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Een onderneming met meer dan twintig aandeelhouders kan tegenwoordig
niet meer profiteren van de deelnemingsvrijstelling. Tenzij een coöperatie
de aandelen houdt. Dat verklaart de opmars van deze ‘boerenrechtsvorm'
in het mkb.
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Rond de coöperatie hangt van oudsher een mestgeur. Boeren sloegen al vroeg de
handen ineen om hun producten af te zetten en bedrijfsmiddelen en diensten
samen in te kopen. In de agrarische sector zijn nog steeds veel coöperaties te
vinden. Zuivelconcern FrieslandCampina, aardappelverwerker Avebe en AGFconcern The Greenery behoren tot de grootste en bekendste in Nederland.
De nazaten van de Boerenleenbank zijn kleiner, maar talrijk. Alle ongeveer 150
Rabobank-vestigingen zijn een zelfstandige coöperatie.
De aanwas van nieuwe coöperaties in de agro-sector is beperkt. Er worden
weliswaar nog steeds nieuwe coöperaties opgericht door kwekers en telers.
Maar door de schaalvergroting in deze sector zijn ook veel coöperaties
verdwenen.
Buiten de agro-sector groeit het aantal coöperaties de laatste jaren echter flink. In
het Handelsregister werden de afgelopen drie jaar bijna tweeduizend nieuwe
coöperaties ingeschreven. In 2007, 2008 en 2009 kwamen er steeds tussen de
13,5 en 16,5 procent coöperaties bij. In totaal zijn het er nu 5.365. Dat de
meeste nieuwe coöperaties werden opgericht in Amsterdam geeft al aan dat het
niet alleen boeren en buitenlui zijn die voor de coöperatieve rechtsvorm kiezen.

Financiële sector
De nieuwe aanwas is vooral te vinden in de zorgsector, bij beleggingsfondsen en
onder vrijeberoepsbeoefenaren. Wie op de website van de Kamer van
Koophandel de coöperaties opvraagt die tussen 1 januari 2007 en 31 december
2009 zijn ingeschreven krijgt de namen en vestigingsplaatsen te zien van een
kleine 1.700 nieuwe coöperaties. Afgaande op de namen betreft het
samenwerkende huisartsen, apothekers, tandartsen, fysiotherapeuten en andere
ondernemers in de zorg.
Een andere groeisector is duidelijk de financiële sector:
investeringsmaatschappijen en beleggingsfondsen zoals Baring Private Equity Asia
III Holding, Goldman Sachs Developing Markets (meer coöperaties) en het op
Schiphol gevestigde Investor Investments.
In de vastgoedsector vinden we Apollo Real Estate en diverse coöperaties van
EMAC Illyrian Land Fund en ING Real Estate onder de nieuwkomers van de
afgelopen drie jaar.
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Minder talrijk maar wel duidelijk zichtbaar zijn de inkoopcombinaties en de
zakelijke dienstverleners, zoals admi- nistratiekantoren, belastingadviseurs,
advocatenkantoren en adviesbureaus.
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‘Coöpuleren’
De keuze voor een coöperatie is deels ingegeven door de flexibiliteit van de
rechtsvorm en het democratische karakter van de organisatie. Deze vereniging
leent zich goed voor samen ondernemen op gelijkwaardig niveau. Voor
zorgverleners en thuiszorgorganisaties die willen profiteren van schaalvoordelen, is
samenwerken in een coöperatie een mooi alternatief voor fuseren. Want terwijl je
bij een fusie volledig opgaat in de partner, kun je met een coöperatie je eigen
identiteit en cultuur behouden en de samenwerking beperken tot de activiteiten
waar de handen ineen moeten worden geslagen. Ook goededoelenorganisaties en
onderwijsinstellingen ‘coöpuleren’ daarom nogal eens.
Wanneer de ondernemende leden kiezen voor de coöperatie met uitgesloten
aansprakelijkheid (Coop UA) geldt voor hen hetzelfde aansprakelijkheidsregime
als bij de BV.

Deelnemingsvrijstelling
Zoals te verwachten valt, is de keuze voor de coöperatie vooral ingegeven door
fiscale motieven. Voor een coöperatie, die fiscaal goed is opgezet, bestaat
namelijk een vrijstelling van dividendbelasting. Dat wil zeggen dat de
rechtspersoon de winst belastingvrij kan uitkeren aan haar leden. Buitenlandse
beleggings- en investeringsfondsen kiezen daarom nogal eens voor een U-bocht
met een coöperatie in Nederland. Dat het merendeel van de coöperaties wordt
opgericht in Amsterdam, zegt wat dit betreft genoeg.
“Voor de Nederlandse praktijk gaat het vooral om de deelnemingsvrijstelling”,
zegt Eric Vermeulen, belastingadviseur bij Mazars. Tot 1 januari 2007 werd geen
dividend- of vennootschapsbelasting geheven over de uitkering van winst aan
aandeelhouders met een belang van vijf procent of minder, omdat dit belang viel
onder de deelnemingsvrijstelling. Bij vennootschappen met meer dan twintig
aandeelhouders moesten die aandeelhouders vanaf dat moment in principe 25,5
procent dividendbelasting betalen.

Overgangsregeling voorbij
Tot 1 januari 2010 gold een overgangsregeling, waarbij belangen van drie á vier
procent nog werden ontzien.
Vermeulen: “Maar sinds begin dit jaar is de grens van vijf procent keihard. Bij
rechtspersonen met meer dan twintig aandeelhouder-bv's is dus gewoon
vennootschapsbelasting verschuldigd over winstuitkeringen. De manier om dat te
voorkomen, is de aandelen in handen te geven van een coöperatie, waarvan de
praktijk-bv's van de vennoten lid zijn. Op deze manier voorkom je dubbele
belastingheffing. De werkmaatschappij betaalt immers al vennootschapsbelasting,
terwijl de vennoten dan geen belasting meer betalen over het uitgekeerde
dividend.”

Mazars Coop
Omdat Mazars in Nederland volgens de feiten en cijfers op zijn website zestig
partners heeft, zijn de aandelen van dit kantoor sinds kort in handen gegeven van
Mazars Paardekooper Hoffman Coop UA. Vermeulen: “De coöperatie is nu
honderd procent eigenaar van de aandelen. Je ziet dat andere kantoren dat ook
doen.”
PricewaterhouseCoopers heeft per 30 juni 2009 een houdstercoöperatie tussen
de vennoten en de werkmaatschappij geschoven. KPMG deed dat al twee jaar
eerder. Ook Ernst & Young Participaties is gegoten in de vorm van een
coöperatie.
“De kleinere ondernemingen in het mkb en de bedrijven met een directeurgrootaandeelhouder hebben de coöperatie niet nodig. Maar zodra je meer dan
twintig aandeelhouders hebt, is de coöperatie fiscaal voordelig”, zegt Vermeulen
van Mazars.
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Hij hoopt dat dit nog even zo blijft en dat de wetgever deze fiscale route niet gaat
afsluiten. “Wanneer je dit fiscale voordeel afschaft, wordt Nederland een stuk
minder aantrekkelijk voor internationale ondernemingen. Die wijken dan uit naar
Cyprus of Luxemburg. Dat scheelt zakelijke dienstverleners in Nederland een
hoop werk en omzet. Maar voorlopig hebben wij nog geen nieuwe regering en is
dit geen prioriteit van de politiek.”
Die gedachte is niet alleen een troost voor internationale ondernemingen en hun
dienstverleners, maar ook voor alle middelgrote Nederlandse bedrijven met meer
dan twintig aandeelhouders.
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16 april 2019

Nieuwe onderzoeken naar
verbetering belastingstelsel
Het ministerie van Financiën start een nieuwe serie
onderzoeken naar verbetering van het Nederlandse
belastingstelsel. De onderzoeken kunnen worden gebruikt bij
een volgende kabinetsformatie. 
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28 februari 2019

'Meeste ondernemers denken goed
voorbereid en op tijd aangifte te doen'
Negen van de tien ondernemers denkt dat zij de aangifte
inkomstenbelasting correct invullen en bijna driekwart van de
ondernemers denkt dit jaar voor 1 april aangifte te doen. 
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22 februari 2019

Snel doet alsnog steekproef van mkbaangiften
Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) gaat alsnog een
steekproef laten doen onder 22.500 risicovolle aangiften uit

2016 van het midden- en kleinbedrijf (mkb). 
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30 januari 2019

Snel overtuigt Kamer niet over
aangiftes
Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) heeft de Tweede
Kamer er nog niet van overtuigd dat belastingaangiftes van
ondernemers waar een luchtje aan kan zitten, voldoende
worden gecontroleerd. 
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22 november 2018

Belastingdruk ondernemingen vrijwel
onveranderd
De totale belastingdruk van Nederlandse ondernemingen is
in 2017 met 40,8 procent vrijwel gelijk gebleven ten
opzichte van een jaar eerder (40,7 procent). Het aantal
belastingen dat ondernemers moeten betalen is gelijk
gebleven (negen in totaal) en ondernemers zijn net als in
2016 gemiddeld 119 uur bezig om de aangiftes op te stellen,
in te dienen en te betalen. 

x0

Aanmelden nieuwsbrief
Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste
nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.
Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel
op MijnNBA.nl.
Uw e-mail adres

Aanmelden

Accountant is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

ACCOUNTANT.NL

THEMA'S

Home

Aansprakelijkheid

Accountantsdag

Arbeidsmarkt

Nieuws

Arbeidsrecht

Assurance

Beroep met toekomst

Opinie

Corporate governance

Dag van de Financial

Derivaten

Carrière

Externe verslaggeving

Financiële instellingen

Financiering

Feiten en cijfers

Fiscaal

Flex-bv

Fraude en witwassen

Artikelen

Fraude in praktijk

ICT

Integrated reporting

Kantoormanagement

Kwaliteit en toezicht

Lerend vermogen

Mkb

Ondernemingsrecht

Onderzoek en wetenschap

Opleiding

Overheid

Pensioen

Privacy

Professioneel-kritische
instelling

Publiek belang

Samenstellen
Statistical auditing

SBR

Semi-publieke sector
Van de Helpdesk

Subsidies
Accountant maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren en om advertenties te tonen. Door op 'akkoord' te klikken
2019 het
NBA
(0.0.0.0)van cookies.
Contact In Disclaimer
Privacyverklaring
Spelregels
debat
Volg ons
Twitter
geeft u toestemming©voor
gebruik
de cookieverklaring
vindt u meerCookieverklaring
informatie over het
gebruik
van cookies
opopdeze
site. NBA.nl

Akkoord

