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(Gepubliceerd in: NTBR 2009/7, p. 238-248) 
De juridische status van samenwerking  
T.F.E. Tjong Tjin Tai, C.J.M. van Doorn, C.B.M.C. Zegveld , M.J. van Laarhoven.  
 
1. Inleiding 
 
1.1. Onderwerp van dit artikel 
’Samenwerking kan leiden tot betere zorg’.1 Dat schreef minister Klink begin maart 
2009 naar aanleiding van Kamervragen over fusies tussen zorginstellingen en 
zorgverzekeraars. In de zorg is samenwerking tegenwoordig een veel terugkerend 
onderwerp dat regelmatig de nieuwsberichten haalt. Niet alleen in de zorg wordt 
echter samengewerkt. Vennootschappen, maatschappen, franchises, 
distributienetwerken, joint ventures, strategische allianties: het zijn allemaal manieren 
waarop mensen en bedrijven zich organiseren om resultaten te bereiken die zij alleen 
kennelijk niet kunnen verwezenlijken. Samenwerking is overal.  

Wat houdt samenwerking eigenlijk in? Wanneer is een afstemming van 
activiteiten te beschouwen als een samenwerkingsverband? En wat zijn de gevolgen 
van samenwerking? Het is vreemd dat er betrekkelijk weinig juridische 
theorievorming is over dergelijke wezenlijke vragen. De aandacht wordt vooral 
getrokken door de overeenkomst van samenwerking, te weten de maatschap, terwijl 
over samenwerking die niet op een daartoe strekkende overeenkomst berust 
nauwelijks literatuur te vinden is.2 Dat is een gemis, aangezien ook zonder een 
zodanige maatschapovereenkomst rechtsgevolgen kunnen worden verbonden aan 
samenwerking. Dit is met name het geval bij moderne vormen van samenwerking die 
niet in de oude kaders zijn te plaatsen, en waar in toenemende mate rechtspraak over 
verschijnt.3 De bekende benaderingswijzen schieten derhalve tekort. 

Een voorbeeld is het geval dat een psychiater de aan een patiënt voorgeschreven 
litiumdosering verviervoudigde, de huisarts dit niet in zijn verwijsbrief aan de 
cardioloog vermeldde, de apotheker de waarschuwing van geneesmiddeleninteractie 
negeerde en de cardioloog nog wat medicatie aan het toch al niet geringe lijstje 
toegevoegde. Het gevolg was dat de patiënt overleed als gevolg van het gebruik van 
een ’cocktail’ van door verschillende zorgaanbieders voorgeschreven medicijnen.4 
Een gebrek aan goed op elkaar afgestemde samenwerking tussen zorgaanbieders kan 
derhalve desastreuze gevolgen hebben, terwijl de aansprakelijkheidsgevolgen zich in 
een dergelijk geval lijken te beperken tot de mogelijkheid de individuele veroorzaker 
aan te spreken.  

In dit artikel ontwikkelen wij een privaatrechtelijk juridisch-analytisch kader, dat 
bedoeld is om samenwerkingsvormen te analyseren en kan helpen de gevolgen van 
samenwerking vast te stellen. Deze gevolgen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben 
op interne verhoudingen (jegens elkaar) dan wel externe verhoudingen (jegens 
derden) (paragraaf 2). Wij zullen dit kader toetsen aan diverse uit wet of 
jurisprudentie bekende samenwerkingsvormen (paragraaf 3) en aan een 
samenwerkingsvorm die zich nog niet in wet of jurisprudentie heeft uitgekristalliseerd 

                                                
1 Zie <http://www.minvws.nl/nieuwsberichten/mc/2009/samenwerking-betere-zorg.asp.> voor het 
volledige nieuwsbericht. 
2 Zie reeds Asser/Kamphuisen 1960, p. 460-466, ook Asser/Maeijer 1995 (5-V), nr. 6.  
3 Enige gevallen worden hierna in paragraaf 3.3. besproken. 
4 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 4 september 2007, 2006/066 en 067, te raadplegen 
via <http://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl>. Deze uitspraak is becommentarieerd in Medisch 
Contact 2007, p. 1826-1827. 
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(paragraaf 4). Omdat het niet mogelijk is om alle gevolgen reeds tot in detail uit te 
werken, zullen wij tot slot kort schetsen welke gevolgen volgens ons op basis van het 
kader kunnen worden afgeleid ten aanzien van verschillende vormen en gradaties van 
samenwerking (paragraaf 5).  

 
1.2. Een verdere afbakening van de te behandelen onderwerpen 
Om het onderwerp van dit artikel enigszins hanteerbaar te maken zullen wij ons 
beperken tot wat wij noemen nevengeschikte samenwerking, dat wil zeggen 
samenwerking op voet van gelijkheid.5 Daartegenover staat ondergeschikte 
samenwerking, waarbij een deel van de partijen zich in een hiërarchische verhouding 
bevindt tot de anderen. Voor zulke verhoudingen bestaan namelijk andere, specifieke 
regelingen,6 die al veel aandacht hebben ontvangen in de literatuur.   
 Verder laten wij de groepsaansprakelijkheid van art. 6:166 BW buiten 
beschouwing. Dit is namelijk een relatief zeldzame en atypische aansprakelijkheid, 
waarbij de groep als geheel gericht is op het onrechtmatig handelen. 7 Bij gewone 
vormen van samenwerking is onrechtmatig handelen en aansprakelijkheid een 
onbedoeld gevolg. Bij groepsaansprakelijkheid wordt dan ook hoofdelijkheid 
aangenomen; bij gewone samenwerkingsvormen wordt hier veel terughoudender mee 
omgesprongen.  

Als laatste zullen wij afzien van een behandeling van rechtspersonen zoals de 
B.V. en N.V., de vereniging en dergelijke. Zulke rechtspersonen zijn volkomen 
zelfstandig ten opzichte van hun deelnemers, wat bijvoorbeeld blijkt uit de 
toepasselijke aansprakelijkheidsregimes. De deelnemers zijn niet snel aansprakelijk 
voor het handelen van de rechtspersoon.8 De personenvennootschap, die onder 
bepaalde voorwaarden rechtspersoonlijkheid heeft, behandelen wij wel (in paragraaf 
3.1).9 De reden is dat de personenvennootschap bij uitstek de vorm is waarin 
samenwerking in het verleden werd bestudeerd, en deze samenwerkingsvorm niet 
volledig zelfstandig is. 
 
2. Wat is samenwerking? 
 
2.1. Gemeenschappelijk doel en individuele bijdrage 
Wat is samenwerking?10 Het woord zegt het al, het is ‘samen werken’, gezamenlijk 
met anderen werkzaamheden verrichten. In het Engels heet het cooperate, co-
operate.11 Het Latijnse operere betekent werken, bewerken, verrichten. Waar iemand 

                                                
5 Asser/Maeijer 1995 (5-V), nr. 28, ook Asser/Kamphuisen 1960, p. 467 over de maatschap. 
6 Art. 6:170 of 171 BW, dan wel art. 6:76 BW. 
7 Zie verder Boonekamp, 1990, p. 81 e.v. 
8 Zie bijvoorbeeld de stringente eisen aan bestuurdersaansprakelijkheid (art. 2:9 BW), zie o.a. HR 8 
december 2006, NJ 2006, 659. 
9 Zie wetsvoorstel 28 746. De term ‘personenvennootschap’ is de term waarmee deze vennootschappen 
in de literatuur meestal worden aangeduid. De wet spreekt zelf slechts over openbare vennootschap en 
niet-openbare vennootschap (ook wel te noemen ‘maatschap’, art. 7:801 lid 2 ontwerp-BW). Tot de 
inwerkingtreding worden dergelijke samenwerkingsvormen aangeduid als vennootschap onder firma en 
maatschap. Wij hanteren hierna de term ‘personenvennootschap’ als overkoepelende term voor de 
openbare en niet-openbare vennootschap in de zin van ontwerp titel 13 van boek 7 BW. Alleen de 
openbare vennootschap is onder zekere voorwaarden een rechtspersoon (art. 7:802 ontwerp-BW). 
10 Voor verschillende deelterreinen van het recht zijn analyses verschenen over samenwerking en 
samenwerkingsvormen. Zie voor het bouwrecht Van den Berg 1990 en Kamminga 2008, en met name 
Asser/Van den Berg 5-IIIc, nrs. 216 e.v. en 264 e.v. Zie voorts Teubner 2008.  
11 Het samenwerkingskarakter van de coöperatie als in boek 2 BW geregelde rechtsvorm is al in de 
naam van deze rechtsvorm uitgedrukt. 
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niet alleen ‘opereert’, maar samen met één of meer anderen is er sprake van 
samenwerking. Waar samenwerking zich ook voordoet (tussen studenten, tussen twee 
advocaten bij de verdediging van een cliënt), steeds is de samenwerking in essentie 
erop gericht iets gezamenlijk te realiseren: het beoogt een resultaat, een 
gemeenschappelijk doel.12 Partijen streven ernaar een resultaat te bereiken dat slechts 
door de gezamenlijke, onderling afgestemde inspanningen kan worden bereikt of in 
elk geval veel beter kan worden bereikt dan door louter de eigen inspanning. 
Het gemeenschappelijke doel, opgevat als het na te streven gezamenlijk resultaat (het 
realiseren van een bepaald project, het winst maken in een bedrijf), is ons inziens een 
wezenskenmerk van samenwerking. Een gemeenschappelijk doel is niet hetzelfde als 
een gelijk doel. Een voorbeeld om dit te verduidelijken: twee schaakspelers spelen 
een match om het wereldkampioenschap. De verwezenlijking van de match is hun 
gemeenschappelijk doel, dat zij alleen kunnen bereiken door daartoe samen te werken 
(afspraken te maken over de organisatie, regels e.d.). Tegelijk strijden zij evenwel om 
het winnen van de match. Partijen hebben in zoverre ook een gelijk doel (het winnen), 
maar werken juist niet samen om dat te bereiken.  

Ten tweede gaat het bij samenwerking om samen-werken, wat betekent dat 
iedere partij een bijdrage levert aan het gemeenschappelijk doel. Bij een 
personenvennootschap spreekt men over ‘inbreng’.13 Een partij die geen bijdrage 
levert werkt niet samen, maar plukt alleen vruchten van de samenwerking. Dat hoeft 
overigens niet onbehoorlijk te zijn. De toehoorder van een gratis concert profiteert 
volkomen rechtmatig. 
De individuele bijdrage wordt geleverd vanwege een zeker individueel belang bij het 
bereiken van het doel, een motief. Dat individueel belang kan zuiver individueel zijn, 
zoals de kans om een match te winnen of de hoop op een winstaandeel. Het kan ook 
gaan om een meer ideëel belang, zoals bij vrijwilligers van Amnesty International. 
Soms is het individueel belang niet de directe drijfveer: dit kan zich voordoen bij 
wettelijk verplichte (opgelegde) vormen van samenwerking.14  

Deze twee elementen - een gemeenschappelijk doel en een individuele 
bijdrage - zijn minimumvereisten om te kunnen spreken van samenwerking.15 
 
                                                
12 Asser/Kamphuisen 1960, p. 461-462, ook Van Schilfgaarde 1974, p. 5 en Asser/Maeijer 1995 (5-V), 
nr. 6 en 29 ten aanzien van de (personen)vennootschap. Dit vereiste is geïmpliceerd in HR 7 december 
1955, NJ 1956, 163 als onderdeel van het vereiste van inbreng bij de maatschap. Zie ook thans 
Kamerstukken II 2002/03, 28 746, nr. 3, p. 12.  Het realiseren van een gemeenschappelijk doel komt 
men niet alleen tegen als kenmerk voor samenwerking binnen bepaalde geregelde 
samenwerkingsvormen zoals de personenvennootschap.  Ook waar wordt samengewerkt door middel 
van juridisch te scheiden maar onderling samenhangende overeenkomsten tussen meerdere partijen 
wordt het realiseren van een  gemeenschappelijk doel als kenmerk van de samenhangende 
overeenkomsten gezien. Zie recent Verhagen 2007, p. 223. 
13 Asser/Maeijer 1995 (5-V), nr. 10 en 36-38, art. 7A:1655 BW. 
14 Een voorbeeld is de samenwerking van telecomaanbieders die elkaar toegang moeten verlenen tot 
elkaars netwerk en interconnectie mogelijk maken (art. 1.1 sub l, 6.1, 6a.6 Telecommunicatiewet). 
Opgelegde samenwerking moet misschien anders worden beoordeeld dan andere vormen van 
samenwerking. 
15 Deze twee eisen kan men ook aantreffen in sociologische analyses, zoals het bekende artikel van 
Deutsch 1949, p. 129-152, dat spreekt over ‘promotively interdependent goals’: de individuele doelen 
zijn zodanig verweven dat zij voor hun realisatie afhankelijk zijn van het bevorderen van de andere 
doelen. Die verwevenheid duidt het gemeenschappelijk doel aan (Deutsch noemt het voorbeeld van het 
winnen van een match door een team). Een nadere sociologische analyse voert in dit verband te ver; de 
sociologische literatuur gaat overigens meestal voorbij aan de soort omstandigheden die juridische 
relevant zijn en in de navolgende paragraaf worden besproken. Vgl. ook Teubner 2008, p. 37-38, 43-
44, 64 over overlappende collectieve en individuele doelen bij netwerken. 
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2.2. Intensiteit in samenwerking: verschillende factoren 
Naast deze twee essentiële elementen van samenwerking kunnen wij verschillende 
andere factoren onderscheiden bij samenwerking. Deze factoren kunnen helpen om 
verschillende samenwerkingsvormen te onderscheiden naar intensiteit in 
samenwerking. Ons inziens kunnen daarmee de verschillende gevolgen van 
samenwerking in kaart worden gebracht. 

Een belangrijke factor is de wederkerigheid tussen samenwerkende partijen. 
Een samenwerking houdt meestal in dat partijen meer doen dan alleen hun eigen 
beperkte taak te verzorgen. De personen trekken zich het vaak ook aan als een ander 
zijn deel niet goed verricht (door pech of opzet) en springen voor elkaar in. Partijen 
helpen of steunen elkaar over en weer. Die wederkerigheid kan uitmonden in een 
normatief gevolg, solidariteit (verplichte wederkerigheid), dat wil zeggen een morele 
of juridische verplichting om elkaars nadelen of kosten te delen (zoals bij de 
maatschap solidariteit is voorgeschreven in het recht op een winstaandeel).16 Tot slot 
is een aspect van wederkerigheid dat eventuele voordelen doorgaans eveneens worden 
verdeeld.  

De mate van zelfstandigheid van de samenwerking is een tweede belangrijke 
factor. Dit betreft de mate waarin het samenwerkingsverband een min of meer 
zelfstandige status heeft, los van de individuele partijen: de samenwerking als 
‘instituut’.17 De mate van zelfstandigheid kan men afleiden uit het eventuele gemak 
waarmee individuele deelnemers aan de samenwerking kunnen worden vervangen. 
Zelfstandigheid kan ook worden afgeleid uit de bestendigheid van de samenwerking: 
een langduriger, duurzame samenwerking zal eerder als zelfstandig worden 
beschouwd dan een incidentele samenwerking. Bij grotere zelfstandigheid verschuift 
het accent van de deelnemers naar het samenwerkingverband zelf. Bij rechtspersonen 
als de B.V. en N.V. is de zelfstandigheid nagenoeg volledig. Een eventuele 
aansprakelijkheid concentreert zich op de rechtspersoon, de individuele 
samenwerkende partijen blijven veelal buiten schot. Met de zelfstandigheid hangt de 
graad van organisatie samen. Sommige samenwerkingsverbanden zijn los 
georganiseerd en komen neer op niet meer dan toevallige werkafspraken tussen de 
deelnemers. Daartegenover staan nagenoeg professioneel geleide verbanden in het 
informele circuit: men ziet dit bijvoorbeeld bij belangenorganisaties. Dergelijke 
verbanden kiezen veelal in de loop der tijd voor rechtspersoonlijkheid. Greenpeace 
begon bijvoorbeeld als een eenvoudige samenwerking op ideële basis en is 
uitgegroeid tot een multinationaal conglomeraat van rechtspersonen.  

Een derde bepalende factor is de eventuele openbaarheid van de 
samenwerking. Vele samenwerkingsvormen schuwen de openbaarheid, al dan niet 
opzettelijk (complotten), andere daarentegen richten zich uitdrukkelijk als zodanig op 
het publiek in het algemeen (met name bij ondernemingen). Door openbaarheid wordt 
de samenwerking publiek herkend en vaak ook erkend. 

Een vierde factor is de aard van de samenwerking: heeft deze een 
commercieel doel of gaat het om een ideëel doel?18 Bij commerciële samenwerking 
lijkt er eerder reden te zijn om solidariteit van partijen te eisen voor nadelige gevolgen 
van de samenwerking (in termen van kosten en aansprakelijkheid). Bij samenwerking 

                                                
16 Asser/Maeijer 1995 (5-V), nr. 33. 
17 Van Schilfgaarde, 1974, p. 10-13. 
18 Bij de vennootschap onder firma en de maatschap sprak men in het verleden over het vereiste dat het 
ging om een samenwerking voor bedrijf (v.o.f.) of beroep (maatschap). 
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in de privé-sfeer is men over het algemeen terughoudend om daar juridische 
consequenties aan te verbinden.19 

Als vijfde is er het overleg of de mate van invloed. Bij nevengeschikte 
samenwerking wordt uitgegaan van gelijkwaardigheid van de samenwerkende 
partijen. Dat betekent dat in het overleg over de samenwerking partijen in beginsel 
gelijke stemmen hebben, althans enige medezeggenschap.20 Er is sprake van een 
zekere tweezijdigheid of wederkerigheid. Dit is logisch: samenwerken, samen werken 
doe je immers niet alleen. Dit onderbouwt de noodzaak van een zekere solidariteit. 
Overleg tussen partijen op basis van gelijkwaardigheid impliceert een zekere mate 
van invloed hebben. Wij zien dit ook bij onbenoemde vormen van samenwerking.21 
Het feit dat partijen invloed hebben gehad op de precieze inhoud van de feitelijke 
afstemming, is een rechtvaardiging voor een verdergaande mate van 
aansprakelijkheid. Bij ondergeschikte samenwerking is de invloed eenzijdig en zal de 
leidinggevende partij meestal de aansprakelijkheidslast moeten dragen.  

Tot slot kan men de intensiteit van de samenwerking afmeten aan tal van 
andere omstandigheden: de omvang van de bijdragen, de frequentie van overleg, de 
mate van invloed op elkaars werkzaamheden, de duur en bestendigheid van de 
samenwerking, het beslag dat de samenwerking op ieders tijd legt in een bepaalde 
periode, de eventuele exclusiviteit van de samenwerking, de mate waarin de 
samenwerking gereguleerd is door het vastleggen van afspraken en protocollen etc.  

Een factor die wij niet apart hebben genoemd, is de aanwezigheid van een 
overeenkomst tot samenwerking. Dat vereiste is met name onderscheidend voor de 
personenvennootschap. Een overeenkomst kan weliswaar een rol spelen voor de 
vaststelling van de mate van solidariteit of de andere factoren, maar heeft geen 
zelfstandige betekenis voor onze indeling. Ook andere afspraken kunnen van belang 
zijn.22  
 
2.3. De betekenis van de factoren  
De voorgaande exercitie bewijst zijn waarde doordat zij het mogelijk maakt om een 
schaal van samenwerkingsvormen op te stellen, gerangschikt naar nauwheid of 
intensiteit van samenwerking. Des te sterker de intensiteit, des te meer juridische 
gevolgen aan de samenwerking kunnen zijn verbonden. Hiervoor zijn in het bijzonder 
bepalend de vijf voornaamste factoren: de mate van solidariteit, zelfstandigheid, 
openbaarheid, de aard van de samenwerking en de mate van invloed of overleg. Deze 
factoren hebben namelijk grote invloed op de mogelijke rechtsgevolgen die aan de 
samenwerking kunnen zijn verbonden. 
 De factor wederkerigheid blijkt meestal uit afspraken of gedragingen, maar 
kan ook uitmonden in een verplichting tot wederkerigheid (solidariteit). Partijen 
kunnen een bepaalde mate van wederkerigheid afspreken of naleven (winst- en 
kostendeling, inspringen voor elkaar).23 Daaruit kan dan weer voortvloeien dat zij ook 
tot wederkerigheid op een ander punt zijn gehouden, ook al waren daar geen 
afspraken over gemaakt. Deze factor uit zich derhalve vooral in de interne verhouding 
tussen partijen. Een voorbeeld is de hoofdelijke aansprakelijkheid van vennoten in een 

                                                
19 Vgl. Asser/Kortmann-De Leede-Thunnissen, 5-III, nr. 54. 
20 Anders is er sprake van ondergeschikte samenwerking. Vgl. ook Asser/Van den Berg 5-IIIc, nr. 240. 
21 Zie het in paragraaf 3.3 te bespreken arrest Mooijman/Netjes. 
22 Vgl. Asser/Kamphuisen 1960, p. 467-468 en Asser/Maeijer 1995 (5-V), nr. 30 over de lastige 
afscheiding van maatschap en participatieovereenkomst.  
23 Vgl. art. 7:800 ontwerp-BW ten aanzien van de personenvennootschap, art. 7:407 lid 2 BW. 
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openbare personenvennootschap.24 De feitelijk betoonde of afgesproken mate van 
wederkerigheid is een indicatie van de intensiteit van samenwerking en kan daardoor 
ook tot andere gevolgen leiden, waaronder gevolgen ten aanzien van de rechtens 
opgelegde wederkerigheid (solidariteit). De rechtsgevolgen van samenwerking komen 
veelal neer op een afgedwongen wederkerigheid (solidariteit) ten aanzien van 
bepaalde kwesties. 
 De factor zelfstandigheid (waaronder ook de professionaliteit van de 
organisatie) kent verschillende aspecten. Een grotere mate van zelfstandigheid 
(waaronder een professionele organisatie) zal kunnen bijdragen aan het spoedig 
aannemen van externe aansprakelijkheid van het samenwerkingsverband. 
Daarentegen kan deze factor soms leiden tot een geringere mate van interne 
aansprakelijkheid en ook van de externe aansprakelijkheid van deelnemers. Een 
verzelfstandigde samenwerking wordt snel gezien als een zelfstandige drager van 
rechten en verplichtingen, waar de concrete individuen ondergeschikt aan zijn. In een 
grote organisatie is de invloed van individuen (met uitzondering van de 
leidinggevenden, het bestuur) zeer gering, waardoor een hoofdelijke aansprakelijkheid 
voor iedere deelnemer niet op zijn plaats zou zijn.  
 De openbaarheid is een factor die met name bij de externe aansprakelijkheid 
een grote rol speelt. De vennoten van de stille personenvenootschap zijn bijvoorbeeld 
in beginsel niet hoofdelijk aansprakelijk, anders dan bij de openbare 
personenvennootschap (art. 7:813 ontwerp-BW). Wanneer we een parallel trekken 
met de ondergeschikte vormen van samenwerking, zien we dat de aansprakelijkheid 
voor werknemers en zelfstandige hulppersonen uit onrechtmatige daad in beginsel een 
zekere bekendheid van de gelaedeerde met de band tussen werknemer/hulppersoon en 
laedens vereist.25 Zij komt echter ook in andere vormen voor, zoals het vertrouwen op 
een opgewekte schijn26 en andere toepassingen van het vertrouwensbeginsel,27 de 
toerekening van gedragingen28 of kennis29 e.d.  
 De aard van de samenwerking (commercieel of niet) wordt bijvoorbeeld 
meegewogen als factor bij diverse risico-aansprakelijkheden, waar degene die een 
zekere zaak, opstal of een dier gebruikt in de uitoefening van een bedrijf aansprakelijk 
kan worden gehouden naast de bezitter (art. 6:181 BW). Deze factor kan in analogie 
hiermee met name ten gunste van externe aansprakelijkheid spreken. Het bij deze 
risicoaansprakelijkheden achterliggende profijtbeginsel spreekt tevens ten gunste van 
zodanige aansprakelijkheid en ook dit kan in analogie worden toegepast op een 
samenwerkingsverband. 
 De mate van invloed en van overleg ten slotte kunnen van belang zijn bij een 
beperking van interne of externe aansprakelijkheid, afhankelijk van de organisatie van 

                                                
24 Art. 7:812 lid 1 ontwerp-BW. 
25 Het vereiste van een eenheid naar buiten voor art. 6:171 BW (HR 21 december 2001, NJ 2002, 75 
(Delfland/Stoeterij)), dat ook als factor van betekenis kan zijn bij de toepassing van art. 6:170 BW (HR 
9 november 2007, RvdW 2007, 960 (Groot Kievitsdal)). 
26 Zoals met name bij de onbevoegde vertegenwoordiging of schijnvolmacht (art. 3:61 lid 2 BW), 
waarbij een licht toedoenvereiste geldt: als toedoen kan al een zekere vorm van samenwerking worden 
aangemerkt. Zie nader over de invulling van het toedoenvereiste Tjong Tjin Tai 2003, p. 290-297. 
27 Zo kunnen omstandigheden die een bestuurder van een rechtspersoon in privé betreffen mededeling 
behoeven in de transacties die de rechtspersoon aangaan (bijvoorbeeld HR 12 september 2008, LJN 
BD6028) en kan een zwijgen van de bestuurder hem ook in privé raken (bijvoorbeeld  HR 22 februari 
2008, LJN BC4866).  
28 HR 6 april 1979, NJ 1980, 34 (Kleuterschool Babbel). 
29 Klaassen 1999, p. 89-98 en Tjittes 2001, p. 7-15. 
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de samenwerking.30 De deelnemers kunnen directe invloed hebben op beslissingen of 
slechts indirect, doordat zij functionarissen kunnen uitkiezen of doordat zij achteraf 
beslissingen kunnen afkeuren. Bij een verdergaande mate van organisatie komt de 
aansprakelijkheid voornamelijk bij beleidsbepalers of bestuurders31 te liggen en zal 
het vooral een kwestie van ondergeschikte in plaats van nevengeschikte 
samenwerking worden. 
 Deze vijf factoren kunnen in concrete gevallen in wisselende mate aanwezig 
zijn. Ontbreken zij echter alle vijf geheel of grotendeels, dan zal waarschijnlijk geen 
sprake meer zijn van een juridisch relevante samenwerking. 

  
2.4. Ondergrens van samenwerking: aanhaken en feitelijke netwerken 
Aan de hand van de beschreven factoren kunnen we ook vaststellen waar de 
onderlinge interactie dusdanig zwak is dat er juridisch geen gevolgen meer aan 
worden verbonden: er is dan geen samenwerking in juridische zin. Dit doet zich met 
name voor waar het ontbreekt aan iedere vorm van overleg tussen de betrokken 
partijen; ook de andere factoren blijken dan veelal te ontbreken. Aan de hand van 
enkele voorbeelden zullen we de ondergrens van samenwerking nader verkennen. 

Neem bijvoorbeeld het geval dat zich naast het Feyenoord-stadion in 
Rotterdam in een klein pand een Feyenoord-accessoire-shop heeft gevestigd.32 Iedere 
week profiteert de eigenaar van deze shop van de grote schare Feyenoord-supporters 
die een wedstrijd van hun club komt bekijken. Deze praktijk vergroot uiteraard zijn 
omzet. Na drie goede jaren naast het stadion, besluit het bestuur van Feyenoord dat de 
voetballers naar een ander, groter stadion aan de andere kant van de stad verhuizen. Is 
hier sprake van feitelijke afstemming waardoor het bestuur van Feyenoord 
aansprakelijk is voor de omzetderving die de eigenaar van de accessoireshop lijdt? 
Onzes inziens kunnen we hier niet meer spreken van een feitelijke afstemming. Het 
betreft slechts een geval dat de eigenaar van de accessoire-shop een gunstige situatie 
aantreft waarvan hij jarenlang heeft kunnen profiteren door daarbij aan te haken. Het 
enkele feit dat er een einde komt aan deze gunstige situatie is naar onze, en ook 
gangbare, opvatting volstrekt onvoldoende voor het aannemen van aansprakelijkheid 
van de vertrekkende partij.33  
Aansprakelijkheid zal slechts kunnen worden aangenomen indien op grond van de 
feiten en omstandigheden van het geval een zorgplicht van de vertrekkende partij 
jegens de achtergelaten partij kan worden aangenomen. Dat zou dan ten minste daarin 
tot uiting moeten komen dat Feyenoord heeft laten merken een belang te stellen in de 
verkoop van de accessoires, bijvoorbeeld omdat de supporters dit op prijs stellen. Dan 
is er een gemeenschappelijk doel, en kan er ook worden gesproken van een inbreng 
van de verkoper voor zo’n gemeenschappelijk doel. Er is dan weer wel sprake van een 
zwakke vorm van samenwerking. Een voorbeeld van zo’n zwakke vorm van 
samenwerking is het arrest Vleesmeesters/Alog34. Men kan de regel van dit arrest 
lezen als een vertaling van het vereiste van een gemeenschappelijk doel: het stelsel 
van afgesloten huurovereenkomsten had impliciet het gemeenschappelijk doel om een 

                                                
30 Vgl. Asser/Van den Berg 5-IIIc, nr. 264-265. 
31 Zoals bij de informele vereniging. 
32 Vgl. HvJ EG 12 november 2002, zaak C-206/01, NJ 2003, 265 (Arsenal Football Club/Reed), waar 
de rechtsvraag overigens een andere was. 
33 Aanhaken kan in bepaalde gevallen een onrechtmatig daad zijn van de aanhakende partij, zie voor 
de beoordeling HR 27 juni 1986, NJ 1987, 191 (Holland Nautic/Decca), waar overigens geen 
onrechtmatig aanhaken werd aangenomen. 
34 HR 24 september 2004, NJ 2008, 587. Zie over dit arrest ook M. J. van Laarhoven 2005, p. 48-59. 
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bloeiend winkelcentrum te drijven, waaraan partijen zich contractueel hadden 
geconformeerd. Daardoor kon een solidariteitsverplichting ontstaan jegens mede-
samenwerkers om de individuele bijdrage na te komen.  
 Een tweede geval dat zich aan de ondergrens van samenwerking aftekent zijn 
de zogenaamde feitelijke netwerken.35 Netwerken bestaan uit partijen die direct of 
indirect met elkaar in verbinding staan en die elkaar meestal niet allemaal direct 
kennen. Sommige netwerken kunnen collectieve effecten hebben die de concrete 
handelingen van partijen overstijgen, zonder dat er sprake is van een gezamenlijk 
overleg tussen alle netwerkpartijen. Een bekend voorbeeld is internet. Hoewel zo’n 
netwerk naar buiten bekend is en een grote mate van zelfstandigheid heeft, is er geen 
aparte partij ‘internet’ die aansprakelijk te stellen is, noch zijn de individuele 
netwerkpartijen aansprakelijk voor alle effecten van internet. Hier is wel een 
gemeenschappelijk doel aan te wijzen: iedereen heeft er profijt van dat er veel partijen 
meedoen met internet. Er ontbreekt echter ieder overleg. Daardoor is er geen 
daadwerkelijke samenwerking. Waar er wel enig overleg of feitelijke afstemming is, 
is het mogelijk dat een ander erop mag vertrouwen dat met zijn belangen rekening zal 
worden gehouden en komt aansprakelijkheid in zicht.  
  
2.5. Conclusie 
In deze paragraaf hebben wij een reeks van factoren bij samenwerking 
geïdentificeerd. Wij hebben geschetst hoe aan de hand van de relatieve sterkte van 
deze factoren een indeling kan worden gemaakt naar sterkere en zwakkere vormen 
van samenwerking. De belangrijkste factoren hierbij zijn wederkerigheid, 
zelfstandigheid, openbaarheid, de aard van de samenwerking en de mate van invloed 
en overleg. Juist de meer of minder sterke aanwezigheid van deze factoren 
rechtvaardigt het al dan niet aannemen van aansprakelijkheid. De factoren 
openbaarheid, aard van de samenwerking, zelfstandigheid en de mate van invloed en 
overleg lijken met name van belang bij de bepaling van de externe 
aansprakelijkheidsgevolgen. De laatste twee factoren, zelfstandigheid en de mate van 
invloed, zijn het meest bepalend voor de interne aansprakelijkheid.  
 
3. Enige bijzondere vormen van samenwerking 
De factoren die wij hebben onderscheiden zijn vooral waardevol als zij (1) aansluiten 
bij erkende vormen van samenwerking, en (2) helpen om nieuwe vormen van 
samenwerking te beoordelen. In deze paragraaf en in paragraaf 4 zullen wij trachten 
aannemelijk te maken dat zij deze functies kunnen vervullen door de factoren toe te 
passen op verschillende vormen van samenwerking. We zullen achtereenvolgens 
stilstaan bij de wettelijk erkende personenvennootschap (par. 3.1.), de in de 
maatschappij erkende ‘tussenvorm’ franchising (par. 3.2), de in de jurisprudentie 
erkende ‘gelegenheidscoalities’ (par. 3.3.) en een nog niet beoordeeld geval van 
incidentele samenwerking (par. 4). 
 
3.1. De wettelijk erkende personenvennootschap 
De maatschap wordt tot op heden geregeld in art. 7A:1655 e.v. BW; de v.o.f. en c.v. 
vinden een regeling in art. 14 e.v. WvK. In de reeds lang verwachte titel 7.13 
(vennootschap) zullen deze organisatievomen een plaats krijgen in het BW onder de 

                                                
35 Men spreekt ook wel over serendipitous networks. Zie voor een juridische (theoretische) analyse van 
netwerken Teubner 2008. 
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algemene naam personenvennootschappen. Wij gaan hierna uit van de regeling in dit 
wetsvoorstel. 

De maatschap is van oudsher de contractuele vorm waarin samenwerking is 
gegoten en daarom een belangrijke toetssteen voor iedere analyse van samenwerking. 
In het wetsvoorstel is er voor gekozen alleen de samenwerking van een bepaalde aard 
en structuur onder het vennootschapbegrip te laten vallen. Dit sluit echter niet uit dat 
sommige bepalingen betreffende de vennootschap die zich daarvoor lenen, analogisch 
kunnen worden toegepast op andere samenwerkingsvormen.36 Het nieuwe wetsartikel 
7:800 lid 1 ontwerp-BW geeft een definitie van vennootschap:  
 
“Vennootschap is de overeenkomst tot samenwerking voor gemeenschappelijke rekening van twee of 
meer personen, de vennoten, welke samenwerking is gericht op het behalen van vermogensrechtelijk 
voordeel ten behoeve van alle vennoten door middel van inbreng door ieder van de vennoten.”   
 
Met samenwerking wordt volgens de wetgever gedoeld op samenwerking op voet van 
een min of meer gelijkwaardige positie. Bovendien moet deze samenwerking gericht 
zijn op het behalen van vermogensrechtelijk voordeel ten behoeve van alle vennoten 
door middel van inbreng door ieder van de vennoten. Het te behalen 
vermogensrechtelijk voordeel kan zowel uit voordelen als besparingen bestaan. Het 
voordeel moet ten behoeve van alle vennoten genoten zijn.37 Een te verdelen 
vermogensrechtelijk voordeel is ook het oogmerk van de vennootschap; hierin 
onderscheidt zij zich van de vereniging, die eventuele winst niet mag verdelen onder 
de leden. De inbreng door ieder van de vennoten behelst het leveren van een bijdrage 
aan het bereiken van het gemeenschappelijk doel en kan bestaan uit geld of een 
vermogensbestanddeel, arbeid, maar ook uit good-will, know how en dergelijke.38 
Uit deze kenmerken volgt dat de vennootschap niet alleen voldoet aan de twee 
vereisten voor samenwerking (individuele bijdrage en gemeenschappelijk doel, te 
weten winst), maar ook voor de meest relevante vijf factoren hoog scoort en derhalve 
een zeer intensieve vorm van samenwerking is. De inbreng van ieder en het recht van 
ieder op een winstaandeel impliceren een grote mate van wederkerigheid. De 
vennootschap is in hoge mate verzelfstandigd ten opzichte van de vennoten, die 
kunnen uittreden zonder dat daarmee de vennootschap zelf teniet gaat. De 
zelfstandigheid vindt bevestiging in de mogelijkheid van een afgescheiden 
vermogen39 en de deelname aan het verkeer als zelfstandige commerciële entiteit.40 
Verder hebben vennoten een grote mate van invloed op het beleid van de 
vennootschap en wordt veelal regelmatig overleg gevoerd, wat tot uitdrukking komt 
in verplichtingen als rekening en verantwoording (art. 7:809 lid 4 ontwerp-BW) en de 
eis van instemming van alle vennoten voor het verrichten van veel rechtshandelingen 
(art. 7:810 ontwerp-BW dan wel art. 7:812 ontwerp-BW).41 De aard van de 
samenwerking is veelal commercieel, hetgeen blijkt uit het oogmerk van 
vermogensrechtelijk voordeel.42 Wat betreft openbaarheid is er evenwel een verschil: 
                                                
36 Kamerstukken II 2002/2003, 28746, nr. 3, p. 4. 
37 Kamerstukken II 2002/2003, 28746, nr. 3, p. 7. 
38 Kamerstukken II 2002/2003, 28746, nr. 3, p. 11-12. 
39 Art. 7:807 en 808 ontwerp-BW, Raaijmakers 2006, p. 83. 
40 Raaijmakers 2006, p. 89. 
41 Wij stappen hier over enige verschillen tussen openbare en stille vennootschap die voor dit betoog 
van ondergeschikt belang zijn.  
42 Vereist is dit overigens niet; ook privé-handelen kan leiden tot een vennootschap. De Nadere 
Memorie van Antwoord (Kamerstukken I 2006-2007, 28 746, nr. E, p. 17) noemt naar aanleiding van 
een vraag in het Nader Voorlopig Verslag het mogelijke voorbeeld van ouders die hun kinderen bij 
toerbeurt naar school brengen en halen. 
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er wordt onderscheiden tussen openbare en stille vennootschap. In art. 7:801 ontwerp-
BW is neergelegd dat een openbare vennootschap is gericht op uitoefening van beroep 
of bedrijf en onder gemeenschappelijke naam, op een voor derden duidelijk kenbare 
wijze naar buiten treedt (manifesteren als een eenheid). Een niet openbare 
vennootschap doet dit alles niet. De openbaarheid brengt met zich dat vennoten 
hoofdelijk verbonden zijn voor verbintenissen van de vennootschap (art. 7:813 lid 1 
ontwerp-BW), terwijl er bij een stille vennootschap slechts aansprakelijkheid is voor 
ieders aandeel (art. 7:813 lid 3 ontwerp-BW). Uit een en ander blijkt dat men voor een 
externe aansprakelijkheid twee aspecten van belang acht: het herkenbaar naar buiten 
treden en het bedrijfsmatig handelen. Het eerste wijst op de indrukken die derden 
kunnen hebben naar aanleiding van de factor ‘openbaarheid’, 43 het tweede aspect is 
een uiting van de aard van de samenwerking: de openbare vennootschap heeft een 
commercieel doel en is duidelijk gericht op het behalen van vermogensrechtelijk 
voordeel ten behoeve van alle vennoten (het profijtbeginsel).44 Daarnaast geldt voor 
beide vennootschapsvormen een interne aansprakelijkheid: de vennoten kunnen 
gemaakte kosten intern verrekenen of declareren (vgl. art. 7:815 lid 1 ontwerp-BW).  

Dit zijn potentieel zeer verstrekkende gevolgen van de samenwerking. Dit is 
gerechtvaardigd omdat een samenwerkingsvorm slechts als vennootschap kan worden 
gekwalificeerd als zij berust op een overeenkomst tussen haar vennoten. Een 
overeenkomst veronderstelt wilsovereenstemming over de inhoud hiervan waardoor 
kan worden gesteld dat samenwerkingspartners, de vennoten, van meet af aan invloed 
hebben op de samenwerking. Dit vereiste is echter tevens de zwakte van deze 
rechtsfiguur. Er zijn inmiddels vele samenwerkingsvormen die niet berusten op een 
overeenkomst strekkende tot samenwerking als vereist ex art. 7:801 ontwerp-BW. Wij 
bespreken hierna drie voorbeelden. 
    
3.2. Een tussenvorm: franchising 
Franchising is als samenwerkingsvorm tussen ondernemingen een interessante 
tussenfiguur.45 Men kan zich allereerst de vraag stellen of franchising wel steeds kan 
worden aangemerkt als een vorm van nevengeschikte samenwerking. Doorgaans is de 
machtsverhouding zodanig dat de franchisenemers zich hebben te conformeren aan de 
door de franchisegever opgelegde afspraken en voorschriften. Dat neemt echter niet 
weg dat franchising ten minste in sommige aspecten kan worden beschouwd als een 
vorm van nevengeschikte samenwerking, alleen al omdat de franchisenemers formeel 
gelijkwaardige contractpartijen zijn van de franchisegever.  
 Franchising is een vorm van contractuele samenwerking, zij het een bijzondere. 
De franchisegever sluit contracten met de franchisenemers die niet onderling met 
elkaar contracteren. Zo ontstaat een stralenvormig netwerk van contracten.46 

Franchising wordt wel beschreven als een samenwerkingsvorm waarin de gekozen 
contractuele hoofdstructuur volledig wordt gehandhaafd, terwijl tegelijkertijd binnen 
die contractuele hoofdstructuur zeer vele organisatorische elementen worden 
neergelegd,47 doordat de franchisegever aan alle franchisenemers gelijke 

                                                
43 Vgl. de uitleg van art. 6:171 BW, waarbij de indrukken van derden van belang zijn. 
44 Een vergelijkbare uiting van het profijtbeginsel zien we terug bij de risicoaansprakelijkheden. Zie 
bijvoorbeeld art. 6:170 BW, waar een relatief ruime toerekening wordt aanvaard voor werknemers, bv. 
in HR 9 november 2007, C05/305HR, LJN BA7557 (Groot Kievitsdal). 
45  Zie voor uitgebreide beschouwingen over franchising Van der Heiden 1999 en  Schimansky 2003. 
Zie over de inhoud van franchisecontracten recent Bueno Diaz 2008. 
46 Schimansky 2003, p. 99. 
47 Teubner 2002, p. 323. 
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verplichtingen oplegt om het eenheidsconcept te handhaven: dat kan gaan om zaken 
als huisstijl en productenaanbod, maar kan ook zo ver gaan als de eis dat de koffie die 
geserveerd wordt exact een bepaalde temperatuur moet hebben. 
 De samenwerking dient een gemeenschappelijk doel: het op uniforme wijze aan 
de man brengen van producten en diensten, om zodoende de omzet van deze 
producten en diensten te vergroten. De franchisenemers sluiten zich aan bij het 
verband omdat zij dusdoende ieder afzonderlijk een grotere winst kunnen behalen dan 
wanneer zij een eigen inrichting zouden hanteren en kunnen profiteren van de 
bekende naam (en de goede reputatie) van de franchisegever. De franchisegever stelt 
een concept voor het op uniforme wijze aanbieden van de producten en diensten ter 
beschikking. Dit concept omvat in de meeste gevallen (a) het gebruik van 
handelsnamen en merken (b) bepaalde bij de franchisegever aanwezige know-how48 
en (c) een door de franchisegever ontwikkeld exploitatie/managementsysteem. Dat 
laatste houdt in dat de franchisegever bepaalde methoden en technieken heeft 
ontwikkeld volgens welke de verkoop c.q. de dienstverlening plaats dient te vinden. 
Het kan hier gaan om de wijze van winkelinrichting, marketingtechnieken etc. De 
franchisenemers leveren hun individuele bijdrage door het concept zo goed mogelijk 
toe te passen en aan de man te brengen. Deze individuele bijdrage van franchisegever 
en franchisenemers leidt ertoe dat de aantrekkingskracht van het concept wordt 
bestendigd of zelfs vergroot.  
 Diverse factoren wijzen op een hechte vorm van samenwerking. De aard van de 
samenwerking is bij uitstek commercieel. Er is zonder twijfel sprake van 
zelfstandigheid en openbaarheid van de samenwerking. Het franchiseverband 
opereert in zekere zin als een zelfstandige entiteit ten opzichte van de samenwerkende 
partners en treedt ook zo in de openbaarheid. Menig bezoeker van McDonald’s 
Tilburg zal zich niet realiseren dat hij niet het restaurant van McDonald’s bezoekt 
maar het McDonald’s-restaurant van de personenvennootschap X. Met betrekking tot 
de openbaarheid van het franchiseverband wordt wel van een paradox gesproken:49 
een winkel die behoort tot een franchiseketen ziet er voor de consument hetzelfde uit 
als een filiaalbedrijf van een volledig verticaal geïntegreerde winkelketen. Er zijn 
geen uiterlijke tekenen die erop wijzen dat de klant hier met een zelfstandige 
winkelier van doen heeft, integendeel de winkel verwijst qua vormgeving, inrichting 
en het gebruik van logo’s en merk- c.q handelsnaamaanduidingen naar één grote 
onderneming waartoe de franchisevestiging behoort. De samenwerking is dus 
openbaar, alleen is niet openbaar dat het gaat om een nevengeschikte samenwerking 
in plaats van een onderneming. De mate van overleg en invloed op de samenwerking 
wisselt; enerzijds bepaalt de franchisegever veelal eenzijdig de gang van zaken, 
anderzijds vindt er doorgaans ook regelmatig overleg plaats. 
 Problematisch bij franchising is vooral de wederkerigheid. De relaties tussen 
franchisegever en franchisenemers zijn verzakelijkt en verplichten in het algemeen 
niet tot het delen in elkaars winsten of verliezen. Een bepaalde wederkerigheid wordt 
echter wel verwacht ten aanzien van ieders eigen bijdrage, zij het dat dit omstreden is. 
De franchisegever is de spil die de inhoud van de individuele contracten bepaalt en 
hoofdverantwoordelijk voor de uitvoering en de handhaving van het concept, waar hij 
doorgaans contractuele bevoegdheden voor heeft bedongen. Hij zou dus de enige zijn 
                                                
48 In de Europese Erecode inzake franchising wordt het begrip “know how” als volgt omschreven: een 
geheel van niet-geoctrooieerde praktische kennis, die voortvloeit uit ervaring van en onderzoek door de 
franchisegever en die geheim, wezenlijk en bepaald is. De begrippen “geheim”, “wezenlijk” en 
“bepaald” worden vervolgens nog nader omschreven. 
49 Felstead 1993. 
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die de uitvoering van het concept kan handhaven. De hele structuur van de 
contractuele relatie wijst niet op een eigen recht voor de franchisenemers: de 
franchisegever is de spil tot wie de franchisenemers zich kunnen wenden.50 De 
franchisenemers zouden zonodig de franchisegever moeten aanspreken, die onder 
omstandigheden kan worden gedwongen actie te ondernemen tegen een 
wanpresterende franchisenemer.51 Sommige auteurs nemen echter aan dat er daarnaast 
een interne aanspraak is van franchisenemers jegens collega-franchisenemers als die 
het franchiseconcept schenden door slechte prestaties te leveren aan de consument.52 
Een casus als Vleesmeesters/Alog53 wijst in die richting.  
 De erkenning van zodanige interne aanspraken laat zien dat het feit dat er een 
vrij intense samenwerking bestaat ertoe kan leiden dat een grotere mate van 
solidariteit wordt afgedwongen, ofschoon de contractuele structuur niet op onderlinge 
aanspraken wijst! Bij een dergelijke samenwerking behoort dat er onderlinge 
aanspraken bestaan, ook al zijn die niet contractueel gegeven.  
 
3.3. In de jurisprudentie erkende ‘gelegenheidscoalities’  
Een ander voorbeeld van samenwerking die niet berust op een daartoe strekkende 
overeenkomst is wat wij de ‘gelegenheidscoalitie’ noemen. Een sprekend voorbeeld 
hiervan is in de jurisprudentie te vinden: de zaak Mooijman/Netjes.54 Dit betreft een 
bouwbedrijf, Netjes, dat voor particuliere kopers villa’s bouwt, en Mooijman benadert 
om, wanneer de koper dit wenst, zonneranda’s (serres) aan te brengen aan de te 
bouwen villa’s. Netjes zal dan aan deze villa’s bouwkundige aanpassingen verrichten, 
zodat Mooijman de zonneranda’s direct kan plaatsen. Netjes blijkt de aanpassingen 
niet goed uit te voeren, waardoor Mooijman extra kosten moet maken om de 
zonneranda’s goed te plaatsen. Hij vordert schadevergoeding van Netjes. De Hoge 
Raad oordeelt dat het mogelijk is dat Netjes op grond van de maatschappelijke 
betamelijkheid gehouden is de bouwkundige aanpassingen zorgvuldig uit te voren en, 
nu hij daarin tekort schoot, de door Mooijman geleden schade moet vergoeden. Dat 
tussen partijen geen overeenkomst bestaat, doet hier niet aan af: de (zoals de Hoge 
Raad het noemt) ‘feitelijke samenwerking’ is hiertoe voldoende.  

Er is in casu een gemeenschappelijk doel (het verkopen van villa’s met 
zonneranda’s, waar beide partijen winst bij behalen) en een individuele inbreng (de 
aanpassingen c.q. plaatsing van zonneranda’s). Van de overige factoren is er enige 
openbaarheid (het door Netjes in zijn showroom plaatsen van folders van Mooijman), 
een commercieel doel, beperkt overleg (alleen voorafgaand bij het benaderen van 
Mooijman, niet tijdens de uitvoering van werkzaamheden), geen zelfstandigheid van 
de samenwerking (en slechts een geringe bestendigheid), en kennelijk geen 
overeengekomen wederkerigheid. Toch is dit alles voldoende om mogelijk een 
aanspraak op interne aansprakelijkheid of solidariteit te rechtvaardigen, namelijk een 
recht op nakoming jegens de andere partij. Beziet men de zaak uitsluitend uit 
                                                
50 Zie met name Schimansky 2003, p. 127. 
51 Vgl. de positie van huurders die een verhuurder kunnen dwingen op te treden tegen een overlast 
gevende huurder: HR 17 december 1982, NJ 1983, 511 (De goede woning/Antoon S.) alsmede HR 16 
oktober 1992, NJ 1993, 167 (Van Gent/Wijnands) en HR 17 juni 1994, NJ 1994, 670 
(Woningbouwvereniging St. Joseph) 
52 Vranken, p. 45-46. Zie ook Linssen 1995, p. 1265-1274.  
53 HR 24 september 2004, NJ 2008, 587. Vergelijk ook de casus in HR 12 oktober 1979, NJ 1980, 
117 (Radio Modern). 
54 HR 29 mei 1998, NJ 1999, 98 m.nt. JBMV, BR 1999, p. 440 m.nt. J.H.M. van Erp 
(Mooijman/Netjes), zie hierover ook Van Laarhoven 2006, met name p. 19, 22-24 en 89 en Asser/Van 
den Berg 5-IIIc, nr. 216. 
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contractueel oogpunt, dan blijft men hangen in de vraag of deze handelingen een 
overeenkomst impliceren. Het voordeel van de benadering uit oogpunt van 
samenwerking is dat op basis van deze feitelijke factoren kan worden geconcludeerd 
tot één mogelijk gevolg, namelijk solidariteit in de vorm van interne 
aansprakelijkheid. Dat de samenwerking niet erg intens is, verklaart waarom dit geval 
zich op de grens bevindt van juridisch relevante samenwerking. Doorslaggevend zijn 
blijkbaar het commericeel doel, de openbaarheid, en het voorafgaande overleg.  

Een ander geval dat onder de noemer van een ‘gelegenheidscoalitie’ geschaard 
kan worden, vormt het arrest Jans/FCN.55 Dit betreft een huurkoopovereenkomst, 
waarbij tegelijk een krediet voor de koopprijs wordt afgesloten bij FCN. Als Jans, de 
koper, een beroep doet op vernietiging van de huurkoopovereenkomst wegens 
gebreken aan de auto, wenst hij ook de kredietovereenkomst te vernietigen. De Hoge 
Raad overweegt dat niet in het algemeen een ‘lotsverbondenheid’ tussen de twee 
overeenkomsten mag worden aangenomen. Of verbondenheid er is, is afhankelijk van 
de aard van de rechtsverhouding in het licht van de omstandigheden van het geval, en 
met name van drie gezichtspunten: 1) Zijn de financieringsovereenkomst en de 
huurkoopovereenkomst (nagenoeg) gelijktijdig en met medewerking van alle drie de 
betrokken partijen tot stand gekomen? 2) Bestond tussen de huurverkoper en financier 
een vaste betrekking of is de financier regelmatig als zodanig opgetreden ter zake van 
overeenkomsten met de betreffende huurverkoper? 3) Is de huurverkoper opgetreden 
als gevolmachtigde van de financier?  
 Ook in dit geval zien we een gemeenschappelijk doel naar voren komen, het 
vermarkten van een product (auto) middels een huurkoop- en 
financieringsovereenkomst. Alle drie de partijen hebben een individuele inbreng 
binnen dit gemeenschappelijk doel, de een leent geld uit, de ander brengt een auto in, 
en de derde is bereid de auto te kopen en hiervoor een lening aan te gaan tegen een 
rentevergoeding en zonder direct eigenaar van de auto te worden. We zien in deze 
uitspraak de Hoge Raad zoeken naar elementen die vergelijkbaar zijn met de door ons 
geïdentificeerde factoren. Het tweede gezichtspunt zegt namelijk iets over de 
bestendigheid van de relatie tussen huurverkoper en financier, een aanknopingspunt 
voor de mate van zelfstandigheid van de samenwerking. Gezichtspunt één en drie 
bevatten elementen die zien op het overleg tussen partijen of de mate van invloed: 
hebben alle drie de betrokken partijen meegewerkt aan het stelsel van 
overeenkomsten of is er door partijen gekozen voor een volmachtconstructie? Ook 
hier leidt de onderlinge afstemming van afspraken tussen de huurkoper, de 
huurverkoper en de financier tot een zekere mate van solidariteit. De solidariteit uit 
zich in deze casus niet in aansprakelijkheid maar in een lotsverbondenheid van de 
onderscheidenlijke twee overeenkomsten.  
 
4. Een ongekwalificeerde vorm van samenwerking 
 
In bovenstaande paragrafen zijn verschillende juridisch gekwalificeerde vormen van 
samenwerking besproken. Er zijn echter ook vormen van samenwerking die niet 
eenvoudig juridisch te kwalificeren zijn. Een voorbeeld hiervan is het in de inleiding 
beschreven voorval van onvoldoende afstemming tussen zorgaanbieders bij het 
voorschrijven van medicijnen. Het genoemde voorbeeld is overigens geen op zichzelf 
staand geval. Netwerkvorming rond een hulpbehoevende is steeds vaker de realiteit.  
                                                
55 HR 23 januari 1998, NJ 1999, 97 m.nt. JBMV. Zie hierover ook Van Laarhoven 2006, met name p. 
50, 59-60. Soortgelijke problematiek speelde in de zaak HR 14 januari 2000, NJ 2000, 307 
(Meissner/Arenda). 
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Omdat de juridische kwalificatie van dit voorbeeld niet eenvoudig is, is het des te 
interessanter na te gaan of deze samenwerkingsvorm wel gekarakteriseerd kan worden 
aan de hand van de door ons onderscheiden factoren. 

Een gemeenschappelijk doel kan herkend worden: de huisarts, apotheek en 
cardioloog dragen ieder door een individuele bijdrage vanuit hun eigen specifieke 
vakgebied bij aan het welzijn en de gezondheidstoestand van de patiënt. De partijen in 
het voorbeeld lijken echter sterk gericht te zijn op hun eigen beperkte taak, hun eigen 
individuele bijdrage. Zij zullen de situatie daarom wellicht niet zo ervaren als dat zij 
samen werken aan een gemeenschapelijk doel. Dit bemoeilijkt de juridische 
kwalificatie van een dergelijk voorbeeld.  

Het ligt niet voor de hand de zorg te omschrijven als een veld waar het gaat 
om de verwezenlijking van commerciële doelen. Toch zal naast kwaliteitsverbetering 
en verwezenlijking van continue zorg de betaalbaarheid van zorg wel een rol spelen 
bij de keuze voor samenwerking. Bij samenwerking in de zorg zal echter het ideële 
doel, het bijdragen aan de gezondheid van de patiënt, de boventoon voeren. De aard 
van de samenwerking is dus in eerste instantie gericht op een bijzonder type belangen, 
de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de patient. Dit geeft de samenwerking 
een speciaal karakter dat het verbinden van enige rechtsgevolgen aan het 
samenwerkingsverband rechtvaardigt. Omdat partijen in het voorbeeld gericht zijn op 
hun eigen, beperkte taak is van wederkerigheid geen sprake. Men zou kunnen betogen 
dat het samenwerkingsverband wel een bepaalde zelfstandigheid lijkt te kennen, daar 
partijen eenvoudig kunnen worden vervangen. Het is echter de vraag of dit de sterkte 
van de samenwerking doet toenemen: men kan moeilijk spreken van een zelfstandige 
entiteit. Verder is de samenwerking allerminst openbaar. Mogelijk dat het 
samenwerkingsverband door partijen niet eens als een dergelijk verband werd 
herkend. De feitelijke mate van overleg was in het genoemde voorbeeld gering. 
Partijen hadden wel een bepaalde mate van invloed op elkaars handelswijzen, maar 
hebben deze ruimte niet benut. Juist overleg had het handelen van partijen kunnen 
beïnvloeden. Wanneer er overleg was geweest hadden partijen andere of minder 
medicijnen voorgeschreven waardoor de patiënt niet zou zijn overleden. 

De door ons onderscheiden factoren op een rijtje zettend lijkt het hier om een 
zwakke samenwerkingsvorm te gaan. Dit zou kunnen betekenen dat de samenwerking 
geen juridische consequenties heeft. Tegelijkertijd is verdedigbaar dat gelet op de aard 
van de samenwerking en de mogelijkheid tot overleg en invloed wel enige juridische 
consequenties aan deze vorm van samenwerking zouden moeten worden gekoppeld. 
De vraag is echter of deze consequenties verder reiken dan de aansprakelijkheid voor 
een ‘eigen’ fout. De analyse laat in elk geval zien waarom het lastig is tot 
verdergaande aansprakelijkheid te concluderen, ook al zou men dat wellicht uit 
oogpunt van preventie of compensatie wenselijk achten. 
 
5. De gevolgen van samenwerking  
 
Aan de hand van een paar voorbeelden hebben wij willen laten zien dat het hier 
gepresenteerde kader aansluit bij het positief recht en een analytisch kader biedt om 
concrete casus van nevengeschikte samenwerking te beoordelen. Enerzijds zal moeten 
worden bezien of er is voldaan aan de vereisten van gemeenschappelijk doel en 
inbreng, anderzijds zullen de verschillende factoren een indicatie opleveren voor de 
intensiteit van de samenwerking en daarmee voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.  

De gevolgen van samenwerking in interne verhouding kunnen bestaan uit een 
zeker ‘bemoeirecht’ ten aanzien van elkaar, vaak bevestigd doordat er ook 
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bevoegdheden zijn toegekend om elkaars handelswijze te beïnvloeden.56 
Daartegenover staat dat samenwerkende partijen ook een zekere eigen 
verantwoordelijkheid hebben57 om hun eigen bijdrage in het geheel naar behoren in te 
vullen. Bij deze verantwoordelijkheid behoort ook een zekere vrijheid om te 
handelen. Het bemoeirecht is geen instructierecht. De verhouding tussen en inhoud 
van het bemoeirecht en de eigen verantwoordelijkheid in dergelijke relaties behoeft 
nader onderzoek. 

Daarnaast heeft samenwerking ook gevolgen voor de externe 
aansprakelijkheid. Ook deze zijn nog betrekkelijk weinig systematisch onderzocht.58 
Omdat de verantwoordelijkheden in nevengeschikte samenwerkingsverhoudingen 
diffuser zijn, zijn de gangbare wijzen voor toedeling van aansprakelijkheid minder 
goed toepasbaar. Bekende wijzen zijn toedeling op basis van eigen handelen (bv. art. 
6:162 BW), zeggenschap of ondergeschiktheid (bv. art. 6:170 BW), centralisering 
(bv. art. 7:462 BW),59 profijt of risico-schepping (vgl. art. 6:181 BW en 6:171 BW), 
en gezamenlijk handelen met bijbehorende hoofdelijkheid (art. 6:169 BW). Bij veel 
nevengeschikte samenwerkingsvormen zijn deze factoren wel aanwezig maar slechts 
in beperkte mate: er is meestal geen centrale actor, en slechts een beperkte invloed op 
elkaars handelen. Een analyse op basis van de door ons onderscheiden 
samenwerkingsfactoren laat de bijzondere aard van zulke samenwerkingsvormen 
goed zien. Om aan het gebrek aan aansprakelijkheidsmogelijkheden tegemoet te 
komen worden alternatieven gezocht: men kan bijvoorbeeld denken aan de introductie 
van toezichthoudende instanties die dan weer aansprakelijk kunnen worden 
gehouden,60 of het verantwoordelijk houden van partijen die een iets centralere rol in 
de samenwerking hebben, zoals de ontwerper van de samenwerkingsverhoudingen of 
de franchisegever.61 Dit zijn in feite pogingen om weer een centrale partij aan te 
wijzen om langs die weg een eenvoudige aansprakelijkheidstoedeling te verkrijgen, 
wat evenwel geen recht doet aan het bijzondere karakter van nevengeschikte 
samenwerking, waar zo’n centrale partij nu juist ontbreekt.62 Daarnaast kunnen er 
onderlinge aansprakelijkheden bestaan (het delen van kosten of schade). Verder kan 
van belang zijn dat de indrukken van derden anders zijn dan de interne vormgeving 
(vergelijk franchising). Ook dit alles behoeft nader onderzoek. 
 Om de lezer niet alle concretisering te onthouden, bieden wij hier een 
voorlopig schema aan voor wat naar wij menen enige concrete gevolgen zijn bij 
verschillende nevengeschikte samenwerkingsvormen. Hierbij zijn voor het reliëf ook 
de ondergeschikte samenwerking en groepsaansprakelijkheid vermeld. Het gaat 
hierbij om de externe aansprakelijkheid jegens derden, de interne aansprakelijkheid 

                                                
56 Vgl. Asser/Van den Berg 5-IIIc, nr. 216. Omgekeerd zou er ook bijvoorbeeld een 
waarschuwingsplicht uit kunnen voortvloeien. Zie nader Teubner 2008, ch. 4, sprekend over ‘loyalty 
duties’ en ch. 5. 
57 Dit onderscheidt nevengeschikte van ondergeschikte samenwerking, waar de ondergeschikte partijen 
een geringere verantwoordelijkheid hebben doordat zij vooral instructies hebben uit te voeren. 
58 Zie voor Duits recht ten aanzien van bepalde zakelijke netwerken Teubner 2008, ch. 6, met vele 
verwijzingen. 
59 Zie nader Tjittes 1995, p. 274-282. 
60 Al is het creëren van een verhaalsmogelijkheid niet het pretense doel daarvan. Men kan zich verder 
afvragen of de samenwerkende partijen jegens elkaar niet een zekere toezichthoudende taak hebben en 
of dat niet de hoofdelijke aansprakelijkheid bij bepaalde samenwerkingsvormen rechtvaardigt. 
61 Het is omstreden of zodanige aansprakelijkheid wenselijk is, bv. aarzelend Teubner 2008, p. 153-
154, vgl. p. 48. 
62 Vgl. Teubner 2008. 
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(in de vorm van verdeling van winst en kosten), alsmede andere verplichtingen jegens 
elkaar zoals een aanspraak op correcte nakoming en het instaan voor elkaars prestatie. 
 
 
 
 Externe 

aansprakelijkheid 
Interne 
aansprakelijkheid 

Overigen 

Openbare 
personenvennootschap 

Hoofdelijk Gelijke delen Instaan voor 
elkaars prestatie 

Stille 
personenvennootschap 
(maatschap) 

-, alleen bij 
aangaan 
overeenkomst, dan 
gedeeld 

Gelijke delen, evt. 
afwijkende 
afspraak 

,, 

Onbenoemde 
samenwerking 

- (alleen indien 
gezamenlijke 
volmacht) 

Kan varieren, 
afhankelijk van 
afspraken 

Evt. recht jegens 
elkaar op correcte 
nakoming 

Ondergeschikte 
samenwerking 

Bij de ‘meester’   

Groepsaansprakelijk-
heid 

Hoofdelijk Gelijke delen, evt. 
afwijking 

 

 
Hieruit blijkt dat onbenoemde samenwerking – waar ook de franchising toe kan 
worden gerekend – juridisch nog het dichtst aansluit bij de maatschap, en dat haar 
gevolgen zich vooral doen gelden in de relatie tussen partijen onderling. In hoeverre 
deze gevolgen zich daadwerkelijk voordoen, hangt dus af van de eerdergenoemde 
factoren. Het lijkt erop dat met name de inbreng of invloed van partijen een 
belangrijke rol speelt. De wederkerigheid is een indicatie dat er sprake is van hechtere 
vormen van samenwerking; bij zwakkere vormen is de wederkerigheid vooral een 
gevolg, een verplichting (solidariteit).  

Het nut van het hier ontwikkelde kader is niet louter het in kaart brengen van 
bekende verhoudingen. De meerwaarde ligt vooral daarin dat het kader een basis biedt 
om allerlei relatief nieuwe vormen van samenwerking, zoals franchising, outsourcing, 
samenwerking in de zorg, just-in-time netwerken en andere netwerken te analyseren 
op hun inhoud en gevolgen. Wij hebben hiermee niet meer dan een eerste aanzet 
willen geven voor het systematisch nadenken over samenwerkingsvormen. Een 
preciezere uitwerking van de gevolgen van samenwerking, met name ten aanzien van 
aansprakelijkheid, hopen wij in de toekomst te kunnen geven.  
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