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Samenwerken met andere 
ondernemingen

Welke mogelijkheden zijn er? 
 

Heeft u na het lezen van deze whitepaper nog vragen? Neem dan contact op 
met één van onze ondernemingsrechtadvocaten.
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Ondernemen is een vak apart. Als u met uw onderneming op zoek bent naar manieren om 
met andere ondernemers samen te werken of als u investeerders wilt laten participeren 
in uw onderneming, is het vaak zoeken naar het juridische middel om dit in te vullen. De 
advocaten van ScheerSanders Advocaten weten van de hoed en de rand en kunnen u 
begeleiden bij het vinden en opzetten van de gewenste samenwerkings- of participatievorm.

Een onderdeel van het ondernemen is de samenwerking met andere ondernemers. In een 
groeiende onderneming kunt u als ondernemer vaak niet alles zelf meer doen. Kleinere 
samenwerkingen laten zich vaak vertalen in projectmatige overeenkomsten. Maar in het 
geval dat u voor langere duur een samenwerking aangaat, bestaan er diverse juridische 
mogelijkheden om die op praktische en werkbare wijze in te richten. Het is verstandig u te 
oriënteren op deze mogelijkheden, omdat u met voldoende kennis hierover de keuze kunt 
maken voor de vorm die het beste bij uw onderneming past.

Waarom deze zeven samenwerkingsvormen op een rij?
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1.	 De	vennootschap	onder	firma

2. De commanditaire vennootschap

3. De coöperatie

4. De maatschap

5. Joint venture

6. Samenwerkingsovereenkomsten

7. De Wet Modernisering Personenvennootschappen: de nieuwe vennootschap

De zeven samenwerkingsvormen
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De vennootschap onder firma is een samenwerkingsvorm waarin minimaal twee (natuurlijke) 
personen een onderneming drijven onder één gezamenlijke naam. Iedere deelnemer aan 
de vennootschap wordt mede-eigenaar van de gezamenlijke onderneming. Deze eigenaren 
worden ook wel vennoten genoemd. Bij een VOF is de gedachte dat iedere vennoot bij de 
oprichting van de vennootschap iets ‘inbrengt’. Dat kan geld zijn, maar het is ook mogelijk 
dat een vennoot zijn kennis, goederen, bedrijfspand of arbeid inbrengt.

Volgens de wet is een vennootschap onder firma geen rechtspersoon. Dit houdt in dat de 
vennoten afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor het handelen van de vennootschap onder 
firma. Zij zijn afzonderlijk en met hun eigen vermogen aansprakelijk voor het financieel 
reilen en zeilen van de VOF. Dat is ook het geval als er eventuele schulden zouden ontstaan. 
Schuldeisers van de vennootschap onder firma kunnen kiezen of zij aanspraak maken op het 
vermogen van de gezamenlijke onderneming of dat zij aanspraak maken op het vermogen 
van de vennoten apart.

1. De vennootschap onder firma (VOF)

Wat is het?

Waarom zou u voor deze samenwerkingsvorm kiezen?

Indien u samen met een andere onderneming of een natuurlijke persoon een bedrijf wil 
exploiteren en u beiden iets inbrengt, is het starten van een vennootschap onder firma een 
aangewezen stap. Om tot een succesvolle samenwerking binnen dit kader te komen, is het 
van belang dat u in een ‘vennootschapscontract’ vastlegt hóe u de samenwerking binnen de 
vennootschap onder firma inricht en wat u van elke vennoot verwacht. Zaken die in elk geval 
in zo’n contract opgenomen moeten worden, zijn:

• de verdeling van taken;
• duur van de samenwerking;
• aansprakelijkheden;

• beslissingsbevoegdheden;
• verzekeringen;
• financiële afspraken.
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Een commanditaire vennootschap is een onderneming waarin twee typen vennoten betrokken 
zijn en samenwerken. De beherend vennoot gaat over het dagelijks reilen en zeilen van de 
onderneming. De commanditaire vennoot is alleen financieel betrokken bij de onderneming 
door vermogen beschikbaar te stellen. De commanditaire vennoot maakt geen onderdeel 
uit van de bedrijfsvoering. De commanditaire vennoot houdt zich dan ook niet bezig met de 
koers van het bedrijf.

De commanditaire vennootschap is in principe een bijzondere vorm van een VOF. Ook de 
CV is geen rechtspersoon. De beherende vennoten zijn verantwoordelijk voor het doen en 
laten van de CV. Schuldeisers kunnen net als bij de VOF kiezen of zij een beroep doen op het 
vermogen van de onderneming of dat zij de beherend vennoten in privé aansprakelijk stellen. 
Als commanditaire vennoot bent u niet in privé aansprakelijk. Wel kunt u als commanditaire 
vennoot uw ingebrachte vermogen verliezen. Als u er als commanditair vennoot voor kiest 
u buiten het bedrijf bekend te maken, kunt u wel in uw privévermogen aansprakelijk worden 
gesteld.

2. De commanditaire vennootschap (CV)

Wat is het?

Waarom zou u voor deze samenwerkingsvorm kiezen?

Indien u een geldschieter wilt betrekken in uw onderneming, maar niet wilt dat deze 
geldschieter zich actief met het bedrijf bemoeit, dan is het oprichten van een commanditaire 
vennootschap een goede stap. In tegenstelling tot bij het uitgeven van aandelen binnen 
bijvoorbeeld een B.V.- of N.V.-structuur, ontstaan door het oprichten van een commanditaire 
vennootschap voor de commanditaire vennoot geen rechten met betrekking tot de koers van 
de onderneming. Indien u een commanditaire vennootschap wil oprichten, is het raadzaam 
om (net als bij de VOF) een vennootschapscontract op te stellen. In dat contract dient u 
in elk geval bepalingen over de duur van de vennootschap, maar ook bepalingen over de 
verantwoordelijkheden en eventuele ontbinding van deze samenwerkingsvorm op te nemen.
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Een coöperatie is een speciale soort verenigingsvorm waarin minimaal twee (natuurlijke) 
personen samenwerken. Een coöperatie heeft leden die bijvoorbeeld door gezamenlijke 
inkoopafspraken, marketing of bedrijfsvoering voordelen halen uit de samenwerking met de 
andere leden. Anders dan bij de VOF en de CV kunnen leden van de coöperatie in principe op 
elk moment stoppen.

Anders dan bij de VOF en de CV heeft de Algemene Ledenvergadering de beslissende 
stem binnen een coöperatie. De vergadering bepaalt hoe de winst die bij de coöperatie 
binnenkomt, wordt verdeeld en hoe de leden geld in de coöperatie kunnen inbrengen. Twee 
veel voorkomende vormen van de coöperatie zijn de bedrijfs- en ondernemerscoöperatie.

3. De coöperatie

Wat is het?

Waarom zou u voor deze samenwerkingsvorm kiezen?

Bij een bedrijfscoöperatie werken ondernemingen ten behoeve van hun zakelijke belangen, 
zoals bijvoorbeeld gezamenlijke productie, inkoop of reclame samen en verdelen zij onder de 
leden de winsten die voortkomen uit het collectief. Bij een ondernemerscoörporatie werken 
alle leden in principe zelfstandig, maar is het eindproduct vaak een gezamenlijk project. Deze 
vorm van een coöperatie is met name geschikt voor zzp’ers die in hun eentje een opdracht 
niet kunnen uitvoeren, maar door middel van samenwerking binnen een coöperatie de dienst 
wel kunnen aanbieden.

In tegenstelling tot de VOF en de CV is de coöperatie wel een rechtspersoon. Dat betekent 
dat u als bestuurder van de coöperatie in beginsel niet aansprakelijk bent voor schulden. 
Op deze regel zijn wel de nodige uitzonderingen. Als u als bestuurder van de coöperatie 
bijvoorbeeld opzettelijk nalatig handelt of wanbeleid voert, kunt u wel aansprakelijk zijn. Bij 
het oprichten van een coöperatie kunt u kiezen of de leden binnen de coöperatie wel of niet 
afzonderlijk aansprakelijk gehouden kunnen worden.
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  Bij het oprichten van een maatschap richt u een onderneming op waarbinnen in elk geval twee 
(natuurlijke) personen samenwerken. Eenieder die zich bij de maatschap aansluit, wordt 
mede-eigenaar van de maatschap. Deze mede-eigenaren worden ook wel de maten genoemd. 
Van oudsher worden met name beroepsmatige samenwerkingen in een maatschapsvorm 
ondergebracht, zoals bijvoorbeeld tandarts- en advocatenpraktijken.

Net als bij de VOF en de CV brengt iedere maat bij oprichting iets in. Dat kan kapitaal zijn, 
maar ook kennis, goederen, een bedrijfspand of arbeid behoren tot de mogelijkheden. Net 
als de VOF en de CV is de maatschap geen rechtspersoon. Dat betekent dat de maten met 
hun eigen vermogen aansprakelijk zijn voor schulden van de onderneming. Het uitgangspunt 
daarbij is dat maten ieder voor een gelijk deel aansprakelijk zijn.

4. De maatschap

Wat is het?

Waarom zou u voor deze samenwerkingsvorm kiezen?

Indien u samen met een andere onderneming of een natuurlijke persoon een bedrijf wil 
exploiteren en u beiden iets inbrengt, is het starten van een maatschap een mogelijkheid. 
De winst binnen een maatschap kan worden verdeeld zoals dat in de wet is vastgelegd. 
In dat geval ontvangt iedere maat de winst gerelateerd aan de inbreng. Daarnaast is het 
ook mogelijk om alternatieve afspraken over de winst te maken. Dat kunt u doen in een 
maatschapscontract.
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De joint venture is de vreemde eend in de bijt in het bovenstaande lijstje. De joint venture 
is geen rechtsvorm, maar een verbintenis tussen minimaal twee nationale of internationale 
ondernemingen. Een joint venture wordt opgericht om een gezamenlijk doel te bereiken, 
bijvoorbeeld bij tijdelijke projecten als de bouw van een nieuwbouwwijk of sportcomplex. 
Zodra het gezamenlijke project is afgerond en de doelen zijn behaald, komt de joint venture 
tot een einde. In sommige gevallen wordt een joint venture ook opgericht om strategische 
redenen of om de concurrenten voor te zijn. Hierbij kunt u denken aan het binnen de joint 
venture uitbrengen van een gezamenlijk product.

5. Joint venture

Wat is het?

Waarom zou u voor deze samenwerkingsvorm kiezen?

Werken binnen een joint venture kan voordelig zijn omdat de meewerkende ondernemingen 
vaak kunnen profiteren van schaalvoordelen, het combineren van producten of diensten 
en omdat zij gebruik kunnen maken van elkaars kennis en kunde. Het is aan te raden om 
bij het oprichten van een joint venture goede afspraken te maken en die vast te leggen. 
Zo is het van belang om de gezamenlijke doelen zo duidelijk mogelijk vast te leggen, om 
een winstverdeling af te spreken, de zeggenschap en aansprakelijkheid te regelen en vast 
te stellen hoe wordt omgegaan met conflicten. Als uw onderneming overweegt deel te 
nemen aan een internationale joint venture, dan moet rekening worden gehouden met lokale 
regelgeving en wetten. Ook daarover is het raadzaam vooraf afspraken te maken.
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Naast het oprichten van nieuwe rechtsvormen of lid worden van een coöperatie, kunt u er in de 
samenwerking met andere ondernemers ook voor kiezen om een overeenkomst die specifiek 
gericht is op de samenwerking aan te gaan. Het is raadzaam om tot zo’n overeenkomst te 
komen als u de bedrijfsvoering van uw onderneming gelijk wilt laten, maar slechts op één 
bijzonder aspect in uw bedrijfsvoering de samenwerking opzoekt.

In zo’n overeenkomst is het belangrijk om bepalingen op te nemen over de kosten van de 
samenwerkingsactiviteiten, maar is het ook van belang dat u een goede winstverdeling 
afspreekt. Verder kan een geheimhoudingsclausule (afhankelijk van het onderwerp van de 
samenwerking) belangrijk zijn. Ook bepalingen over de verwachtingen over het inbrengen 
en delen van kennis en arbeid zijn raadzaam om op te nemen. Om de verwachtingen van 
partijen zoveel mogelijk en zo goed mogelijk te stroomlijnen, is het belangrijk om aan te 
geven wanneer de samenwerking tot een einde komt en onder welke omstandigheden de 
overeenkomst kan worden beëindigd.

6. Samenwerkingsovereenkomsten

De wetgever is al een geruime tijd bezig met het aanpassen van de wetgeving op het gebied 
van personenvennootschappen (de VOF, CV en maatschap). Wanneer de nieuwe wet (de 
Wet modernisering personenvennootschappen) van kracht wordt, is nog niet bekend. Wel is 
inmiddels bekend dat de maatschap als rechtsvorm zal verdwijnen. De naam ‘maatschap’ 
zal blijven bestaan maar de verschillen met een vennootschap onder firma zullen verdwijnen.

Verder worden vermoedelijk ook de regels voor personenvennootschappen gewijzigd. Zo 
kan in de toekomst aan een VOF of CV rechtspersoonlijkheid worden toegekend en mogen 
vennoten hun aanspraken op winst verpanden.

7. De nieuwe vennootschap
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Onze belofte: concrete adviezen

Als ondernemer wilt u weten waar u aan toe bent. Wij beloven 
u concrete adviezen en hoogwaardige ondersteuning om 
tot een goed werkbare samenwerkingsvorm te komen. Wij 
adviseren u daarnaast over de voor- en nadelen van de diverse 
samenwerkingsvormen en kunnen met u meedenken over de vorm 
die het beste bij uw onderneming past.

Ook indien u al met een andere onderneming samenwerkt maar 
aanloopt tegen geschillen of problemen in de uitvoering, kunnen wij 
u bijstaan. De advocaten van ScheerSanders Advocaten kunnen u 
begeleiden naar het bereiken van een oplossing.

Meer weten? 
Neem contact op met

mr. Liza Stellingwerf

stellingwerf@scheer.nl
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