
Onderbouwing keuze coöperatie voor Brandweerschool NW3

1. Inleiding
Globaal kan de Brandweerschool op drie wijzen worden vormgegeven: 
 in contractuele vorm, 
 in de publiekrechtelijke sfeer,
 in de privaatrechtelijke sfeer, samenwerking middels een privaatrechtelijke rechtspersoon.

Aan advocatenkantoor Van Doorne N.V. is advies gevraagd over de vormgeving van de voorgenomen
samenwerking in de Brandweerschool1. Onderstaand een korte samenvatting van dit advies en de afweging 
ervan in het vraagstuk van de juridische vormgeving van de brandweerschool.

2. Diverse samenwerkingsvormen

2.1. Contractuele vorm
1) Samenwerkingsovereenkomst
Bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst maken de drie veiligheidsregio's afspraken om ten 
aanzien van de brandweeropleidingen samen te werken en van elkaars kunde en kennis gebruik te maken. Dit is 
de 'lichtste' vorm van samenwerking, doorgaans alleen gericht op die onderdelen waarover in de 
samenwerkingsovereenkomst afspraken zijn gemaakt. Gezien de doelstellingen en fiscale implicaties heeft Van 
Doorne N.V. geconcludeerd dat de vormgeving van de Brandweerschool als een samenwerkingsovereenkomst 
'te licht' is en te vrijblijvend. 

2) Stille maatschap/kostenmaatschap
Een stille maatschap is een samenwerking tussen maten 'achter gesloten deuren' en is vooral gericht op het 
delen van kosten (bijvoorbeeld huur van een locatie, een receptie). Een stille maatschap kan in beginsel geen 
prestaties tegen vergoeding verrichten jegens de maten zonder dat daardoor een btw heffing ontstaat. 
Een Brandweerschool in de vorm van een maatschap (stil of openbaar), kan ook niet optreden als 'inbestedende 
dienst' van de Veiligheidsregio's. Dit alles in aanmerking nemend, is Van Doorne N.V. van mening dat de 
vormgeving middels een stille of openbare maatschap meer financiële risico's meebrengt voor de 
veiligheidsregio's, terwijl het fiscaal niet voordeliger is dan vormgeving middels een rechtspersoon. 

2.2. Publiekrechtelijke samenwerking
De drie veiligheidsregio's zijn wettelijk geregelde gemeenschappelijke regelingen waarbij openbare lichamen met 
rechtspersoonlijkheid zijn ingesteld. De veiligheidsregio’s kunnen ervoor kiezen zelf ook een gemeenschappelijke 
regeling in te richten. Dan wel de gemeenten die participeren in de drie veiligheidsregio's kunnen gezamenlijk een 
nieuwe gemeenschappelijke regeling oprichten, specifiek gericht op de opleiding van brandweerpersoneel. 
De bevoegdheid om een gemeenschappelijke regeling op te richten moet expliciet in de gemeenschappelijke 
regelingen van de veiligheidsregio's zijn vermeld. Dat is momenteel niet het geval.
Een gemeenschappelijke regeling van alle gemeenten in de drie regio’s gezamenlijk leidt tot een ingewikkelde 
besturing, en voert daarmee niet naar de gewenste wendbaarheid en efficiency van de brandweerschool.  

2.3 Privaatrechtelijke samenwerking en oprichting nieuwe rechtspersoon
Een andere oplossing ligt in de oprichting van een privaatrechtelijke rechtspersoon, waarin de drie 
veiligheidsregio's deelnemen. Voordeel van vormgeving van een rechtspersoon is dat er een afzonderlijke 
juridische entiteit is, die zelfstandig (of namens de drie veiligheidsregio's) rechten en verplichtingen kan aangaan. 
Er is dan ook sprake van een afgescheiden vermogen. Als er sprake is van onderlinge geldstromen, kan hier 
goed administratief in worden voorzien, in plaats dat daarvoor bij (een van) de samenwerkende partijen wordt 
voorzien, als een afzonderlijke kostenplaats. Bovendien draagt de onderbrenging van de Brandweerschool in een 
afzonderlijke rechtspersoon ook bij aan de mogelijkheid om (financiële) risico's die daarmee verband houden te 
scheiden van de geldstromen van de drie veiligheidsregio's. Vier rechtsvormen komen in aanmerking: 

1) Stichting
Een stichting is een rechtspersoon die zelfstandig opereert en ‘van niemand is’.. De stichting wordt geregeerd 
door het nastreven van de eigen statutaire doelstelling. De stichting kent een ledenverbod. Het bestuur is in 
beginsel alleen aan zichzelf verantwoording verschuldigd, behoudens de instelling van een raad van toezicht. Dit 
betekent dat het bestuur niet de veiligheidsregio's als samenwerkende partijen vertegenwoordigt. Nadeel van de 
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stichting is dan ook dat het voor de drie samenwerkende veiligheidsregio's niet gemakkelijk is vorm te geven aan 
de beïnvloeding van beheer en beleid van de stichting. 

2) Vereniging
Een vereniging opereert voor en ten behoeve van de door de leden geformuleerde doelen. Een vereniging kan 
geen winst verdelen onder de leden (de veiligheidsregio's). Eventueel door de samenwerking behaalde 
economische voordelen komen dan ook ten gunste van de vereniging. 
De veiligheidsregio’s als lid van de vereniging vormen gezamenlijk de algemene ledenvergadering van de 
vereniging, het hoogste orgaan van de vereniging (en een wettelijk verplicht orgaan). Belangrijk voordeel van een 
vereniging is dat de samenwerkende partijen als leden van rechtswege invloed hebben op de samenstelling van 
het bestuur en zo direct invloed uitoefenen op het beleid van de vereniging. 

3)  Coöperatieve vereniging (coöperatie)
Een coöperatie is een speciale vorm van een vereniging en is een samenwerkingsverband, rechtspersoon, 
vereniging én onderneming ineen. Het is een hybride rechtsvorm die in de (semi-)publieke sector steeds 
gebruikelijker wordt en uit haar aard gericht is op samenwerking tussen de leden. De samenwerkende partijen 
worden – net als bij  de gewone vereniging - lid ('deelnemer') van de coöperatie. 

Een coöperatie heeft een wettelijk voorgeschreven statutair doel: er moet sprake zijn van het "in bepaalde 
stoffelijke behoeften van de leden voorzien krachtens overeenkomsten, anders dan van verzekering, met hen 
gesloten in het bedrijf dat de coöperatie te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen." Het gaat 
in tegenstelling tot de gewone vereniging dan ook om het voor de samenwerkende partijen exploiteren van een 
"samenwerkingsbedrijf" en het opereren ten behoeve van de doelen van de samenwerkende partijen.
Doel van een coöperatie is niet het maken van winst, maar het optimaliseren van de dienstverlening aan de 
leden. Maakt de coöperatie toch winst, dan kan deze winst eventueel wel worden uitgekeerd aan de leden. 

De rechtsverhouding met de leden is bij de coöperatie een dubbele. Leden hebben een rechtspersonenrechtelijke 
relatie met de coöperatie en zijn daarnaast op grond van de wet verplicht een (deelnemers)overeenkomst met de 
coöperatie af te sluiten. De deelnemersovereenkomst is een verbintenisrechtelijke relatie. Met het eindigen van 
het lidmaatschap eindigt niet de deelnemersovereenkomst; andersom is het einde van de 
deelnemersovereenkomst wel een reden voor opzegging van het lidmaatschap van de coöperatie. Door de 
verplichte deelnemersovereenkomsten wordt een dubbele borging bereikt tussen elk lid en de coöperatie, wat de 
continuïteit van de samenwerking versterkt.

Niet de eigen voordelen van de coöperatie staan centraal, maar het behalen van voordelen ten behoeve van de 
samenwerkende partijen (ook wel het ‘not for profit’ karakter genoemd). Het ‘not for profit’ karakter van de 
coöperatie wordt sterker tussen samenwerkende partijen die geen winstoogmerk hebben en een algemeen 
belang dienen. Het beperkt besloten karakter van de rechtsvorm coöperatie zorgt ervoor dat een coöperatie 
indien gewenst een maatschappelijk karakter in zich kan dragen.

4)  BV
De BV is gericht op het exploiteren en in stand houden van een onderneming en is gericht op het maken van 
winst. Hierdoor heeft de BV een meer commercieel karakter. Een BV kent aandelen, die naast stemrecht 
(invloed) ook een economische waarde vertegenwoordigen. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt 
de winst vast. Behaalde winst kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. De uitkering (dividend) is 
gerelateerd aan de aandeelhoudersverhouding.

Toe- en uitreding uit de BV geschiedt door overdracht van aandelen. Overdracht van aandelen dient altijd bij 
notariële akte plaats te vinden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het lidmaatschap van de coöperatie; deze kan 
worden opgezegd c.q. worden beëindigd zonder notariële tussenkomst. 

3. Conclusie
Gelet op het publiekrechtelijk karakter van de veiligheidsregio’s en daarmee ook van de gewenste 
brandweerschool en gelet op de fiscale, aanbestedingsrechtelijke en civielrechtelijke voor- en nadelen van de 
mogelijke rechtsvormen, staat de vormgeving van de samenwerking voor ogen op basis van een coöperatieve 
vereniging.

De coöperatie biedt vanwege het beperkt aantal dwingende wettelijke bepalingen de vrijheid een inrichting te 
kiezen die past bij de situatie. Van belang voor de brandweerschool is een goede bestuurlijke aanhaking aan de 
veiligheidsregio’s, zonder verzwaring van ‘bestuurlijke drukte’. De brandweerschool heeft geen zware 
beleidstaken, is gericht op uitvoerende taken binnen (wettelijke) kaders, en de besturing van de school moet 
daarop aansluiten.

De coöperatie kent twee wettelijk verplichte organen: de Algemene Ledenvergadering en het Bestuur. De 
coöperatie wordt opgericht door de veiligheidsregio's. De leden van de coöperatie zijn de eigenaren van de 
coöperatie en oefenen via de Algemene Ledenvergadering de bevoegdheden uit behorend tot dit eigenaarschap.



Afgevaardigden van de veiligheidsregio's (gedacht wordt aan burgemeesters namens de drie regio’s) vormen 
samen de Algemene Ledenvergadering. Deze Algemene Ledenvergadering heeft dwingendrechtelijk toegekende 
bevoegdheden (waaronder de bevoegdheid bestuurders te benoemen en ontslaan, de statuten te wijzigen, de 
jaarrekening vast te stellen). 

De Algemene Ledenvergadering benoemt de leden van het bestuur van de coöperatie. Daarbij wordt voorgesteld 
deze functie neer te leggen bij de directeuren veiligheidsregio, commandanten brandweer of functionarissen met 
een gelijkwaardig mandaat.
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