
Internetconsultatie BVm

Meet up leden Social Enterprise NL

16 maart 2021

Social Enterprise NL



Hoe gaan we het doen?

§ Toelichting door Mark Hillen en Stefan Panhuijsen

§ Vragen worden ook beantwoord door Jos van Wetten (ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat)

§ Camera en geluid uit

§ Vragen via de chat
§ Sessie tot max 18.00u

§ Sessie wordt opgenomen en later online gezet



Wat gaan we doen?

§ Doel van deze sessie

§ Intro; achtergrond en context BVm

§ Wat is een “aanzet” en waar staan we?

§ Hoofdpunten Aanzet voor wettelijke regeling

§ Ruimte voor vragen met Jos van Wetten (ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat) 

§ Reageren op de internetconsultatie; do’s en dont’s

§ Hoe verder?



• Social Enterprise Monitor 2015: 79% ondernemers behoefte eigen juridische positie

• 2016: Werkconferentie bij SER met verschillende stakeholders 

• 2016: Visiedocument BVm: De sociale onderneming op weg naar het burgerlijk wetboek

• 2018: Initiatiefnota Eppo Bruins: Ondernemen met een maatschappelijke missie

• 2019: Onderzoek Universiteit Utrecht: “Goede argumenten om BVm in te voeren”

• 2020: KPMG en Nyenrode: Stimuleren van (h)erkenning van sociale ondernemingen

• 2020: Kabinetsbrief Brief Mona Keijzer: Aparte juridische erkenning en actieve 
ondersteuning voor maatschappelijk ondernemerschap

• 2021: Aanzet wettelijke regeling in consultatie

BVm: een lang traject..



• Behoefte van ondernemers om hun maatschappelijke missie op een erkende manier 
wettelijk vast kunnen leggen, aanspreekbaar te zijn en duidelijkheid naar de 
buitenwereld (werknemers, investeerders, overheden) te creëren.

• Innovatie Ondernemingsrecht, stap naar Impact Economie.

• Internetconsultatie gaat niet over de wenselijkheid van een regeling, maar over de 
inhoud. 

BVm: waarom?



• Balans tussen lusten en lasten voor ondernemers?

• Onderscheidend maar niet beknellend?

• De BVm is een vrije keuze. Sociaal Ondernemen kan ook prima vanuit een platte BV of 
een Coöp of een Stichting. 

Op zoek naar de juiste balans
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• Ambitie staatssecretaris Keijzer om het wetsontwerp ‘op de plank’ voor het volgende 
kabinet te hebben.

• Verwachting is dat het nieuwe kabinet hiermee doorgaat en eind van het jaar een 
definitief wetsvoorstel in consultatie komt.

• Op onderdelen is het nog niet uitgewerkt, niet alle vragen zijn al te beantwoorden, juist 
in deze fase is input welkom.

Wat is een ‘Aanzet wettelijke regeling’
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Hoofdpunten Aanzet wettelijke regeling

§ Wettelijke regeling BVm, wat is het wel en niet

§ Maatschappelijke belang

§ Winstuitkering en maatschappelijke reserve

§ Verslaglegging maatschappelijke resultaten

§ Deelnemingen, beëindiging toepasselijkheid
§ Enquêteprocedure 



• Wettelijke regeling: “Met de BVm wordt dus geen nieuwe, aparte vennootschap als 
rechtspersoon geïntroduceerd of een modaliteit daarop.” 

• Moet aan bestaande voorwaarden van BV voldoen, geen verschil in fiscale behandeling 
BV / BVm

• Regeling geldt enkel voor de BV en niet voor andere rechtsvormen zoals NV, stichting of 
coöperatie

• Notaris moet verklaren dat de statuten aan de eisen van een BVm voldoen. Vanuit 
bestaande BV naar BVm is mogelijk middels een akte van de notaris 

• Bij Handelsregister (KvK) inschrijven als BVm en gebruiken bij de handelsnaam (vraagt 
aanpassing van de wet op het handelsregister).

BVm: wat is het wel en niet



• Maatschappelijke missie (doel van maatschappelijk belang) moet omschreven worden in 
statuten

• Deze moet vallen binnen één van de (op de ANBI gebaseerde) categorieën.

• “Het is van belang dat duidelijk is wat met maatschappelijk wordt bedoeld, omdat 
anders willekeurig ieder denkbaar doel als ‘maatschappelijk’ zou kunnen worden 
aangemerkt. Indien hiervoor een handzaam kader zou ontbreken, blijft ongewis 
wanneer verondersteld mag worden dat een maatschappelijk belang wordt 
nagestreefd of bevorderd.”

Maatschappelijk belang van het doel



Maatschappelijk belang van het doel

• h. dierenwelzijn;

• i. religie, levensbeschouwing en spiritualiteit;

• j. de bevordering van de democratische 
rechtsorde;

• k. volkshuisvesting;

• l. mensenrechten;

• m. arbeidsmarktparticipatie;

• l. een combinatie van de bovengenoemde 
doelen.

• a. welzijn;

• b. cultuur;

• c. onderwijs, wetenschap en onderzoek;

• d. bescherming van natuur en milieu, daaronder 
begrepen bevordering van duurzaamheid;

• e. gezondheidszorg;

• f. jeugd- en ouderenzorg;

• g. ontwikkelingssamenwerking;

Breed spectrum maatschappelijke missies



• “(..)de algemene vergadering van aandeelhouders van een BVm bij het bestemmen van 
de winst en het vaststellen van uitkeringen de verwezenlijking of bevordering van het 
maatschappelijk doel voorop moet stellen, voor zover dit de instandhouding en de 
langetermijnbelangen van de aan de vennootschap behorende onderneming niet in 
gevaar brengt.”

• “(..) in de memorie van toelichting op het wetsvoorstel wordt ingegaan op wat onder 
het voorop stellen van het maatschappelijk doel dient te worden verstaan.”

• BVm voert beleid tot winstbestemming en aanwending van vermogen, maatschappelijke 
missie leidend.

• Dus open normen; geen harde kwantitatieve dividendbeperking en vermogensklem.

Maatschappelijk doel in relatie tot winst, 
vermogen en uitkeringen 



• “De BVm krijgt een verplichting om door middel van verslaglegging inzicht te 
verschaffen in de met de werkzaamheid gerealiseerde maatschappelijke waarde over 
het afgelopen boekjaar. 

• Nader wordt nog bekeken over welke onderwerpen de verslaglegging precies betrekking 
heeft, rekening houdend met de omvang van ondernemingen en met oog voor 
administratieve lasten. 

• Deze verslaglegging moet openbaar toegankelijk zijn, zodat eenieder kan nagaan of 
beleid en uitvoering daarvan op elkaar aansluiten.”

• Deze verplichting is nog niet verder uitgewerkt in de aanzet. Er wordt verwezen naar 
“zelfregulering” om dit verder in te vullen.

Verslaglegging maatschappelijke resultaten



• Verkoop van aandelen is mogelijk

• Dochterondernemingen van de BVm moeten binnen de voorwaarden van de BVm vallen

• Het bestuur van een BVm kan besluiten tot beëindiging van de toepasselijkheid van de 
BVm-wet. ‘Een belanghebbende’ kan daartegen verzet aantekenen

• De statuten van een BVm bepalen de bestemming van het overschot na vereffening van 
het vermogen van de BVm in geval van ontbinding, of de wijze waarop die bestemming 
zal worden vastgesteld. Dit overschot wordt bestemd voor een andere BVm of voor een 
andere rechtspersoon die een ideëel of sociaal doel nastreeft.

Deelnemingen, beëindiging toepasselijkheid



• Wie kan er klagen als een bedrijf in strijd met haar maatschappelijke missie lijkt te 
handelen of op een andere wijze in gebreke blijft?

• “Een wetsvoorstel zal bepalen dat een stichting of vereniging die collectieve belangen 
van anderen behartigt bevoegd is een verzoek in te dienen bij de ondernemingskamer
van het gerechtshof Amsterdam om een onderzoek te laten instellen naar het beleid en 
de gang van zaken van een BVm in relatie tot het maatschappelijk belang dat in de 
statuten van die BVm is neergelegd (het zogenoemde recht van enquête).”

• Het begrip ‘belanghebbenden’ is hier breed gedefinieerd

Toegang enquêteprocedure Ondernemingskamer
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Hoe effectief te reageren op internetconsultatie

• Reactie is schriftelijk, kan in apart document
• Introduceer je onderneming en jezelf; wie is de afzender:
• -product-omvang-missie-impact-samenwerkingen-etc-
• -iets over de personen; gedrevenheid-motivatie
• Wees concreet en geef voorbeelden
• Reageer op de inhoud
• Internetconsultatie.nl/bvm



Hoe verder?

§ Template reactie sturen we toe en via onze website

§ 30 maart openbare expertsessie

§ Stakeholderbijeenkomst Code 15 april om 09.00u

§ 30 april deadline insturen reactie

§ Vragen? Mail info@social-enterprise.nl


