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Toelichting oprichting coöperatie 
 
Algemeen 
Een coöperatie bezit rechtspersoonlijkheid, heeft leden en wordt opgericht bij notariële akte. 
 
Een rechtspersoon kan volgens haar doel aan het rechtsverkeer deelnemen. Het doel mag niet 
worden overschreden. 
 
Een coöperatie moet door ten minste twee meerderjarige natuurlijke personen of rechtspersonen te 
worden opgericht. Wanneer de coöperatie wordt opgericht door een andere rechtspersoon moeten de 
statuten van deze rechtspersoon dat toelaten. 
 
Het is belangrijk dat vanaf de oprichting vaststaat dat de coöperatie leden heeft. Een coöperatie wordt 
van rechtswege ontbonden wanneer leden geheel ontbreken. Een lidmaatschapsrecht is bij de 
onderhavige coöperatie niet overdraagbaar. 
 
Voor het bestaan van de coöperatie is van belang dat zij met haar leden overeenkomsten sluit. Uit 
deze overeenkomst moet duidelijk zijn welke prestaties het lid en de coöperatie over en weer 
verrichten. Het is belangrijk deze overeenkomsten op schriftelijk op te stellen. 
 
Het doel en de werkzaamheden van de coöperatie mogen niet in strijd zijn met de openbare orde. 
 
De coöperatie betreft een zogenaamde coöperatie U.A. De letters U.A. staan voor uitsluiting van 
aansprakelijkheid. Zodoende zijn de leden en oud-leden niet verplicht in een tekort bij te dragen. 
 
De coöperatie heeft twee organen: het bestuur en de algemene vergadering. De algemene 
vergadering bestaat uit de leden. De algemene vergadering heeft de uiteindelijke zeggenschap in de 
coöperatie. 
 
De akte van oprichting bevat de statuten. De statuten bevatten de kern van de inrichting en structuur 
van de coöperatie. In reglementen kunnen onderwerpen nader worden uitgewerkt. Een reglement mag 
niet in strijd zijn met de statuten. 
 
De coöperatie is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De coöperatie is ook onderworpen 
aan de indirecte belastingen (o.a. BTW). Na de oprichting van de coöperatie word je hierover nader 
geïnformeerd door de belastingdienst. 
 
Onze werkzaamheden strekken zich niet uit tot de advisering over fiscale aspecten van de coöperatie. 
Wij gaan ervan uit dat je je hierover laat adviseren door een deskundige. 
 
 
Handelsnaam 
Met betrekking tot de door de coöperatie te voeren statutaire naam en eventuele andere 
handelsnamen is het bepaalde in de Handelsnaamwet van toepassing. Deze wet verbiedt onder meer 
het voeren van een naam die door een ander rechtmatig gevoerd wordt of slechts in kleine mate 
daarvan afwijkt, met betrekking tot de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij 
gevestigd zijn. Er kan namelijk bij het publiek verwarring hierover ontstaan. Of er bij het publiek 
verwarring te vrezen is, is vooraf lastig vast te stellen. Naarmate de coöperatie actiever aan het 
handelsverkeer deelneemt, neemt de kans toe dat er sprake kan zijn van verwarring. Bij een 
coöperatie die alleen vermogen beheert, is de kans op verwarring een stuk kleiner. 
 
Wij adviseren je op de website van de Kamer van Koophandel na te gaan of de door jou gekozen 
naam van de coöperatie, of een daarop lijkende naam, voorkomt. 

http://www.belastingdienst.nl/
http://www.kvk.nl/
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De Kamer van Koophandel kan de inschrijving van een coöperatie in het handelsregister weigeren als 
blijkt dat de naam van de coöperatie in het handelsregister voorkomt of als blijkt dat de naam van een 
coöperatie sterke gelijkenis vertoont met de naam van een bestaande coöperatie. 
 
Briefpapier 
Wanneer briefpapier voor de coöperatie wordt gemaakt, moet daarop in ieder geval de volledige 
statutaire naam en statutaire plaats van vestiging worden vermeld. Verder moet het 
inschrijvingsnummer van de coöperatie bij de Kamer van Koophandel worden vermeld. Op het 
briefpapier moet ook het BTW-nummer van de coöperatie worden vermeld. 
 
Handelsregister 
Na de oprichting wordt de coöperatie door ons in het handelsregister ingeschreven. Deze inschrijving 
is belangrijk omdat, zolang deze na de oprichting van de coöperatie niet heeft plaatsgevonden, iedere 
bestuurder van de coöperatie naast de coöperatie hoofdelijk aansprakelijk is voor een rechtshandeling 
waarvoor hij de coöperatie heeft verbonden. 
 
Wanneer je direct na de oprichting rechtshandelingen gaat verrichten, vernemen wij dat graag. 
 
Leden 
Het bestuur beslist over toelating van een lid. Het bestuur kan eisen verbinden aan het lidmaatschap. 
Bij niet-toelating door het bestuur staat beroep op de algemene vergadering open. 
 
Een lidmaatschap eindigt door overlijden, opzegging door het lid, opzegging door het bestuur of 
ontzetting door de algemene vergadering. 
 
Wanneer een lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt, blijft evengoed de jaarlijkse bijdrage voor 
het gehele jaar verschuldigd. 
 
Verplichtingen leden 
Het bestuur kan, onder goedkeuring van de algemene vergadering, ten behoeve van de leden rechten 
bedingen en verplichtingen aangaan, voor zover een en ander rijmt met de activiteiten van de 
coöperatie. 
 
Wanneer rechten van een lid worden beperkt of verplichtingen worden bezwaard, is dat geen grond 
voor onmiddellijke opzegging van het lidmaatschap 
 
Bestuur 
Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd, ontslagen en geschorst, met dien 
verstande dat de eerste bestuurder(s) bij de akte van oprichting wordt/worden benoemd. 
 
De bestuurders moeten meerderjarig zijn. Ook rechtspersonen kunnen tot bestuurder worden 
benoemd. De statuten van de desbetreffende rechtspersoon moeten dit wel toestaan. 
 
Het bestuur is verplicht een administratie te voeren zodat altijd de rechten en verplichtingen van de 
coöperatie kunnen worden gekend. 
 
Elke bestuurder is tegenover de coöperatie en derden gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn 
taak. Een bestuurder is persoonlijk aansprakelijk voor onbehoorlijk bestuur, tenzij hij kan aantonen dat 
hem geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van 
maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden. Van een ernstig verwijt kan 
onder meer sprake zijn als duidelijk is dat de bestuurder wist of redelijkerwijs had behoren te begrijpen 
dat de door hem bewerkstelligde of toegelaten handelwijze van de coöperatie tot gevolg zou hebben 
dat deze haar verplichtingen niet zou nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor de als gevolg 
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daarvan optredende schade. 
 
Ook op basis van de wet kan sprake zijn van bestuursaansprakelijkheid. Een voorbeeld hiervan is het 
niet tijdig melden van betalingsonmacht aan de fiscus. 
 
Wanneer een rechtspersoon bestuurder is, rust de aansprakelijkheid hoofdelijk op degenen die ten 
tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid bestuurder van de bestuurder-rechtspersoon waren. 
 
Winst 
De winst van de coöperatie staat ter beschikking van de algemene vergadering en wordt gelijkelijk 
onder de leden verdeeld naargelang zij in het desbetreffende boekjaar lid van de coöperatie zijn 
geweest. In het huishoudelijk reglement kan een andere winstverdeling worden opgenomen. 
 
Het bestuur kan, onder goedkeuring van de algemene vergadering, besluiten dat de winst contant 
wordt uitgekeerd dan wel wordt bijgeschreven op de ledenrekening van het lid. Het bestuur besluit, 
onder goedkeuring van de algemene vergadering, of ten laste van een ledenrekening aan een lid een 
betaling kan worden gedaan. Via de ledenrekening financiert het lid de coöperatie. 
 
Voordat tot uitkering wordt overgegaan is het aan te bevelen dat het bestuur toetst dat de coöperatie 
na de uitkering nog in staat is haar opeisbare verplichtingen te voldoen. De belangen van schuldeisers 
mogen bij winstuitkeringen niet worden veronachtzaamd. 
 
Vertegenwoordigingsbevoegdheid 
Voor de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders wordt onderscheid gemaakt tussen een 
bestuurder en een algemeen bestuurder. Een algemeen bestuurder kan de coöperatie als zodanig 
zelfstandig vertegenwoordigen, een bestuurder behoeft daartoe de medewerking van een mede- 
(algemeen) bestuurder. 
Het bestuur kan verder procuratiehouders aanwijzen die, met inachtneming van hun volmacht, de 
coöperatie kunnen vertegenwoordigen. 
 
Algemene vergadering 
De algemene vergadering neemt besluiten met volstrekte meerderheid (50+1) van stemmen, tenzij de 
statuten een grotere meerderheid voorschrijven. Voor een besluit tot statutenwijziging, juridische fusie 
of splitsing en een besluit tot ontbinding geldt een meerderheid van drie vierden in een vergadering 
waarin drie vierde gedeelte van de leden aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn. Wanneer dit 
quorum in de eerste vergadering ontbreekt, kan een tweede vergadering worden gehouden waarin 
kan worden besloten met de versterkte meerderheid ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden. 
 
Boekjaar 
Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar eindigt per ultimo 
van het jaar van oprichting. Het is mogelijk te kiezen voor een lang eerste boekjaar dat eindigt per 
ultimo van het jaar daarna. 
Wanneer de coöperatie deel gaat uitmaken van een fiscale eenheid moet het boekjaar gelijk lopen 
met de boekjaren van de overige tot die eenheid behorende vennootschappen. 
 
Jaarrekening 
Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening op 
te maken. De opgemaakte jaarrekening van de coöperatie moet worden vastgesteld door de 
algemene vergadering. Deze algemene vergadering (de zogenaamde 'jaarvergadering') moet binnen 
zeven maanden na afloop van het boekjaar worden gehouden. Een op basis van de vastgestelde 
jaarrekening opgemaakte publicatiebalans moet bij het handelsregister worden gedeponeerd. Het op 
tijd deponeren van de publicatiebalans kan bestuursaansprakelijkheid tot gevolg hebben. 
De boeken en bescheiden van de coöperatie moeten gedurende zeven jaren worden bewaard. 


