
   Noordelijke ZZP Vrouwen 24 juni 2016 
Vormgeving van de coöperatie 
Dr.mr. Petra Oden, lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt 
Mr. Nghitti Saro-Kortmann, docent en coördinator HBO-Bedrijfsjurist 



Introductie 
1.  Wat kan de coöperatie betekenen voor zzp’ers (vorige keer)? 

 - door Petra 
 
2.  Juridische vormgeving coöperatie 

  - door Nghitti 
 
3.  Hoe nu verder? 

 - Petra en Nghitti 

24-06-2016 



27-05-2016 

Vorige keer 
Taken zzp’er: 
-  Acquisitie: opdrachten 
-  Onderhandelen 
-  Administratie 
-  Verzekeringen en pensioenen 
-  Zorg: vervanging 
 
 

Juridische aspecten van arbeidspools 



27-05-2016 

   
 
 

Juridische aspecten van arbeidspools 



27-05-2016 

Vorige keer: wat zou de coöperatie kunnen doen 
ü  Onderhandelingen 
ü  Grotere opdrachten (24-uurs zorg) 
ü  Aanbestedingen 
ü  Contractering 
ü  Administratie 
ü  Verzekeringen gezamenlijk 
ü  Communicatie (reclame maken) 
 
 

Juridische aspecten van arbeidspools 



27-05-2016 

Vorige keer: wat zou de coöperatie kunnen doen 
ü  Administratie 
ü  Verzekeringen gezamenlijk 
ü  Communicatie (reclame maken) 

Voordeel voor gemeenten en zorginstellingen: 
Niet met losse aanbieders contracten afsluiten 

Juridische aspecten van arbeidspools 



27-05-2016 

Vorige keer 
 
Hogere kwaliteit: 
ü  Meer tijd voor werk 
ü  Kennisdeling 
ü  Gezamenlijke inkoop scholing en training 
 
Gelijkwaardigheid: 
ü  Zeggenschap 
ü  Niet aansprakelijk voor verliezen 

Juridische aspecten van arbeidspools 



Juridische Vormgeving van de 
Coöperatie 

   

24-06-2016 





De kracht van de coöperatie 

•  Oude rechtsvorm: als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen 
opnieuw in de belangstelling  

 
 
 
 
 
•  Hervormingen in de zorg 
•  Ontwikkelingen in de energiesector 

•  Verkennend onderzoek vanuit het Kenniscentrum Arbeid: 
belangrijke uitkomst: zzp’ers willen samenwerken 

Maatschappelijke ontwikkelingen 

24-06-2016 



Rechtsvormen 

•  Welk juridisch jasje trek je aan? Verschillende rechtsvormen 
•  Keuzevrijheid; welke afwegingen? 
•  Wat is een geschikte rechtsvorm voor zzp’ers? De coöperatie als 

alternatief? 

keuzevrijheid 

24-06-2016 



24-06-2016 

Ondernemingsvormen	

Eenmanszaak	 Rechtspersoon	 Personenvennootschap	



Overwegingen 
•  Doel 
•  Fiscale overwegingen 
•  Zeggenschap 
•  Aansprakelijkheid 
•  Continuïteit en samenwerking 
•  Financiering 
•  Marketing/communicatie 
•  Sociale verzekeringen 

24-06-2016 



De coöperatie als rechtsvorm 

•  Oprichting en doel 
•  Notariële akte (bevat de statuten) 
•  Inschrijving Handelsregister 

DOEL: 
•  Coöperatie is een bijzondere vereniging: het behartigen van de 

materiële belangen van de leden  
•  Oefent een bedrijf uit 
•  Sluit overeenkomsten met de leden 
•  winst: uitkeren aan leden, investeren in scholing, pensioen etc 

Oprichting en doel 

24-06-2016 



De coöperatie als rechtsvorm 

•  Twee verplichte organen: Algemene Ledenvergadering en Bestuur 
(eventueel Raad van Commissarissen) 

•  Leden: lidmaatschap, financier, zeggenschap 
•  Algemene Ledenvergadering; bevoegdheden, 

verantwoordelijkheden 
•  Bestuur: bevoegdheden, verantwoordelijkheden 

Organen en lidmaatschap 

24-06-2016 



De coöperatie als rechtsvorm 

•  Keuze bij oprichting: naam coöperatie (WA, BA of UA) 
•  Speelt rol na beëindiging coöperatie en eventuele tekorten 

•  WA: Wettelijke aansprakelijkheid (ieder lid (en oud-leden) voor 
gelijk deel aansprakelijk) 

•  BA: beperkte aansprakelijkheid (ieder lid tot een bepaald bedrag 
aansprakelijk) 

•  UA: uitgesloten aansprakelijkheid(leden kunnen niet aansprakelijk 
worden gesteld)  

Aansprakelijkheid 

24-06-2016 



De coöperatie als rechtsvorm 

•  Verschillende overeenkomsten tussen coöperatie en leden zorgt 
voor verschillende coöperatievormen, bijvoorbeeld: 

•  Ondernemerscoöperatie 
•  Werknemerscoöperatie 
•  Faciliterende coöperatie 

24-06-2016 

Coöperatievormen 



De coöperatie als rechtsvorm 

•  Coöperatie is belastingplichtig: Vennootschapsbelasting  
•  Tussen de 20% en 25 % belasting over de gerealiseerde winst 
•  Verlengstukwinst: verschil tussen eenmanszaak/vof en BV 
•  Coöperatie is BTW-plichtig 
•  Ondernemer blijven voor de inkomstenbelasting en risico’s 
•  Advies: neem contact op met een fiscaal jurist 

24-06-2016 

Enkele fiscale aspecten 



De coöperatie als rechtsvorm 

 
•  Weinig dwingendrechtelijke bepalingen; 
•  Veel keuzevrijheid 
•  Verplichte keuze voor aansprakelijkheid 
•  In- en uittreedvoorwaarden opstellen voor leden 
•  Nadenken over de wijze van samenwerken  
•  Winst benutten tbv verzekeringen, pensioengelden, trainingen etc 

voor werknemers 
•  Leden contract laten afsluiten: taken en omgang met opdrachten 

vastleggen 
•  Fiscale gevolgen en/of risico’s goed uitzoeken 

Belangrijke aandachtspunten 

24-06-2016 



De coöperatie als rechtsvorm 

•  Inactieve leden; vaak weinig belangstelling voor bestuursfunctie 
•  Bestuur vaak overbelast 
•  Zzp’er moet vaak ook zelf blijven zoeken naar opdrachten 
•  Contractspartners kunnen verschillende kwaliteitseisen stellen  

24-06-2016 

Knelpunten 



De coöperatie als rechtsvorm 

•  Krachten bundelen door samen te werken 
•  Zichtbaarheid voor opdrachtgevers vergroten 
•  Groter aanbod dienstverlening 
•  Samen opdrachten aannemen en korting bedingen 
•  Kennis uitwisselen; samen inkoop cursus of training 
•  Indien wenselijk: eigen onderneming en identiteit behouden 
•  Mogelijkheid om naast de coöperatie ook zelf opdrachten aan te 

nemen 
•  Vervanging regelen bij ziekte 
•  Zaken goed regelen en moeilijkheden voorkomen 

Succesfactoren 

24-06-2016 



24-06-2016 



STAPPENPLAN 

•  Stap 1: Bedrijfsplan opstellen 
•  Stap 2: Statuten opstellen 
•  Stap 3: registreren bij de Belastingdienst: Opgaaf startende 

ondernemer 
•  Stap 4: binnen één week na oprichting inschrijven van de KvK 
•  Stap 5: vraag een zakelijke bankrekening aan 

•  Aandachtspunten bij de oprichting: 
•  Financiële en ledenadministratie bijhouden 
•  Minimaal één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering 
•  Ieder boekjaar een jaarrekening opmaken en deponeren bij de 

KvK 

Procedure oprichten coöperatie 

24-06-2016 



23-11-2015 

   
 
1.  Hoe zie je de samenwerking met de andere leden?  

 - Wat wil je samen doen en wat wil je voor jezelf houden? 
 - Wat wil je dat de coöperatie gaat doen? 

Hoe verder? 



23-11-2015 

   
 
1.  Wie wil een actieve rol spelen binnen de coöperatie? 
2.  Wie willen in het bestuur van de coöperatie? 
3.  Wie wil de administratie regelen?  
4.  Wie regelt zaken als website e.d.? 
5.  Welke vragen liggen nu nog open? 
6.  Wanneer is de volgende bijeenkomst? 
7.  Wat is het thema van de volgende bijeenkomst? 

Hoe verder? 



 
Dank voor uw aandacht 
p.a.t.oden@pl.hanze.nl      
www.hanze.nl/socialreturn     
@PetraOden  

  
 


