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MAAK GOEDE AFSPRAKEN VOOR UW JOINT 
VENTURE OF SAMENWERKINGSVERBAND! 
Ondernemers werken veel samen en niet altijd wordt gekozen voor een leveran-
cier/afnemer relatie.  
 
Soms wordt er door ondernemers op voet van gelijkheid opgetrokken en wordt die sa-
menwerking ook geformaliseerd. Dat kan op allerlei verschillende manieren. Er moet 
een keuze worden gemaakt en die keuze kan niet alleen op de fiscale basis worden 
gebaseerd. Een goede juridische begeleiding is noodzakelijk, ter voorkoming van mis-
verstanden en geschillen en om er voor te zorgen dat als er geschillen ontstaan, deze 
op een juiste manier worden opgelost.  
 

1. VOORAF 

Aandachtspunten voorafgaand aan het aangaan van samenwerking zijn onder andere: 
 
• Weet ik wel voldoende van mijn samenwerkingspartner af, zowel ‘inhoudelijk’ als 

van diens financiële situatie.  
• Is er overeenstemming op hoofdlijnen over de wijze waarop de samenwerking zal 

plaats vinden en over de voordelen die voor de partners uit de samenwerking 
voortvloeien. 

 

2. KEUZE SAMENWERKINGSVORM 

Vervolgens zal er een keuze moeten worden gemaakt voor de samenwerkingsvorm.  
 
Daarbij speelt de fiscaliteit een grote rol. Zo is het soms belangrijk dat er ‘fiscale trans-
parantie’ is, anders gezegd: dat de voordelen van het samenwerkingsverband bij de 
partners worden belast en niet bij het samenwerkingsverband zelf. Dergelijke argumen-
ten kunnen leiden tot de keuze voor een fiscaal transparant samenwerkingsvehikel, 
zoals de vennootschap onder firma (personenvennootschap).  
 
In de praktijk zijn de belangrijkste samenwerkingsvormen: 
 
• Een kapitaalvennootschap, zoals bijvoorbeeld de BV. Echter, er kan ook aan een 

buitenlandse kapitaalvennootschap worden gedacht als er (ook) ondernemings-
activiteiten in het buitenland zijn. 
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• Een personenvennootschap, zoals de vennootschap onder firma. 
• Een contractuele samenwerking. 
 

3. JURIDISCHE VASTLEGGING 

Een derde stap in het proces is dat van de correcte juridische vastlegging van de ge-
maakte afspraken. Ongeacht de samenwerkingsvorm spelen de navolgende thema’s 
een rol: 
 
• Doel en werkterrein van het samenwerkingsverband. 
• Wat brengt ieder van de partners in of aan en in welke vorm. 
• Corporate governance: hoe wordt er (aan)gestuurd, wijze van besluitvorming. 
• Winstverdeling en –uitkering. 
• Non-concurrentie, geheimhouding. 
• Aanvang van de samenwerking en de minimale duur, beëindigingsbepalingen, 

toetreding/uittreding. 
• Aan welke voorwaarden moeten de partners voldoen om nog aan het samenwer-

kingsverband te mogen deelnemen. 
• Geschillenbeslechting. 
 
Maatwerk is bij de juridische vastlegging van de afspraken van heel groot belang om-
dat geen enkel samenwerkingsverband hetzelfde is en de verschillende onderne-
mingsbranches ook weer zo hun eigen kenmerken hebben. Het beste contract is het 
contract dat voor uw situatie is gemaakt.  
 

TOT SLOT 

Inlichtingen: de ondernemingsrechtadvocaten van Pellicaan Advocaten, 
www.pellicaan.nl. 
 
 

Ellen Timmer 
advocaat 

Capelle aan den IJssel 
 
 


