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1. Inleiding
In dit document worden enkele algemene kenmerken, overeenkomsten en verschillen benoemd
van een vereniging, een coöperatie, een stichting en een Besloten Vennootschap (B.V.). Doel van
dit document is om een eerste beeld te krijgen van deze rechtsvormen om zo mogelijk al een keuze
te kunnen maken voor de eigen organisatie of VSV.
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2. Vereniging
-

De vereniging is een democratische rechtspersoon die in ieder geval dient te bestaan uit een
bestuur en een algemene ledenvergadering (ALV) als hoogste besluitvormend orgaan.
Eventueel kan worden gewerkt met een ledenraad bestaande uit afgevaardigden van de
leden.

-

Optioneel kan een toezichthoudend orgaan (een raad van toezicht, RvT) en/of
adviesorganen/werkgroepen/commissies worden ingesteld.

-

Partijen zijn aangesloten als lid van de vereniging. Toe- en uittreding gaat vrij eenvoudig
binnen een vereniging.

-

Elk lid heeft stemrecht in de ALV. Keuze kan zijn dat elk lid één stem kan uitbrengen in de
ALV. Ook kan worden afgesproken dat bepaalde leden (bijv. op basis van omvang van de
organisatie) meerdere stemmen mogen uitbrengen in de ALV.

-

Bestuurdersaansprakelijkheid: de vereniging is een rechtspersoon waardoor de
bestuurders in de regel (behoudens ingeval van onbehoorlijk bestuur) niet in persoon
aansprakelijk zijn bij eventuele financiële schulden van de vereniging.
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3. Een coöperatie
-

De coöperatie is een bijzondere vorm van een vereniging waarbij net als bij een vereniging
naast het bestuur een algemene ledenvergadering (ALV) bestaat als hoogste besluitvormend
orgaan. Eventueel kan worden gewerkt met een ledenraad bestaande uit afgevaardigden
van de leden.

-

Optioneel kan een toezichthoudend orgaan (een raad van commissarissen, RvC) en/of
adviesorganen/werkgroepen/commissies worden ingesteld.

-

Partijen zijn aangesloten bij de coöperatie in de vorm van lidmaatschap. De leden sluiten
een ledenovereenkomst met de coöperatie. Toe- en uittreding gaat vrij eenvoudig binnen
een coöperatie.

-

Elk lid heeft stemrecht in de ALV. Keuze kan zijn dat elk lid één stem kan uitbrengen in de
ALV. Ook kan worden afgesproken dat bepaalde leden (bijv. op basis van omvang van de
organisatie) meerdere stemmen mogen uitbrengen in de ALV.

-

Er bestaan 3 soorten coöperaties:
1.
W.A. (wettelijke aansprakelijkheid): leden zijn aansprakelijk bij financiële tekorten van
de coöperatie.
2.
B.A. (beperkte aansprakelijkheid): leden zijn tot het in de statuten vastgelegde
maximum aansprakelijk.
3.
U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid): de statuten sluiten de aansprakelijkheid van de
leden uit. Een coöperatie U.A. is voor de leden het meest gunstig.

-

Bestuurdersaansprakelijkheid: de coöperatie is een rechtspersoon waardoor de
bestuurders in de regel (behoudens ingeval van onbehoorlijk bestuur) niet in persoon
aansprakelijk zijn bij eventuele financiële schulden van de coöperatie.
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4. Een stichting
-

De stichting is een vrij eenvoudige rechtspersoon waarvoor de wet alleen voorschrijft dat er
een bestuur moet zijn. De stichting kent geen ALV.

-

Optioneel kan een toezichthoudend orgaan (een raad van toezicht, RvT) en/of
adviesorganen/werkgroepen/commissies worden ingesteld.

-

Een stichting kent geen leden maar partijen kunnen zijn aangesloten als participant of
deelnemer (of anderen benaming) van de stichting. Aan de participanten kunnen advies- en
instemmingsbevoegdheden worden toegekend.

-

Een stichting mag eventuele winsten niet uitkeren aan de participanten.

-

Bestuurdersaansprakelijkheid: de stichting is een rechtspersoon waardoor de
bestuurders in de regel (behoudens ingeval van onbehoorlijk bestuur) niet in persoon
aansprakelijk zijn bij eventuele financiële schulden van de stichting.
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5. Een Besloten Vennootschap (B.V.)
-

De Besloten Vennootschap (B.V.) is een rechtspersoon die in ieder geval een bestuur/directie
kent en aandeelhouders, die samen de aandeelhoudersvergadering (de AVA) vormen als
hoogste besluitvormend orgaan.

-

Optioneel kan een toezichthoudend orgaan (een raad van commissarissen, RvC) en/of
adviesorganen/werkgroepen/commissies worden ingesteld.

-

Aandeelhouders zijn op grond van hun aandelen (mede) eigenaar van de B.V. Een
aandeel geeft recht op het uitbrengen op één of meer stemmen in de AVA en geeft recht op
winstuitkering (indien aan de orde).

-

Bestuurdersaansprakelijkheid: de B.V. is een rechtspersoon waardoor de
bestuurders in de regel (behoudens ingeval van onbehoorlijk bestuur) niet in persoon
aansprakelijk zijn bij eventuele financiële schulden van de B.V.
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6. Enkele overeenkomsten en verschillen
Vereniging versus coöperatie
-

Overeenkomst:
Beide zijn democratische rechtsvormen vanwege de ALV, waarin de leden hun stem
kunnen uitbrengen over belangrijke besluiten die de vereniging en coöperatie aangaan.
De ALV is het hoogst besluitvormend orgaan van de vereniging en de coöperatie.

-

Verschil:
Keuze voor een coöperatie in plaats van een vereniging ligt voor de hand als het de
bedoeling is een onderneming te starten, waarbij de leden zakelijke belangen hebben en
de coöperatie met dit doel zakelijke overeenkomsten sluit met haar leden. Een coöperatie
biedt de mogelijkheid om winsten uit te keren aan haar leden.

Vereniging versus stichting
-

Overeenkomst:
Beide zijn doorgaans, in vergelijking met een coöperatie en B.V. vrij eenvoudig op te
richten.

-

Verschil:
Een vereniging heeft automatisch een hoog democratisch gehalte vanwege de ALV waarin
de leden hun stem uitbrengen (zie eerder). Een stichting kent geen leden en dus geen ALV.
Besloten kan worden aan de deelnemers (participanten of andere benaming) advies- en/of
instemmingsrecht toe te kennen. Echter deze bevoegdheden strekken kunnen niet zo
verstrekkend zijn als die van de ALV van een vereniging of coöperatie.

Coöperatie versus B.V.
-

Overeenkomst:
Beide zijn rechtspersonen die doorgaans worden gekozen voor het starten van een
onderneming. Winstuitkering is bij zowel een coöperatie als een B.V. mogelijk.

-

Verschil:
De toe- en uittredingsmogelijkheden bij een coöperatie zijn eenvoudiger. Bij een B.V. dient
hiervoor een aandelenoverdracht plaats te vinden.
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