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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
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