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De coöperatie als samenwerkingsvorm voor ondernemingen  
 
De coöperatie wordt als rechtsvorm veel minder gebruikt dan andere rechtsvormen. 
Specifiek voor samenwerkingen tussen zelfstandig ondernemers is de coöperatie erg 
geschikt. De coöperatie kan daarom interessant zijn voor uw klanten.  
 
Waarom een coöperatie oprichten voor een samenwerking? 
Voor een samenwerking zijn verschillende rechtsvormen mogelijk. Het stroomschema 
op de achterzijde helpt u bij het maken van de juiste keuze. De coöperatie is een 
goede optie in de volgende situatie: 

 
1.  Ondernemers willen onder een gezamenlijke naam naar buiten treden; 
2. Ondernemers willen niet onbeperkte aansprakelijk zijn voor elkaars fouten; 
3. Ondernemers willen naast samenwerken ook hun eigen klanten houden. 
 
Hoe werkt een coöperatie? 
De ondernemerscoöperatie kan gezien worden als een gezamenlijk door ondernemers 
op te richten samenwerkingsverband. In plaats van aandeelhouderschap zoals bij een 
BV is er een persoonlijk lidmaatschap. Opdrachten die gezamenlijk worden gedaan 
lopen via de coöperatie. De coöperatie factureert aan haar opdrachtgevers en de 
ondernemers factureren aan de coöperatie voor hun diensten. De coöperatie is een 
zelfstandig rechtspersoon en is net als een BV zelf aansprakelijk voor haar handelen. 
 
Een coöperatie valt onder de regels van de vennootschapsbelasting. Dat wil zeggen dat 
de winst in beginsel op dezelfde manier wordt belast als bij een BV. Echter, onder 
voorwaarden kan resterende winst onder toepassing van de verlengstukwinstregeling 
belastingvrij worden uitgekeerd aan haar leden/natuurlijk personen. Deze winst wordt 
dan wel in de inkomstenbelasting in de heffing betrokken bij het lid. De hoogte van de 
heffing is afhankelijk van het feit hoe de bron van inkomsten fiscaal wordt 
gekwalificeerd. 
 
Als de samenwerkende ondernemers naast hun samenwerkingsverband in de 
coöperatie nog voldoende zelfstandigheid behouden (eigen opdrachten, 
ondernemersrisico, debiteurenrisico e.d.), kunnen zij vaak hun status als ondernemer 
behouden met alle fiscale voordelen van dien. 
 
In de coöperatie kan ook worden deelgenomen door een BV. In dat geval geldt de 
verlengstukregeling niet, maar wel de deelnemingsvrijstelling.   
 
Oprichten van een coöperatie 
de Coöperatie expert is specialist op het gebied van samenwerken. Wij voorzien in een 
totaalpakket voor ondernemers die willen gaan samenwerken maar niet precies weten 
hoe ze dit moeten aanpakken. Wij kunnen het volledige traject begeleiden van het 
zoeken naar partners tot de uiteindelijke oprichting van bijvoorbeeld een eigen 
coöperatie. Ook bieden wij maatwerk op het gebied van fiscaal en juridisch advies, 
verzorgen wij workshops rond samenwerken en samen de markt opgaan.  
 
Onderhand hebben we meer dan 400 groepen ondernemers en een aantal 
maatschappelijke initiatieven geholpen om hun samenwerking te formaliseren. 
 
 
Voor meer informatie en contactgegevens zie www.cooperatieexpert.nl.  
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Het kiezen van de juiste rechtsvorm
voor je samenwerking 

COÖPERATIE MET LICENTIEOVEREENKOMST

BV of COÖPERATIE

De afspraken met de partner waarmee je samenwerkt leg je vast in een 
contract. Eén partner is dan de opdrachtnemer voor de klant, de ander 
levert zijn diensten aan deze partner. Als je samen wilt inkopen, zou je hiervoor 
wel een vof of coöperatie kunnen overwegen. Let dan goed op besluitvorming 
en tekenbevoegdheid.

Wil je onder één 
gezamenlijke naam 
naar buiten treden?

 NEE

 JA

Is afdekking van 
aansprakelijkheid 

van belang?

 NEE

 JA

Als je de aansprakelijkheid voor de werkzaamheden van je partner kunt dragen 
of eventuele schade gemakkelijk kunt herstellen of verzekeren kun je kiezen 
voor een Vennootschap onder Firma (VOF) of maatschap.

Als er waarde wordt opgebouwd in de gezamenlijke onderneming dan ligt 
een BV voor de hand. De partners kunnen (onder voorwaarden) hun 
aandelen aan elkaar of aan een derde verkopen en zo worden beloond voor 
hun investeringen. 

Is het de bedoeling 
om de onderneming

uiteindelijk 
te verkopen?

 JA

 NEE

Willen de partners 
zelfstandig ondernemer

blijven?

 NEE

 JA

Je kunt allebei in dienst treden bij de BV of coöperatie die jullie samen opzetten. 
Het belangrijkste verschil zit dan in de besturing: bij een BV gaat dit op basis 
van je aandelen, bij een coöperatie heeft iedereen in principe één stem.

Is de 
samenwerking
gelijkwaardig?

 NEE

Op het moment dat één partner duidelijk een leidende rol heeft in de 
samenwerking of al veel heeft geïnvesteerd in een merknaam of concept dan 
kan deze hiervoor worden beloond via een licentieovereenkomst. 
Daarnaast heeft binnen de coöperatie iedereen gelijke zeggenschap. 

Een coöperatie gaat in de basis uit van gelijkwaardigheid van de leden. 
Iedereen beslist mee in het beleid, winst kun je verdelen naar rato van ieders
inbreng. Verantwoordelijkheden, betalingen en aansprakelijkheid bij het 
samen uitvoeren van projecten moet je in een overeenkomst regelen.

Door het oprichten van een VOF, maatschap, BV of coöperatie kun je als eenheid 
naar buiten treden. 

Door samen te werken in een BV of coöperatie kun je privé minder snel worden 
aangesproken.

Binnen een coöperatie blijft iedere partner zelfstandig ondernemer en factureert voor
zijn aandeel. Leden kunnen zonder tussenkomst van de notaris toe- en uittreden. 

Bij een coöperatie is het lidmaatschap in de regel persoonlijk en kan niet worden 
verhandeld. 

 JA

CONTRACTUELE SAMENWERKING

VOF of MAATSCHAP

BV

STANDAARD COÖPERATIE


