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Juridische vormgeving van
samenwerking

In het geval partijen willen samenwerken met
als doel het direct of indirect voor gezamen
lijke rekening en risico van partijen uitoefe
nen van een bedrijfsmatige activiteit bestaan
de uit een of meer bouwprojecten en/of
vastgoedontwikkelingsprojecten zijn verschil
lende samenwerkingsvormen en verschillen
de rechtsvormen mogelijk.
Het is de vraag of samenwerken met als doel
een (rendabele) bouw en ontwikkeling van
vastgoed het beste in een samenwerkings
vorm c.q. een juridische entiteit kan plaats
vinden of dat partijen kunnen volstaan met
het aangaan van een samenwerkingsovereen
komst. In de praktijk wordt vaak gebruik
gemaakt van een of meer juridische entitei
ten waardoor de samenwerking wordt uitge
voerd. Dit artikel geeft een overzicht van de
juridische mogelijkheden bij samenwerking
in de vastgoedsector.

Zeker bij kortstondige projecten en/of niet al te risicovol
le projecten vzaarbij het project vzeinig eigen en/of vreemd
vermogen vergt, kan een samenvzerking in de vorm van
een enkele overeenkomst vzel eens een (meer) adequate
juridische vorm van samenvzerking zijn dan een samen
vzerking die vzordt uitgevoerd door middel van een juri
dische entiteit.

Partijen die van plan zijn om een gezamenlijke juridische
entiteit op te richten doen er goed aan om zich eerst de
vraag te stellen of een samenvzerking in de vorm van een
samenvzerkingsovereenkomst sec niet afdoende is.

Bij het maken van de keuze om naast het aangaan van een

samenvzerkingsovereenkomst ook een juridische entiteit
op te richten ter uitvoering van het project zijn onder
andere van belang:

de aard en omvang van het project c.q. de opdracht;

de bij de samenvzerking betrokken partijen (hun in
breng in de samenvzerking, hun financiele positie en
hun vermogen om samen te vzerken);
de looptijd van het project;
de fiscale positie van het project c.q. de fiscale positie
van de samenvzerkende partijen;
de omvang van het vermogensbeslag in het project;
het met het project gemoeide risico.

In het geval partijen de keuze hebben gemaakt voor het
uitvoeren van de samenvzerking in de vorm van een juri

dische entiteit hebben partijen op hoofdlijnen de keuze
uit vier mogelijkheden:

een personenvennootschap;
een rechtspersoon;
een vereniging of een stichting;
de CV/BV-constructie.

2. Pe r sonenvennootschappen

2./. /jt/aatschap
Een maatschap is een overeenkomst tussen tvzee of meer
personen of rechtspersonen die arbeid en/of kapitaal in
brengen om daarmee in onderlinge samenvzerking voor
deel te behalen. Een maatschap is geen rechtspersoon,
maar een samenvzerkingsverband zonder rechtspersoon

lijkheid, met als gevolg dat de individuele maten allen
persoonlijk aansprakelijk zijn en extern blijven voor de
schulden van de maatschap. Intern kunnen de maten
echter andere afspraken maken. De vzet stelt geen vorm
vereiste voor het aangaan van een maatschap.

1. I nl e id ing
De meest gevzenste juridische vormgeving van een samen
vzerkingsverband is niet altijd een samenvzerkingsverband
in de vorm van een aparte juridische entiteit vzaarin de
samenvzerkende partijen deelnemen. Dit geldt zovzel voor
samenvzerkingsverbanden tussen ondernemingen als voor
samenvzerkingsverbanden tussen ondernemingen ener

zijds en de overheid anderzijds (publiek-private samen
vzerking (PPS)).

Afhankelijk van de desbetreffende omstandigheden kan
het net zo goed mogelijk zijn om de beoogde samenvzer
king tot stand te brengen door het aangaan van een samen
vzerkingsovereenkomst, omdat ook langs deze vzeg het
effect van de beoogde samenvzerking kan vzorden bereikt.

In de samenvzerkingsovereenkomst vzorden immers
doorgaans op hoofdlijnen dezelfde kvzesties tussen par
tijen geregeld als in een juridische entiteit. Daarbij gaat
het om kvzesties als:

Welke partij voert de activiteiten daadvzerkelijk uit?
Hoe is in dat geval de taakverdeling tussen de samen
vzerkende partijen?
Welke partij vzordt in jur idische zin drager van
rechten en plichten?
Hoe vzorden kosten, opbrengsten c.q. resultaten
berekend en verdeeld, ofvzel verrekend tussen de
samenvzerkende partijen?
Hoe verloopt de besluitvorming binnen het samen
vzerkingsverband zelf?

Mr. O. Laan is advocaat bij Endtz R Co advocaten.

Vastgoedrecht 20/2-/



Juridische vormgeving van samenwerking

Een fiscaal voordeel van de maatschap is dat zij 'transpa
rant' is. Dat wil zeggen dat winsten of verliezen naar rato
van ieders aandeel hierin rechtstreeks wordt toegerekend
aan de individuele maten. Verder bestaat bij een maat
schap geen verschil in de behandeling van maatschapscre
diteuren en de crediteuren van de maat in prive. Anders
gezegd: de maatschap kent geen zogenaamd afgescheiden
vermogen bedoeld voor zaakscrediteuren om zich op te
verhalen, zoals de vennootschap onder firma en de com
manditaire vennootschap deze wel kennen.

Een (openbare) maatschap is minder geschikt voor het
uitoefenen van een bedrijfsmatige activiteit, zeker in het
geval wanneer de activiteit onder een gemeenschappelijke
naam wordt uitgeoefend. In dat geval verwordt de maat
schap automatisch tot een vennootschap onder fi rma
(VOF) met de daaraan verbonden nadelen zoals de
hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten.

2.2. Vennootschap onder firma (VOF)
Een VOF is een vorm van een maatschap die onder ge
meenschappelijke naam een onderneming drijft. De wet
telijke bepalingen met betrekking tot de maatschap zijn
in beginsel van toepassing, met een aantal belangrijke
aanvullingen.

In de eerste plaats zijn de vennoten in een VOF niet alleen
persoonlijk, maar ook hoofdelijk voor het geheel aanspra
kelijk jegens schuldeisers van de VOF. Daarnaast heeft
een VOF een zogenaamd afgescheiden vermogen. Dat
wil zeggen dat het vermogen van de VOF allereerst dient
tot het verhaal van de schuldeisers van de VOF (zaakscre
diteuren). Pas nadat de zaakscrediteuren volledig zijn
voldaan, kunnen privecrediteuren trachten hun vordering
te verhalen op het aandeel van de desbetreffende vennoot

in de VOF. Indien het vermogen van de VOF onvoldoen
de is voor de zaakcrediteuren, kunnen zij vervolgens
— tezamen met de privecrediteuren — verhaal uitoefenen
op de privevermogens van de desbetreffende vennoten.

Een voordeel is dat een VOF — net als de maatschap
ook fiscaal 'transparant' is, omdat een vennoot aan hem
toegerekende verliezen uit de VOF in mindering kan
brengen op winsten uit zijn andere projecten. Daarnaast
is elke vennoot zelfstandig winstbelasting verschuldigd
over zijn verkregen winst uit de VOF en kan hij zijn
winstbelastingdruk verminderen met eventuele compen
sabele verliezen uit andere projecten.

2.3. Co mmanditaire vennootschap(CV)
De CV is een species van het begrip 'maatschap' en een
bijzondere vennootschap onder firma, waarbij een aantal
vennoten slechts optreedt als geldschieters(de zogenaam
de stille of commanditaire vennoten ). Stille vennoten zijn
slechts aansprakelijk voor schulden van de CV tot het
bedrag van hun inbreng. Alleen de beherend vennoot die
de CV bestuurt en extern vertegenwoordigt is hoofdelijk
aansprakelijk. Hiervoor is wel vereist dat de stille venno
ten het beheersverbod niet overtreden. Dat wil zeggen
dat zij zich naar buiten toe onthouden van alle beheers-,
bestuurs- en andere vertegenwoordigingshandelingen
namens de CV. Doen zij dat niet, dan worden zij alsnog
persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel,

naast de beherend vennoot. Indien sprake is van een zo
genaamd gesloten CV, waarin instemming van alle ven
noten is vereist voor toe- of uittreding van een vennoot,
is de CV ook fiscaal transparant, hetgeen betekent dat
winsten en verliezen rechtstreeks worden toegerekend
aan de (beherende en commanditaire) vennoten.

3. Rec h tspersonen

3.1. Besloten Vennootschap(BV)
Het realiseren van vastgoedprojecten door middel van
het uitvoeren van een samenwerking in de vorm van een
BV is goed mogelijk en komt in de praktijk vaak voor.
Een nadeel is dat de BV niet fiscaal transparant is.

Een voordeel is daarentegen dat de aansprakelijkheid van
de aandeelhouders in beginsel is beperkt tot een verplich
ting de aandelen vol te storten. Aandeelhouders zijn in
beginsel niet aansprakelijk voor de schulden van de BV.

Een ander kenmerk van een BV is dat zij grotendeels
wordt geregeerd door dwingend recht van Boek 2 BW.
Hierdoor hebben de aandeelhouders minder flexibiliteit
om passende afspraken te maken, hetgeen anders dan bij
een personenvennootschap ook nadelig kan zijn voor de
samenwerkende partijen.

Winsten worden bij de BV belast met vennootschapsbe
lasting en verliezen kunnen in beginsel niet fiscaal in
mindering komen op winsten van de aandeelhouders uit
andere projecten.

3.2. Na amloze vennootschap(NV)
In praktisch opzicht bestaat er weinig verschil tussen de
BV en de NV. De voornaamste verschillen zijn dat de
aandelen in een NV in beginsel vrij overdraagbaar zijn
en dat de minimale stortingsplicht bij de NV hoger is.

Vanwege de vrije overdraagbaarheid van de aandelen in

een NV is het mogelijk om deze aan de beurs te verhan
delen. Daarnaast geldt dat ook bij de NV de aandeelhou
ders hooguit aansprakelijk zijn voor het voldoen aan hun
stortingsplicht op aandelen. Evenmin is de NV 'fiscaal
transparant'.

3.3. Ve reniging, stichting, cooperatie
De vereniging is een privaatrechtelijke rechtspersoon die
leden kent en beoogt een doel te verwezenlijken met een
daartoe bestemd vermogen. Het doel mag niet zijn het
verdelen van winst onder haar leden.

De stichting is een eveneens een pr ivaatrechtelijke
rechtspersoon en beoogt een doel te verwezenlijken met
een daartoe bestemd vermogen. Het verschil met de ver
eniging is dat een stichting geen leden kent. Het doel van
de vereniging of stichting is meestal ideeel of sociaal
zonder winstoogmerk. Het drijven van een onderneming
en het maken van winst door een stichting of vereniging
is niet uitgesloten, met dien verstande dat de winst in de
stichting of vereniging moet blijven.

De cooperatie is een vereniging die opkomt voor de ma
teriele belangen van haar leden door met haar leden
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overeenkomsten aan te gaan. Een cooperatie mag winst
uitkeren aan haar leden.

Met name vanwege de doelstellingen en de beperkte
mogelijkheden om winst uit te keren aan hun leden zijn
de vereniging, de stichting en de cooperatie in het alge
meen minder geschikt voor het exploiteren van een on
derneming. Daarnaast zijn de vereniging en de cooperatie
in feite alleen geschikt voor specifieke samenwerkingsver
banden in de landbouw en het verzekeringswezen met
veelal grote aantallen participanten.
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perkt de mogelijkheden van de gemeenteraad om het
project te sturen en te beïnvloeden.

Omgaan met financiele en overige risico' s
Voorafgaand aan de risicodragende samenwerking in

deze vorm laten partijen doorgaans een haalbaarheidson
derzoek uitvoeren naar de financiele, economische en

juridische haalbaarheid van het project. Omdat het project
zich op dat moment nog in de planvormingsfase bevindt,
is het haalbaarheidsonderzoek vaak globaal van aard en
noodzakelijkerwijs gebaseerd op aannames.

Het financiele risico hiervan is dat pas tijdens de uitvoe
ring van de samenwerking blijkt dat de aannames moeten
worden bijgesteld omdat bijvoorbeeld de kosten tegen
vallen en de te verwachten opbrengsten later komen dan
verwacht, er vertraging optreedt doordat benodigde ver

gunningen nog niet zijn verleend enz., met als gevolg dat
de commandieten eventueel meer kapitaal moeten inbren
gen opdat de CV/BV aan haar verplichtingen kan blijven
voldoen — een (financieel) gevolg dat partijen voor het
aangaan van de samenwerking niet(goed) hadden over
zien. Het lastige is vervolgens dat de mogelijkheden om
het project bij te sturen en/of tegenvallers te compenseren
meestal beperkt zijn, omdat partijen hebben gekozen
voor een samenwerking in de vorm van een 'joint venture'
met een besloten vennootschap. Beslissingen dienen ver
volgens ook op dat niveau te worden genomen, althans
op het daartoe bestemde niveau binnen de CV/BV, zoals
het niveau van de aandeelhouders, eventuele commissa
rissen of de raad van vennoten binnen de CV indien
daarvoor is gekozen.

Voor de private partij blijkt dat doorgaans om een andere
reden lastig te zijn dan voor de publieke partij binnen de
samenwerking. Een wethouder die de gemeente vertegen
woordigt in de samenwerking en daartoe bijvoorbeeld
commissaris is geworden, heeft veelal de neiging om zijn
binnen de (private) samenwerking te nemen besluit eerst
ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Be
zien vanuit zijn publieke taak is dat begrijpelijk. Bezien
vanuit de joint venture is dat minder begrijpelijk: de
desbetreffende wethouder behoort zijn besluit binnen de
samenwerking zelfstandig te nemen, althans hij behoeft
daarvoor niet eerst goedkeuring te hebben van de gemeen

teraad, ook al 'voelt' het misschien wel zo.

Hoewel private partijen in mijn optiek vrat meer gewend
lijken te zijn aan het werken in privaatrechtelijke structu
ren, valt daar op dat het in de praktijk ook voor de private
partij soms lastig is om te werken binnen de (vennoot
schapsrechtelijke) regels van de CV/BV. Hierbij doel ik
op besluiten van de directie die, ondanks een voorschrift
daartoe in de statuten van de BV als beherend vennoot,
niet eerst ter goedkeuring aan de AvA of aan de RvC

worden voorgelegd. Een ander voorbeeld is een directie
die zichzelf benoemt en zichzelf alvast inschrijft in het
handelsregister, echter zonder dat de directie door de
AvA is benoemd. Nog een voorbeeld: wanneer men bij
de aanvang van het project kiest voor een raad van com
missarissen en voor de juridische structuur, maar men de
RvC tijdens de uitvoering van het project maar een 'log
orgaan' vindt dat praktisch handelen belemmert, met als

3.4. De CV/BV-structuur
De combinatie van een commanditaire vennootschap met
een BV als beherend vennoot kan het beste bieden van

de twee werelden van enerzijds de personenvennootschap
en anderzijds een BV.

Aan de ene kant zijn de deelnemende partijen/comman

dieten slechts aansprakelijk tot de hoogte van hun kapi
taalinbreng in de CV en is alleen de BV als beherend
vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van
de CV. De aandeelhouders van de BV zijn immers slechts
aansprakelijk voor het volstorten van hun aandelen. Aan
de andere kant is de CV — mits gesloten — fiscaal transpa
rant, zodat de resultaten die in een CV worden gemaakt
direct worden toegerekend aan de vennoten.

Hoewel de uitvoering van een samenwerking met name
bij gebiedsontwikkeling op gemeentelijk niveau vaak
plaatsvindt in de vorm van een CV met een BV als (enig)
beherend vennoot, kan deze structuur een aantal prakti
sche nadelen hebben welke in de praktijk de voordelen
teniet kunnen doen of aanzienlijk kunnen beperken.
Deze nadelen zijn: dubbele petten, de betrokkenheid van
de gemeenteraad en de wijze waarop met financiele risi
co's wordt omgegaan.

Dubbele petten
Een CV/BV-structuur is een hybride onderneming,
waarin zowel private als publieke belangen worden ge
diend. Daarnaast dient het maatschappelijk c.q. gemeen
telijk belang te worden gediend, maar ook het belang van
de onderneming.

De gemeente heeft doorgaans twee petten op: de(publie
ke) pet van het bevoegd gezag en een (private) aandeel
houderspet. De private partij heeft doorgaans ook twee
en soms drie petten op: de pet van aannemer en/of ont

wikkelaar, die van aandeelhouder en soms die van afnemer
van (bouwrijp gemaakte) grond van de BV. De desbetref
fende personen in de CV/BV-structuur lopen het risico
dat verschillende functies zich vermengen waarbij publiek
rechtelijke bevoegdheden zoals het verlenen van vergun
ningen worden beinvloed door marktactiviteiten en het
belang van de CV/BV als 'onderneming' en andersom,
waardoor binnen de samenwerking spanningen kunnen
ontstaan die de samenwerking bemoeilijken.

Betrokkenheid gemeenteraad
Het oprichten van een gezamenlijke en risicodragende
onderneming in de vorm van een CV/BV-structuur be
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resultaat dat men geen nieuwe commissarissen meer be
noemt, maar ondertussen ook de statuten niet aanpast.
Een en ander gebeurt in mijn optiek niet uit onwil, maar
meer uit de praktische behoefte om te handelen en om
het project uit te voeren zonder dat het iedere keer nodig
is om een jurist te raadplegen.

Overigepubliek-private 'knelpunten'binnen de CV/BV
als samenwerkingsvorm
Overige 'publiek-private' knelpunten zijn in mijn optiek
de perceptie en te weinig 'integraliteitsdenken'. Met per
ceptie bedoel ik dat partijen bij het opstellen van de sa
menwerkingsovereenkomst en het uitvoeren daarvan in
een CV/BV-structuur soms lezen vrat er n ie t s taat.
Daarmee bedoel ik dat zij het doel van het project en de
wijze waarop het doel dient te worden bereikt duidelijk
voor ogen hebben, maar dat deze aspecten niet altijd
(kunnen) stroken met de juridische werkelijkheid. Een
voorbeeld hiervan is een partij die stellig aangeeft dat zij
eigenaar is van alle gronden in het plangebied. Later blijkt
dat deze partij in juridisch opzicht slechts gedeeltelijk
eigenaar is van de gronden in het plangebied en voor het
overige gedeelte voorwaardelijke koopovereenkomsten

en koopopties is aangegaan. Desgevraagd is dan wel eens
het antwoord dat er geen enkel probleem is en dat partijen
zich later druk gaan maken over de details. Vervolgens
blijkt jaren later in de eindfase van het project dat de
eigendom van een aantal cruciale percelen niet, niet op
tijd of tegen een veel hoger bedrag dient te worden ver
kregen, met vertraging en schade tot gevolg.

In mijn ogen komt het met name bij grote(re) projecten,
samenwerking tussen meerdere partijen en een uitgebreide
CV/BV-structuur voor dat iedere partij zich focust op
haar 'eigen' deel van de samenwerking zonder voldoende

oog te hebben voor de integraliteit van het project, name
lijk het belang van het gehele project met al zijn facetten
die elkaar over en weer beïnvloeden, met miscommunica
tie tussen partijen onderling tot gevolg, verwachtingen
die niet uitkomen en een moeizaam verlopend project.

4. C on c lusie
Ondanks het feit dat in de bouw en projectontwikkeling
veel gebruik wordt gemaakt van het uitvoeren van een
samenwerking (sovereenkomst) in de vorm van een juri
dische entiteit blijft het van belang om bij de keuze van
de rechtsvorm van een samenwerking vooraf de juiste
afwegingen te maken. De voor- en nadelen van het al dan
niet samenwerken in de vorm van een rechtsvorm blijken
immers vaak pas in de praktijk.

Om die reden verdient het aanbeveling om alvorens een
samenwerking (sovereenkomst) aan te gaan en deze te la
ten uitvoeren door middel van een juridische entiteit een
grondig haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren, ook
naar de haalbaarheid en praktische wenselijkheid van een
juridische entiteit met alle (juridische) lusten en lasten
van dien.
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