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Informatieblad coöperaties  
 
 
1. Aanleiding  

 

In toenemende mate worden in de verloskunde coöperaties opgericht. Verloskundigen verenigen zich in 
coöperaties vanwege het doel een gezamenlijke onderneming op te richten, gezamenlijke inkoop te 
organiseren of gezamenlijk scholing te bekostigen. Door middel van een coöperatie verwachten kringen 
danwel praktijken slagvaardiger te kunnen opereren in gesprekken en contacten met andere partijen.  
Een coöperatie verenigt de praktijken van verloskundige zorgverleners. Dit heeft mede als doel het 
vergroten van de continuïteit van de verloskundige zorg. Ook speelt de coöperatievorming een belangrijke 
rol in verband met de ontwikkelingen rondom integrale zorg en bekostiging. Met een coöperatie als 
organisatievorm kan invulling worden gegeven aan een integraal zorgmodel. De coöperatie biedt 
mogelijkheden aan verloskundigenpraktijken om met behoud van de eigen praktijk/onderneming te 
participeren in een integraal zorgmodel.  
Dit informatieblad geeft u informatie over de inhoud van een coöperatie en over de aspecten waarmee u 
rekening dient te houden bij de oprichting van een coöperatie. 
 
2. Wat is een coöperatie? 

 
De coöperatie is een bijzondere variant op de vereniging. De coöperatie is een vereniging die opkomt 
voor de materiële belangen van haar leden door overeenkomsten met hen af te sluiten. Bij de coöperatie 
mag winst worden uitgekeerd aan de leden. Een coöperatie moet worden opgericht door minimaal twee 
personen. De oprichting gebeurt bij notariële akte. De coöperatie dient te worden ingeschreven in het 
Handelsregister. Deze ondernemingsvorm wordt binnen de verloskunde nog wel eens gekozen voor 
samenwerking op regionaal niveau om praktijkoverstijgende verloskundige zorg te kunnen organiseren. 
Wat in de verloskundigenpraktijken kán plaatsvinden blijft ook vooral dáár plaatsvinden: dicht bij huis en 
bij de eigen verloskundige. Sommige onderzoeken en diensten tijdens de zwangerschap kunnen echter op 
iets grotere schaal worden uitgevoerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de screeningsecho's en de uitwendige 
versie. 
 
Aansprakelijkheid 

De coöperatie is een rechtspersoon en dus zelf aansprakelijk voor haar doen en laten. De leden van de 
coöperatie zijn bij ontbinding ieder voor een gelijk deel aansprakelijk voor de tekorten van de coöperatie. 
In afwijking van deze wettelijke aansprakelijkheid (WA) kan in de statuten de aansprakelijkheid van de 
leden worden beperkt of uitgesloten. De coöperatie met beperkte aansprakelijkheid (BA) beperkt de 
aansprakelijkheid tot een bepaald maximum. Bij de coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (UA) is er 
geen verhaalsrecht op de leden. Ook kunnen de statuten de verdeling van de aansprakelijkheid over de 
leden anders regelen.  
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Fiscaal 

De coöperatie is zelfstandig belastingplichtig over haar gehele resultaat (vermogensvooruitgang). Dat 
wordt belast met vennootschapsbelasting. Bij de bepaling van de fiscale winst worden de transacties met 
de leden (zonodig) op marktconform prijsniveau vastgesteld. Winstuitkeringen aan leden die tevens een 
natuurlijke persoon zijn, kunnen onder voorwaarden aftrekbaar zijn van de fiscale winst. Belangrijkste 
voorwaarde is dat de winstuitkering plaatsvindt naar rato van de hoogte van de transacties met de leden 
over het betreffende kalenderjaar. Ontvangen winstuitkeringen zullen in beginsel bij de leden zelf belast 
zijn (voor zover het lid belastingplichtig is). Hetzelfde geldt voor de eventuele winst die anderszins 
behaald wordt op het lidmaatschapsrecht. 
 

Varianten coöperaties 

Er zijn meerdere soorten coöperaties, waaronder: 
� de ondernemerscoöperatie, is een coöperatie waarbij alle leden (natuurlijke personen of 
rechtspersonen) zelfstandig een bedrijf uitoefenen. De vorm wordt vaak gekozen in de 
verloskunde. 

� bedrijfscoöperaties, waarbij de leden het bedrijf uitoefenen en de coöperatie de inkoop, verkoop 
en/of bepaalde diensten voor de leden verzorgt. 

� consumentencoöperaties, waarbij de leden goederen kopen van de coöperatie, die deze voor de 
leden gezamenlijk heeft ingekocht. 

� producten- of dienstencoöperaties, waarbij de leden tegelijkertijd werknemer zijn van de 
coöperatie. 

� de werknemersproductiecoöperatie, sluit arbeidsovereenkomsten met de leden in ruil voor het 
behartigen van de stoffelijke behoeften (lees materiële) van de leden waar het specifiek gaat om 
het werk en inkomen. 

� overheidscoöperaties, waarbij de leden uitsluitend bestaan uit overheden of overheids- 
gedomineerde rechtspersonen. 

 
3. Voor- en nadelen coöperatie 

 
Er zijn verschillende voor-en nadelen te benoemen van de coöperatie als ondernemingsvorm: 
 
Voordelen 
� In een coöperatie wordt alleen de samenwerking met betrekking tot praktijkoverstijgende zaken 
geregeld. De eigenheid en zelfstandigheid van de verloskundigenpraktijk blijft behouden. 

� De coöperatie is een groeimodel: indien gewenst kunnen hieraan activiteiten worden toegevoegd. 
� De coöperatie kent zeer soepele toe- en uittredingsvoorwaarden. De overdracht van het 
lidmaatschapsaandeel is eenvoudig.  

� De leden van de coöperatie hebben een belangrijke en grote stem. 
� Voor de oprichting van een coöperatie is geen startkapitaal nodig. 



 

 

Postbus 2001, 3500 GA Utrecht, Mercatorlaan 1200, tel. 030 282 31 00, fax 030 282 31 01, e-mail info@knov.nl, internet www.knov.nl 

� De coöperatie heeft een juridische status: hierdoor kunnen afspraken worden overeengekomen met 
andere partijen en middelen van verzekeraars worden ontvangen. 

� De winst mag worden uitgekeerd aan de leden. 
� Omdat de coöperatie een rechtspersoon is, is haar voortbestaan niet afhankelijk van individuele 
leden. Dat waarborgt de continuïteit. 

 
Nadelen 
� Het opzetten van een coöperatie vergt tijd en vertrouwen. 
� Formaliteiten oprichting: er moeten statuten worden gemaakt en de oprichtingsakte moet bij de 
notaris opgemaakt worden. Daarnaast dient de coöperatie te worden ingeschreven in het 
handelsregister. 

� Het opstellen van jaarstukken is verplicht en het openbaar maken aan de KvK. 
� De aansprakelijkheid moet worden vastgelegd: de coöperatie is als rechtspersoon aansprakelijk. Als 
een coöperatie wordt ontbonden en er zijn schulden, dan zijn de leden  voor een gelijk deel 
aansprakelijk hiervoor. De aansprakelijkheid kan worden uitgesloten middels een 'coöperatie met 
beperkte aansprakelijkheid' (BA) of een 'coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid' (UA). 
 

4. Oprichting coöperatie  

 
Bij de oprichting van een coöperatie moet nagedacht worden over de volgende zaken: 
 
I. Doel en uitgangspunten samenwerking 

 
Het is belangrijk om vast te stellen wat het doel en de uitgangspunten zijn van de coöperatie. 
De volgende uitgangspunten kunnen bijvoorbeeld leidend zijn voor de onderlinge samenwerking en voor alle 
activiteiten vanuit de coöperatie: 

� Wat in de eerstelijn kan, moet daar blijven. 
� Kwalitatief goede zorg staat voorop. 
� Zorg dichtbij de cliënt (verloskundigenpraktijk). In de praktijk als dit kan, bovenpraktijks als dit 
kwalitatief beter is of als het alleen bovenpraktijks te realiseren is. 

� Behoud van de eigen werkwijze, uniciteit en zelfstandigheid van iedere verloskundigenpraktijk. 
� Als eerstelijns verloskundigen de regie hebben, behouden en uitbreiden aangaande verloskundige 
zorg in de regio. 

� Proactief werken aan samenwerken. 
 
Daarnaast zijn de volgende doelen denkbaar: 

� Vanuit een vastgestelde en gedragen visie samen sterk staan in de verloskundige keten en 
profileren naar stakeholders en cliënten. 

� Bevorderen van optimale organisatie en continuïteit van de  verloskundige zorg door 
verloskundigen op lokaal niveau. 

� Bevorderen van kwaliteit van de zorg. 
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� Ontwikkelen en implementeren beroepsinhoud. 
� Bevorderen van de deskundigheid van verloskundigen. 

 
II. Leden, lidmaatschap en ledenvergadering 

 

� Vaststellen wie de leden zijn: het ligt voor de hand dat de leden de individuele verloskundigen of 
de praktijken zijn. Eventueel kan als aanvullende voorwaarde gesteld worden dat zij geregistreerd 
zijn in het BIG-register en/of het kwaliteitsregister van de KNOV. 

� Bepalen begin en einde van het lidmaatschap en criteria voor ontzetting. 
� Het toelaten van nieuwe leden wordt besloten in de Algemene Ledenvergadering.  
� Bepalen welke zaken door de Algemene Ledenvergadering moet worden goedgekeurd zoals 
bijvoorbeeld: 

� Financiële activiteiten van de coöperatie (aandelen, obligaties, etc.) 
� Het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een ander rechtspersoon 
� Deelname als coöperatie in een vennootschap 
� Bij investeringen en desinvesteringen spreekt de ALV een hoogte van een bedrag af 
waartoe goedkeuring nodig is. Dit wordt schriftelijk vastgelegd. 

� Wijzigingen van de statuten 
� Aangaan van huur, leasecontracten etc. waarbij de coöperatie borg staat 
� Het aangaan van rechtshandelingen boven het vastgestelde bedrag of een verbintenis van 
langer dan één jaar. 

� Stemrecht bepalen: dit kan bijvoorbeeld per persoon (een 3-vrouws praktijk heeft zo 3 stemmen, 
een eenvrouwspraktijk, een stem), per praktijk ( 1 stem per praktijk) of afhankelijk van de grootte 
van de praktijk (hieraan kan ook de inleg gekoppeld worden).  

� Besluitvormingsprocedure: vastgelegd moet worden op welke wijze besluiten worden genomen 
(meerderheid van stemmen of een andere wijze).  

� Bepalen of leden aanwezig moeten zijn op de ALV of dat er ook gewerkt kan worden met 
machtigingen. 

� Contributie en inleggeld: deze worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld. 
� Bepalen hoe vaak de ledenvergadering bijeenkomt en hoe ver van te voren de stukken worden 
verzonden. 

 
III. Bestuur, taken en bevoegdheden 

 

� De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders. Bestuurders worden door de algemene 
vergadering benoemd. 

� Samenstelling bestuur (denk aan spreiding over deelnemende praktijken en minimaal aantal 
bepalen, in ieder geval een oneven aantal) en duur zittingsperiode bepalen. 

� Bevoegdheden bestuur bepalen en bepalen waarvoor zij mandaat hebben. 
� Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, penningmeester en eventueel 
plaatsvervangers voor hen. 
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� Functieprofielen voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuursleden opstellen. 
� Het bestuur stelt een rooster van aftreden op.  
� De algemene vergadering kan bestuursleden schorsen. 
� Aantal bestuursvergaderingen vaststellen en planning maken. 
� Vacatiegeldregelingen voor Bestuur vaststellen in Algemene Ledenvergadering. 

 
IV. Overige bepalingen 

 

� Er moeten statuten worden gemaakt en de oprichtingsakte moet bij de notaris opgemaakt worden 
(zie de bijlage voor een voorbeeld van statuten). Daarnaast dient de coöperatie te worden 
ingeschreven in het handelsregister.  

� Naam, logo en plaats van de coöperatie vaststellen. Mag de naam van het logo afwijken van de 
naam in de statuten? Dit is mogelijk als de naam van het logo (cq handelsnaam) ingeschreven 
staat in het handelsregister. 

� Contacten/PR naar buiten: welke uitstraling wil de coöperatie naar buiten toe hebben? 
� Vaststellen of een directeur nodig is en welke taken en werkzaamheden deze gaat doen. 
� Met elkaar vastleggen hoe met een eventuele winst wordt omgegaan. 
� Opstellen jaarrekening met accountantscontrole en deze ter goedkeuring voorleggen aan de ALV. 
 

5. Waar zijn er coöperaties? 

 
Op dit moment bestaan er de volgende coöperaties in de verloskunde, namelijk: 
� Coöperatieve Zorggroep Verloskunde Zuidoost-Brabant U.A. 
http://www.zorggroepverloskunde.nl/?hp=1&sp=6&PHPSESSID=dp91bttaqp42ddkvq236e0jh
t7 

� Coöperatieve Verloskundigen Nijmegen e.o. (CVN) http://www.neobevaltbeter.nl/overcvn/ 
� Eerstelijns Verloskundige Coöperatief Midden-Nederland 
� Verloskundige Coöperatie West-Friesland (VCWF) http://www.verloskundigenwestfriesland.nl/ 
� De Coöperatie Verloskundigen Zwolle en omstreken U.A 
http://www.verloskundigenplein.nl/cooperatie/ 

� Verloskundige Coöperatie Leiden en Omstreken (LEO) www.verloskundigenleo.nl 
� Verloskundigen Coöperatie Noord-Limburg http://www.vc-nl.org/ 
� Coöperatieve Verloskundigenvereniging Den Bosch en omgeving 
� Verloskundigen coöperatie Breda en omgeving.: http://www.cczorgadviseurs.nl/nl-
nl/updates/11600/een-verloskundige-organisatie-in-breda-voor-professionalisering-van-
geboortezorg.html 

� Coöperatieve vereniging verloskundigen Voorne-putten en omgeving UA 
� Coöperatie Verloskundigen Apeldoorn-Vaassen en omgeving UA 
� Coöperatie Fara U.A Ede 
� Vereniging voor Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam Amstelland de Meerlanden (EVAA) 



 

 

Postbus 2001, 3500 GA Utrecht, Mercatorlaan 1200, tel. 030 282 31 00, fax 030 282 31 01, e-mail info@knov.nl, internet www.knov.nl 

 

 
6. Verhouding Kring en Coöperatie 

 
Kringen en coöperaties zouden naast elkaar kunnen bestaan. Ook wanneer de leden van de kring en de 
coöperatie gelijk zijn, dan zou technisch gezien een gedeelte van de coöperatievergadering kunnen worden 
ingeruimd als kringvergadering.  
 
Waarom is dat noodzakelijk? De kringen zijn formeel afdelingen van de KNOV. De KNOV statuten 
schrijven voor dat de kringen geen rechtspersoon zijn. Er zijn dus 2 modellen: 

- Model 1. De kring en de coöperatie blijven naast elkaar bestaan en er zijn 2 verschillende 
vergaderingen.  

- Model 2. De kring blijft op papier/formeel bestaan, maar materieel worden de kring en de 
coöperatievergaderingen geïntegreerd.  

 
Het doel van een coöperatie is wezenlijk verschillend van de doelen van een vereniging. Het doel van de 
coöperatie gaat voornamelijk uit van een ondernemingsbelang terwijl de doelen van de kring (zie artikel 3 
van het model kringreglement) veel ruimer zijn.  
Communicatie tussen leden en de werkorganisatie van de KNOV geschiedt voor een groot gedeelte via de 
kringen. Zo neemt de kringvoorzitter bijvoorbeeld deel aan het kringvoorzittersoverleg en worden de 
CVO’s samengesteld vanuit de kringen.  
 
7. Vragen en informatie 

 
Voor vragen over coöperaties kunt u terecht bij de helpdesk van de KNOV via helpdesk@knov.nl 
 


