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Vanuit de juridische bril bekeken wordt ‘samenwer-
ken’ in diverse rechtsvormen onderverdeeld. Twee of 
meer ondernemende personen die samenwerken 
kunnen dat doen in een maatschap, een vennoot-
schap onder firma of een commanditaire vennoot-
schap. Er is dan geen sprake van een rechtspersoon 
maar van een samenwerkingsovereenkomst. Ze kun-
nen zich ook bedienen van een vennootschap (N.V. of 
B.V.) en houden dan aandelen in de rechtspersoon. 

En dan zijn er nog rechtsvormen voor samenwerking 
die zich begeven op het gebied van de vereniging. 
We kennen daarbij drie varianten, namelijk de vereni-
ging, de coöperatie en de onderlinge waarborgmaat-
schappij. Deze laatste laat ik onbehandeld.

De vereniging heeft ten doel het belang van de le-
den, zonder daarbij economisch voordeel te willen 
behalen. Een vereniging drijft in beginsel geen on-
derneming. De coöperatie daarentegen heeft ten 
doel ‘te voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften 
van haar leden’. Zij doet dat ‘krachtens overeenkom-
sten… met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien 
einde te hunnen behoefte uitoefent of doet uitoefe-
nen’. De samenwerking middels een coöperatie ver-
groot economische macht en biedt schaalvoordeel.

De opkomst van de coöperatie in Nederland is ge-
weest halverwege de 19e eeuw en was met name ge-
legen in de landbouw. Een sprekend voorbeeld is de 
zuivelcoöperatie. Boeren brengen hun melk naar de 
coöperatie, die vervolgens de melk afzet bij onderne-
mingen ter verwerking. De boer krijgt zijn verkoopop-

brengst voldaan vanuit de coöperatie.

In deze tijd is de coöperatie nog altijd een populaire 
rechtsvorm om samen te werken. Sterker nog, de co-
operatie heeft vermoedelijk aan populariteit gewon-
nen. Er worden allerlei initiatieven ontplooid waarbij 
sprake is van samenwerking en de coöperatie een 
ideale rechtsvorm is. In een tijd dat we alles met el-
kaar willen ‘delen’, er grote behoefte is om (al dan 
niet zelfstandig) te ondernemen, we gezamenlijke be-
langen willen koppelen en banken hoge eisen stellen 
aan het verstrekken van financieringen, zien we de 
coöperatie aan terrein winnen. Denk daarbij aan 
(wind- of zonne-) energieprojecten waar buurtbewo-
ners of inwoners van een stad of regio aan kunnen 
deelnemen. Crowdfunding projecten voor publieke 
en private belangen, het aanbieden en verdelen van 
(elkaar aanvullende) diensten of het behartigen van 
belangen in bepaalde beroepsgroepen. Ik zie het al-
lemaal voorbij komen. Niet in de laatste plaats zijn er 
ook fiscale voordelen te behalen, maar die zijn met 
name voor buitenlandse ondernemers interessant.

De deskundige notaris kan u nader informeren over 
de coöperatie. Indien u de rechtsvorm coöperatie 
overweegt, dan dient u zich te realiseren dat er spra-
ke moet zijn van een daadwerkelijk samenwerking die 
gericht is op het behalen van economisch voordeel 
(een onderneming drijven) waarbij er naast lidmaat-
schapsverhoudingen (democratie) overeenkomsten 
met de leden dienen te worden gesloten. Als van dit 
samenstel sprake van is, dan staat de deur voor het 
gebruik van een coöperatie open.  

Het is een menselijke eigenschap om samen te zijn en samen 

te komen. We zijn ‘groepsdieren’, uitzonderingen uiteraard 

daargelaten. In ons dagelijks leven manifesteert zich dat in 

een gezinsleven, op school,  de opleiding, het werk, het 

geloof, bij sport en ontspanning, enzovoorts.
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