
Wat is de BVm? 
De maatschappelijke BV of BVm is een BV die voldoet aan een aantal aanvullende eisen die 
worden gesteld in een nog op te stellen wet, en waarvan het bestuur expliciet kiest voor de BVm. 
De BVm wordt regelmatig gepresenteerd als rechtsvorm voor sociale of maatschappelijke 
ondernemingen, maar dat is dus eigenlijk onjuist. Het is geen aparte rechtsvorm, en de BVm 
moet voldoen aan de eisen die de wet aan BV’s stelt. Daarbovenop heeft een BVm een statutair 
vastgelegd maatschappelijk belang als doel.  

Hoe maak ik van mijn onderneming een BVm? 
Voor alle duidelijkheid: de BVm bestaat nog niet. Wetgeving is in de maak, maar het kan (stand: 
april 2021) nog een tijd duren voordat in Den Haag alles geregeld is. Als de BVm straks inderdaad 
wettelijk verankerd is, is een gang naar de notaris nodig om de ‘m’ te mogen toevoegen aan de 
BV. De notaris toetst of de statuten voldoen aan de eisen die de wet aan de BVm stelt, en of het 
bestuur van de BV echt voor de BVm kiest. Vervolgens kan de BVm worden ingeschreven in het 
register van de Kamer van Koophandel. 

Moet ik een BVm worden om als sociale onderneming te kunnen opereren? 
Nee. Er is geen wettelijke definitie van wat een sociale onderneming is. De meeste ondernemers 
die zich sociaal ondernemer noemen doen dat momenteel ofwel vanuit een BV ofwel vanuit een 
stichting, of een combinatie van die twee (stichting naast BV). Maar ook verenigingen en 
coöperaties noemen zichzelf soms sociale ondernemingen. Het belangrijkste is over het 
algemeen dat het maatschappelijk doel van de organisatie minstens zo belangrijk wordt 
gevonden als een eventueel winstoogmerk.  

Waarom zou ik het willen? 
Goede vraag. Over de BVm is nog veel onduidelijk, dus voorzichtigheid is geboden met het 
beantwoorden van deze vraag. De BVm geeft vooral herkenbaarheid en symbolische erkenning 
aan de sociale onderneming. In vergelijking tot een stichting is een van de belangrijkste 
verschillen dat de BVm uitkeringen mag doen aan de aandeelouders (meestal ook de 
ondernemer zelf). De stichting kent geen aandeelhouders en kan zulke uitkeringen niet doen. 
Verder zou de BVm interessant kunnen zijn bij het ophalen van investeringen (uitgeven 
aandelen), maar dat moet zich nog bewijzen in de praktijk.

Maatschappelijke BV (BVm)
factsheet

De BVm wordt een variant op de bestaande besloten vennootschap (BV), die bedoeld 
is om de herkenbaarheid te vergroten van ondernemingen die een maatschappelijk 
doel nastreven in plaats van (primair) financiële winst.
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Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de BVm? 
Zoals het er nu naar uitziet worden de belangrijkste kenmerken: 
• Een BVm heeft een maatschappelijk belang als doel. 
• Bij het bestemmen van winst en reserves moet het maatschappelijk doel voorop komen, 

maar daar wordt geen verplichte verdeling bij gehanteerd. En als het voor de financiële 
gezondheid van de BVm nodig is, dan kan daar tijdelijk van worden afgeweken. 

• Een BVm rapporteert en publiceert jaarlijks over de gemaakte impact en de wijze waarop aan 
de maatschappelijke doelstelling invulling is gegeven. 

Kan mijn stichting, vereniging of coöperatie ook een BVm worden? 
Nee. Alleen BV’s kunnen BVm worden. Het wordt wel mogelijk om (bepaalde) rechtsvormen om 
te zetten naar een BVm. Maar als je bijvoorbeeld een stichting omzet in een BVm, dan houdt de 
stichting dus op te bestaan. 

Hoe zit het met fiscale voordelen? 
Kunnen we kort over zijn: die zijn er niet, en het ligt niet direct voor de hand dat er wel 
belastingvoordeel gaat ontstaan. Voor de fiscus is de BVm gewoon een BV. 

Hoe verhoudt de BVm zich tot bestaande keurmerken en regelingen, zoals de 
Code Sociaal Ondernemen? 
De zogeheten ‘private’ keurmerken, registers en regelingen die ook een vorm van herkenning en 
erkenning voor sociale ondernemingen bieden, blijven gewoon bestaan.  

Vinden fondsen en andere financiers de BVm interessant? 
Dat weten we nog niet zo goed. Het is best mogelijk dat financiers waarde hechten aan de 
wettelijke verankering van het maatschappelijke doel van de BVm, maar het is afwachten of zich 
dat vertaalt in meer, andere of eenvoudiger toegang tot financiering. 

Wordt er toezicht gehouden op de BVm? 
Nee, eigenlijk nauwelijks. Er is in elk geval geen centrale toezichthouder die gaat controleren of 
een BVm aan de vereisten blijft voldoen. De notaris doet een toets bij oprichting. Daarna is het 
aan de belanghebbenden om eventueel aan de bel te trekken en in het uiterste geval naar de 
rechter te gaan.  

Wat moet ik doen om een BVm op te richten? 
Vooralsnog, afwachten tot de wet van kracht wordt. 

Waar vind ik meer informatie? 
De meest actuele informatie (april 2021) vind je hier: https://www.internetconsultatie.nl/bvm 

Maatschappelijke BV (BVm)
factsheet
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