieve onderneming kunnen drie

gradaties met een oplopende graad van verzelfstandiging van de coöperatie worden

onderscheiden:

a. een gefaseerde ontkoppeling, waarbij  aanspraken van de leden op het eigen

vermogen kunnen worden omgezet in vrij verhandelbare participatiebewijzen,

zonder de mogelijkheid van een rechtstreekse emissie,

b. een al dan niet gefaseerde ontkoppeling als onder a., waarbij  evenwel tevens

de mogelijkheid bestaat dat rechtstreeks participatiebewijzen worden

geëmitteerd bij beleggers, en

c. een totale ontkoppeling, waarbij los van enig zakelijk verkeer, vrij verhandel-

bare participaties kunnen worden geplaatst bij zowel leden als beleggers.39

Daarnaast kan men een ondersch eid maken in de gevallen waarbij  beleggers al

dan niet rechtstreeks op het niveau van de coöperatie participeren in het eigen

vermogen,40 en de gevallen waarbij  de deelname in het eigen vermogen door de

belegger al dan niet rechtstreeks plaats  vindt op het niveau van een van de

coöperatie  beleidsafhankelijke maatsch appij.41

5.1. Deelname in het eigen vermogen op het niveau van de coöpera tie



42 Zie diss. p. 355.

43 Zie diss. p. 147-151.

44 Zie diss. p. 384.

45 In fiscaal opzicht is een dergelijk (bijzonder) lidmaatschap van belang voor participatiehouders

die tevens rechtspersoon, aangezien dan de mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van

de deelnemingsvrijstelling van art. 13 Wet Vpb 1969. Zonder een lidmaatschapsrelatie zou

de deelnemingsvrijstelling slechts van toepassing zijn, indien door de rechtspersoon 5% van

het kapitaal wordt verstrekt. Zie bijv. de fiscale behandeling van de participaties  OPG, diss.

p. 431-433.
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Op welke wijze de deelname door beleggers in het eigen vermogen van de

coöperati e kan plaatsvinden, werd reeds hierboven uiteengez et. Tevens werd daar

reeds melding gemaakt van de p roblematiek rond de toekenning van een afdoende

mate van zeggenschap aan de belegger in de gremia van de coöperatie  teneinde

zijn financiële aanspraken te kunnen waarborgen. Aldus bestaat er een directe relatie

tussen, wat ik heb genoemd, de vergoedingsproblematiek en de zeggenschapspro-

blematiek.42 Cruciaal in deze beschouwing is dat op basis van het huidige

verenigings- en coöperatierecht stemrecht in beginsel slechts toekomt aan leden,

terwijl een lidmaatschap zonder stemrecht niet bestaanbaar is.43 In beginsel,  want

art. 2:38 lid 3 BW biedt de mogelijkheid om ook aan niet-leden stemrecht toe te

kennen, indien deze niet-leden deel uitmaken van enig ander orgaan van de

coöperatie  dan de algemene vergadering. Een en ander impliceert dat aan niet-

leden/houders  van participatiebewijzen slechts stemrecht in de algemene

vergadering kan worden toegekend, ofwel door het openstellen van het lidmaatschap

ofwel,  zonder lid te worden, door toepassing van art. 2:38 lid 3 BW.

5.1.1. Een bijzonder lidmaatschap

In de praktijk, ik doel daarbij  op het door OPG toegepas te beursmodel en op de

wijze waarop Cebeco-Handelsraad onderhands participaties heeft geplaatst bij

de Nationale Investeringsban k, wordt de zeggenschapsproblematiek  aldus opgelost

dat aan de houder van participatiebewijzen zeggenschap in de algemene verg adering

wordt toegekend door hen toe te laten tot een bijzonder lidmaatschap. Onder een

dergelijk  bijzonder lidmaatschap versta ik een lidmaatschap waarbij  tussen de

coöperatie  en het lid geen zakelijk  verkeer wordt onderhouden dat in overeenstem-

ming is met de wettelijke doelstell ing van de coöperatie.44 Eenmaal tot het

bijzondere lidmaatschap toegelaten, heeft de houder van participatiebewijzen op

de voet van art. 2:38 lid 1 BW in beginsel één stem in de algemene vergadering.

Bovendien komt de participatiehouder door zijn lidmaatschap in een organisatie-

rechtelijke rechtsbetrekking met de coöperatie, hetgeen van belang is in verband

met de toekenning in de statuten van bijzondere zeggenschapsrechten aan

participatiehouders, zoals bijv. een goedkeuringsrecht ten aanzien van besluiten

tot wijziging van zijn financiële  rechten en besluiten tot wijziging van het

goedkeuringsb esluit zelf. Tevens ontleent de participatiehouder aan het bijzondere

lidmaatschap vergaderrechten en rechten op inzage van de jaarrekening.45



46 Zie de in § 2.4 van hoofdstuk 6 beschreven varianten.

47 Het gaat om de volgende passage uit de Toelichting Meijers: ‘Men kan in de statuten bepalen,

dat men evenals bij een coöperatieve vereniging (cursief:VdS) als lid kan toetreden zonder

verzekeringsovereenkomsten  met de maatschappij te hebben gesloten. (...) Een zodanig

lidmaatschap kan ook voor tduren niettege nstaande het  einde van de verzekeringsovereenkomst.’

Zie Van Zeben, PG Boek 2 BW, p. 520.

48 ZieToelichting Meijers, Van Zeben, PG Boek 2 BW, p. 456-458.

49 Met Dortmond ben ik dan ook van mening dat een bijzonder lidmaatschap een uitzonderingssitu-

atie moet betreffen. Zie diss. p. 387 en 388.

50 Zie diss. p. 388 e.v.

51 Vgl. art. 2:34 lid 1 BW. Het aan toonder stellen van een overdraagbaar lidmaatschap acht

ik niet principieel  ondenkbaar, mits de statuten een dergelijk lidmaatschap beperken tot die

leden die niet (beperkt) aansprakelijk kunnen zijn op de voet van art. 2:55 en 56 BW. Een

effectuering van de ledenaansprakelijkheid zou zonder deze beperking illusoir worden. Zie

hierover diss. p. 392-397.

52 De statuten kunnen daartoe bepalen dat volstorting als kwaliteitseis geldt zonder welke het

lidmaatschap niet wordt verkregen. Zie diss. p. 164.
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Zowel Bartman/Van der Meijden, Nillesen en Dortmond hanteren, zij het

op verschillende wijze, het bijzondere lidmaatschap om aan de belegger zeggen-

schap in de coöperatie  toe te kennen.46 De erkenning van een dergelijk  bijzonder

lidmaatschap ligt echter naar mijn mening niet voor de hand. Ik heb daarvoor, in

onderling verband, drie argumenten aangevoerd. In de eerste plaats wordt voor

de toelaatbaa rheid van een bijzonder lidmaatschap door genoemde schrijvers een

beroep gedaan op een passage in de parlementaire geschied enis bij de onderlinge

waarborg maatschap pij die een niet nader gemotiveerde verwijzing bevat naar de

coöperatie.47 In de tweede plaats blijkt uit de wettelijke regeling en de parlementaire

geschied enis bij de coöperatie  daarentegen dat essentieel voor het lidmaatschap

in een coöperatie  is dat er sprake is van een zakelijk  verkeer tussen de coöperatie

en haar leden dat in overeenstemming is met haar wettelijke doelstelling.48 Uit

de citeerde passage valt mijns inziens slechts af te leiden dat de wetgever, in geval

het lid geen gebruik  meer wil maken van de dienstverlening van de coöperatie

bijv. in geval van bedrijfsbeëindiging, niet wil verplichten tot een onmiddellijke

beëindiging van het lidmaatschap.49 In de derde plaats bevat het verenigingsrecht

reeds een exclusieve voorziening in art. 2:38 lid 3 BW die het mogelijk  maakt aan

niet-leden stemrecht toe te kennen, die tevens een maatstaf bevat om de ledendomi-

nantie te garanderen.

De  door Bartman en Van der Meijden voorgestelde variant50 acht ik dan ook

op voorhand juridisch niet onmogelijkheid, maar laat een dermate grote onduidelijk-

heid bestaan omtrent het waarborgen van de ledendominantie, dat ik deze variant

in de praktijk niet haalbaar acht. In het kort komt deze variant op het volgende

neer: naast het gewone lidmaatschap kent de coöperatie  overdraagbare   belegger-

slidmaatschappen, die met het oog op de gewenste  beursgang aan toonder zijn

gesteld.51 Het beleggerslidmaatschap wordt slechts verkregen door volstorting.52

De statuten bepalen verder dat bewijzen van het beleggerslidmaatschap slechts

worden verstrekt na volstorting. Aan het beleggerslidmaatschap ontleent de belegger



53 Art. 2:38 lid 1 BW biedt daartoe zonder beperkingen de ruimte. Zie over het meervoudig

stemrecht, diss. p. 147.

54 Zie diss. p. 413 e.v., bijlage 9 p. 552.

55 Zie voor de vereisten waaraan de stichting/administratiekantoor in verband met de beursgang

moet voldoen, diss. p. 425 en 452.
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een aanspraak op een aandeel in de winst en het liquidatiesaldo, alsmede in beginsel

één stem in de algemene vergadering. Behoud van de ledendom inantie vindt in

de visie van Bartman en Van der Meijden plaats door aan gewone leden een

meervoud ig stemrecht toe te kennen.53 Deze variant leidt derhalve tot een

rechtstreekse zeggenschap van de belegger in de algemene ledenvergadering. De

aantrekke lijkheid van de variant is met name gelegen in de vrije verhandelbaarheid

van het financiële  belang: doordat  in het beleggerslidmaatschap de financiële  en

zeggenschapsrechten zijn geïntegreerd en tevens aan toonder zijn gesteld, kan de

belegger zijn positie betrekkelijk  eenvoudig  overdragen.

Het gewenste  behoud van de ledendom inantie is wel gegeven in de door

Dortmond voorgestelde variant, die toepassing heeft gevonden bij apothekerscoöpe-

ratie OPG. De OP G-constructie54 komt erop neer dat naast de aan leden/apothekers

toekomende inleggelden die een functie vervullen bij de vaststelling van de

zeggenschaps- en financiële  rechten naar rato van de omvang van het zakelijke

verkeer, participaties worden geïntroduceerd  die aanspraak geven op een aandeel

in de winst en het liquidatiesaldo. In het geval van OPG luiden de participaties

op naam en kunnen als regel slechts worden geplaatst bij leden/apothekers  en bij

de Stichting Participaties OPG, die als administratiekantoor fungeert en die als

enig bijzonder lid tot de coöperatie  wordt toegelaten. Voor deze door de stichting

te houden participaties worden certificaten aan toonder uitgegeven aan het

beleggend publiek. Het bijzondere aan dit beursmodel is dat door de mogelijkheid

van een gefaseerde conversie  van inleggelden in participaties tegen de uitgifte

van op de beurs verhandelbare certificaten, enerzijds voor de leden de mogelijkheid

is gecreëerd hun aanspraken op het eigen vermogen van de coöperatie  te

verzilveren, terwijl anderzijds door de certificering van de op naam luidende

participaties de verhande lbaarheid  van het financiële  belang is verzekerd. Door

de stichting toe te laten tot één enkel bijzonder lidmaatschap waaraan een

meervoud ig stemrecht is verbonden tot ten hoogste  10% van het aantal ter

vergadering uitstaande stemgerechtigde inleggelden en participaties, kunnen de

beleggers hun belangen op indirecte  wijze behartigen door tussenkomst van het

administratiekantoor. 55 Hoewel hiervan nog geen gebruik  is gemaakt,  bieden de

statuten van OPG tevens de mogelijkheid rechtstreeks participaties te plaatsen

bij het administratiekantoor.

5.1.2. Toekenning van stemrecht via art. 2:38 lid 3 BW

Zoals gezegd kan enige zeggenschap aan de belegger in de algemene vergadering

van de coöperatie  ook worden toegekend door gebruik  te maken van de mogelijk-



56 Zie diss. p. 405 e.v.

57 Zie diss. p. 151 en 412.

58 Vgl het ‘orgaan’-begrip bij Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II, nr. 37 p. 37: ‘Orgaan is elke

instantie binnen de rechtspersoon waaraan krachtens de wet of de statuten taak en/of

bevoegdheid is toegekend om voor de rechtspersoon bindende besluiten te nemen.’

59 Zie diss. p. 408 e.v., alsmede bijlage 7 en 8, p. 550 en 551.

60 Zie de Tweede Nota van Wijzigingen bij de Invoeringswet Boek 2 BW naar aanleiding van

art. 2:39 lid 1, Van Zeben, PG Inv. Boek 2 BW, p. 1203. In gelijke zin R.C.J. Galle, De

coöperatie , Schoordijk Instituut, Center for Company Law, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle:

1993, p. 200. Ruimte voor een dergelijke extensief ‘orgaan’-begrip is ook te vinden bij Asser-

Van der Grinten-Maeijer 2-II, nr. 37 p. 39. In andere zin P.J. Dortmond, S&V 1995 p. 13.
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heid die art. 2:38 lid  3 BW biedt.56 Ingevolge dit artikel kunnen d e statuten namelijk

bepalen dat stemrecht kan toekomen aan niet-leden die deel uitmaken van enig

ander orgaan van de coöperatie. Een dergelijk  niet-lid verkrijgt alsdan conform

de hoofdregel van art. 2:38 lid 1  BW één stem. Een redelijke wetstoepassing brengt

mee dat, hoewel art. 2:38 lid 1 BW spreekt van bepaalde leden, aan niet-leden

statutair een meervoud ig stemrecht kan worden toegekend.57

Art. 2:38 lid 3 BW biedt derhalve de mogelijkheid houders van participaties

die geen lid zijn, zeggenschap toe te kennen in de algemene vergadering, indien

zij deel uitmaken van een ‘orgaan’ van de coöperatie.58 Een en ander zou betekenen

dat stemrecht slechts aan participatiehouders  kan worden toegekend, indien zij

reeds in een organisatierechtelijke betrekking tot de coöperatie  zouden staan en

aan hen tevens enige beslissingsm acht is toegekend. D it zou bijvoorbeeld  het geval

kunnen zijn, indien aan een financiële  instelling die als houder van de te emitteren

participaties optreedt,  een bestuurszetel in de coöperatie  wordt toegekend. Het

financiële  belang van deze financier/participatiehouder kan aan beleggers worden

doorgegeven door middel van certificering van de participaties. Evenwel leidt een

dergelijke variant zowel tot zeggenschap van de financier op bestuurlijk  niveau

als op vertegenwoordigend niveau. Toekenning van een zetel in een eventuele

raad van commissarissen leidt tot hetzelfde gevolg.

In dit verband rijst de vraag of een speciaal met het oog op de financiering

in de statuten in het leven geroepen instantie kan fungeren als ‘orgaan’ in de zin

van art. 2:38 lid 3 BW. Daarbij kan men in het bijzonder denken aan een als zodanig

in de statuten aangeduide vergadering van participatiehouders.59 Op basis van

de parlementaire geschied enis kan de conclusie  worden getrokken dat men in het

kader van de toepassing van art. 2:38 lid 3 BW uit kan gaan van een extensief

‘orgaan’-begrip.60 Een en ander betekent dat voor de toekenning van stemrecht

in de algemene vergadering aan niet-leden, niet als eis wordt gesteld dat men reeds

deel uitmaakt van een orgaan van de coöperatie. Toepassing van deze variant leidt

ertoe dat de participatiehouders, die verenigd zijn in een als zodanig  in de statuten

van de coöperatie  aangeduide vergadering van participatiehouders, directe

zeggenschap verwerven in de algemene vergadering. Zo men een dergelijke directe

zeggenschap onwenselijk achten, kan door middel van certificering van de

participaties het stemrecht worden ontnomen. De statuten zouden daartoe moeten



61 Zie voor de wijze van certificering diss. p. 412.

62 Zie diss. p. 434 e.v. en bijlage 10, 11 en 15, p. 553, 554 en 558.

63 Zie over dit begrip diss. p. 442, noot 309 en de daar genoemde literatuur.

64 Het kernbedrijf omvat het onderhouden van een zakelijk verkeer met de leden via tussenkomst

van de bam dat in overeenstemming is met de wettelijke doelstelling van de coöperatie.  Zie

diss. p. 436.
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bepalen dat participaties slechts kunnen worden geëmitteerd bij leden of een daartoe

speciaal in het leven geroepen stichting/administratiekantoor die op haar beurt

al dan niet aan toonder luidende certificaten van participaties uitgeeft aan het

beleggend publiek.61 Het aantrekkelijke van de toepassing van art. 2:38 lid 3 BW

is met name hierin gelegen dat er tevens een dwingendrechtelijke voorziening is

opgenomen ter beperkin g van het aan niet-leden toe te kennen stemrech t. Het aanta l

door niet-leden/participatiehouders  uit te brengen stemmen is namelijk  beperkt

tot de helft van de door de leden ter vergadering uitgebrac hte stemmen. Met de

toepassing van art. 2:38 lid 3 BW is een behoud van de ledendom inantie  per

definitie gegeven. 

5.2. Deelname in het eigen vermogen op het niveau van een beleidsafhankelijke

maatsch appij

Een tweede mogelijkheid om beleggers bij de vorming van risicodragend vermogen

van de coöperatie  te betrekken, biedt de inbrengc onstructie .62 Deze constructie

komt er kort gezegd op neer dat de coöperatie  (een gedeelte  van) haar bedrijf heeft

ondergebracht in een naamloze vennootschap, waarvan de coöperatie  in de

uitgangssitu atie 100%-aandeelhoudster is. Door de uitgifte van aandelen,

onderhands dan wel ter beurze, kan op betrekkelijk eenvoudige wijze risicodragend

kapitaal van beleggers worden aangetrokken door de van de coöperatie  beleidsaf-

hankelijke maatschappij (bam).63 Voorzover (het daartoe bestemde gedeelte  van)

het bedrijf van de coöperatie nog niet is ondergebracht in een kapitaalvennootschap,

kan de inbrengc onstructie  gefacilieerd worden door een voorafgaande afsplitsing

in de zin van art. 2:334b lid 4 jo. 2:334e lid 3 BW.

Toepassing van de inbrengc onstructie  heeft op het eerste gezicht evidente

voordelen. In de eerste plaats biedt het gebruik  van een kapitaalvennootschap

een bekende juridische structuur om risicodragend vermogen aan te trekken. In

de tweede plaats blijven de zeggenschapsverhoudingen op het niveau van de

coöperatie  ongewijzigd, hetgeen uit oogpunt van ledendom inantie gewenst kan

zijn. In de derde plaats vindt er een organisatorische scheiding plaats tussen de

besturing van de coöperatie  als vereniging en de leiding van (een gedeelte  van)

de coöperatieve onderneming. Voorzover echter de gehele  coöperatieve onderne-

ming dan wel het kernbed rijf64 - ook wel eerste lijns-activiteiten genoemd - wordt

ingebracht, biedt de inbrengconstructie evenwel geen oplossing voor het aantrekken

van risicodragend vermogen buiten de kring van de leden, indien de coöperatie

werkzaam zou blijven op basis van het kostende kkingsbe ginsel.  Essentieel is ook



65 Zie de artt. 2:37 lid 1 jo. lid 3, 57a lid 1 cq. 63h lid 2 BW. Zie diss. p. 445 en 446.

66 Aanvaarding van de holdingfunctie van de coöperatie impliceert dat, nu een zakelijk verkeer

wordt verondersteld, het zakelijk verkeer met de leden wel moet plaatsvinden door de

werkmaatschappij waarin (een gedeelte van) het kernbedrijf is ingebracht. Zie over de

vormgeving van het zakelijk verkeer in concernverband diss. p. 254-256.
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hier dat het zakelijk  verkeer dat de leden thans onderhouden met de vennootschap

waarin het kernbedrijf is ingebrach t, wordt afgerekend op basis van marktconforme

prijzen. Alsdan ontstaat de situatie dat de leden voor de hen geleverde goederen

een primaire vergoeding verkrijgen. De statuten van de coöperatie  zouden kunnen

bepalen, dat het door de coöperatie  genoten dividend, naar rato van de omvang

van het zakelijk  verkeer wordt uitgekeerd aan de leden. Tevens bestaat de

mogelijkheid dat de leden (extra) delen in de winst en het liquidatiesaldo van de

bam, doordat zij al dan niet rechtstreeks participeren in het aandelen kapitaal.  In

het geval uitsluitend tweede lijnsactiviteiten worden ingebracht speelt deze

problematiek uiteraard niet. De coöperatie treedt in een dergelijk geval als ‘gewone’

grootaandeelhouder op.

Bij de toepassing van de inbrengco nstructie  verdienen een aantal punten

specifieke aandach t. In de eerste plaats leidt de constructie  ertoe dat de leden

hooguit  een indirecte  beslissingsmacht behouden omtrent een besluit tot het

aantrekken van risicodragend kapitaal door de bam buiten de kring van de leden.

Hetzelfde geldt ten aanzien van een eventueel besluit om  beursnotering aan te

vragen. Daartoe zou dan vereist zijn dat de emissiebevo egdheid  bij de bam wordt

gedelegeerd aan een ander orgaan, bijv. een raad van commissarissen, terwijl tussen

het bestuur of de raad van commissarissen van de coöperatie  en de raad van

commissarissen van de bam een personele unie be staat. Daar toe zouden de statuten

van de bam dienen te bepalen dat men slechts lid van de raad van commissarissen

in de bam kan zijn, indien men tevens lid is van het bestuur resp. de raad van

commissarissen van de coöperatie. Bestuursleden cq. commissarissen bij de

coöperatie  worden als hoofdregel door en uit de kring van de leden benoemd.65

Men realisere zich dat van een dergelijke personele  unie alleen sprake kan zijn

indien een eventueel op het coöperatie ve concern toe te passen structuurregime

niet wordt ingevoerd op het niveau van de bam. Een en ander impliceert een

‘vrijwillige’ toepassing van het structuurregime op het niveau van de coöperatie

door géén gebruik te maken van de in art. 2:63d BW geboden ‘holding’-vrijstelling.

De beleidsafhankelijke maatschappijen wordt alsdan vrijgesteld  op de voet van

art. 2:153 lid 3 sub a BW.

Ook behoud van beslissende zeggenschap door de coöperatie  over het beleid

van de bam is bijde inbrengsc onstructie  van essentieel belang, in het bijzonder

in het geval (een gedeelte  van) het kernbedr ijf  wordt ingebracht. Weliswaar wordt

algemeen aangenomen dat een coöperatie  het bedrijf kan doen uitoefenen door

middel van een van haar werkmaatschappijen,66 maar dit ‘doen uitoefenen’

impliceert in elk geval dat de coöperatie  het beleid en daarmee de inhoud van het



67 Zie over het begrip ‘doen uitoefenen’ diss. p. 256-263. 

68 Zie diss. p. 446 en 447.

69 Zie voor de fiscale aspecten van de inbrengconstructie § 3.5 van hoofdstuk 6.

70 Zie diss. p. 438 en 439, bijlage 11, p. 554.

71 Eerder sprak ik in dit verband over een mythe. Zie mijn bijdrage in de in noot 32 aangehaalde

bundel, p. 42.
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door de leden met de werkmaatschap pij te onderhouden zakelijk  verkeer moet

kunnen bepalen, in het bijzonder door de bevoegd heid tot het vaststellen van de

doelstelling van de werkmaatsc happij  en de bevoegdheid tot benoeming en ontslag

van bestuurders. Dit laatste veronders telt de aanwezig heid van een moeder-

dochterverhouding in de zin van art. 2:24a BW.67 Ook hier verdient de toepassing

van een eventueel structuurregime bijzondere aandacht.  De mogelijkheid voor

de coöperatie  het beleid in de dochtermaatschappij te bepalen is wederom het

grootst, indien het stru ctuurregime wordt toeg epast op het niveau van de coöperatie .

Hetzelfde geldt voor de bevoegdheid tot vaststelling en bestemming van de winst.68

 Aan de toepassing van de inbrengco nstructie  zijn echter belangrijke fiscale

nadelen verbonden: er kan gaan gebruik  worden gemaakt van de aftrek van de

verlengstukwinst in de zin van art. 9 lid 1 sub h jo. lid 2 Wet Vpb 1969, terwijl

door uitgifte van aandelen geen mogelijkheden (meer) bestaan tot het aangaan

van een fiscale eenheid  tussen de coöperatie  en bam. Met uitzondering van de

toepassing van de deelnemingsvrijstelling zal de inbrengconstructie derhalve leiden

tot dubbele  belastingheffing bij zowel de leden als ook de belegger.69 Opgemerkt

zij dat de inbrengc onstructie  wel uitermate geschikt is om een scheiding aan te

brengen in de financiering van eerste en tweede-lijnsactiviteiten, zoals bijv. het

geval is bij Friesland Coberco Dairy Foods.70

6 Eigen vermogensvorming bij de coöperatie  met beleggingskapitaal:

geen contradictie, maar paradox

Uit het voorgaande blijkt dat er geen onoverkomelijke civielrechtelijke beperkingen

bestaan ten aanzien van de finan ciering van de bedrijfsactiviteiten van de coöpera tie

met risicodragend kapitaal afkomstig  van beleggers. Het huidige verenigings- en

coöperatie  bieden voldoende ruimte om tot een passende juridische structuur van

de coöperatieve onderneming te komen. De stelling dat de juridische structuur

van de coöperatie  belemmerend zou zijn, kan dan ook gevoeglijk  naar het rijk der

fabelen worden verwezen.71 Desalniettemin blijkt een financiering met beleggings-

kapitaal bij coöperaties in de agrarische sector, waar het financieringsvraagstuk

in het bijzonder een rol speelt,  in de praktijk slechts beperkte toepassing te  vinden.

De oorzaak hiervan ligt mijns inziens niet zo  zeer in de civ ielrechtelijke beperking-

en zoals deze uit de rechtsvorm voortvloeien, maar eerder in de wijze waarop het

concept van de samenwerking in coöperatief verband in economisch opzicht wordt



72 Zie in soortgelijke zin J.B.W.M. Kemperink  en M.E. van Rossum, t.a.p. p. 101-103.

73 Zie hierover de bijdragen van J.J.M. Jansen  en J.T.L. Nillesen in de in noot 32 aangehaalde

bundel, p. 95 e.v. resp. 111 e.v., en daar vermelde literatuur.
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vormgegeven. Ook een coöperatieve onderneming die zou opteren voor een

omzetting in een ‘coöperatieve’ naamloze vennootschap, zal geconfronteerd worden

met soortgelijke problemen ten aanzien van de toekenning van financiële  en

zeggenschapsrechten, indien men het zakelijk verkeer met de coöperanten wenst

af te wikkelen op basis van het kostendekkingsbeginsel, het proportionaliteitsbegin-

sel en het uitgangspunt van de zelffinanciering.72 In de kern van de zaak komt de

invoering van een financiering van de coöperatie  met risicodragend kapitaal van

beleggers neer op een economische, strategische beslissing tot hoever de leden

bereid cq. in staat zijn een deel van de bedrijfsrevenuen af te staan als vergoeding

op verstrekt kapitaal.  Zowel bij de uitgifte van participaties op het niveau van de

coöperatie  als ook bij de uitgifte van aandelen op het niveau van een bam bestaan

juridische mogelijkheden om, door het toekennen preferenties, tot een passende

verdeling van jaarwinst te komen. Een belangrijke hindernis  voor een mogelijke

financiering van de coöperatie  met risicodragend kapitaal afkomstig  van zowel

leden als derden ligt ook in de huidige fiscale behandeling van het door de

coöperatie  behaalde resultaat. 73 De verwachting is dat de discussie  op dit gebied

mede naar aanleiding van he t belastingplan voor de 21e eeuw met kracht zal worden

voortgeze t. De coöperatiecivilisten onder ons wachten de uitkomsten hiervan met

spanning af.


