Beantwoording IAK-vragen
1. Wat is de aanleiding?
Aanleiding vormt het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ uit 2017 waarin is afgesproken
dat er een wettelijke regeling komt voor ondernemingen met een sociaal of maatschappelijk doel.
2. Wie zijn betrokken?
Betrokken zijn:
- de maatschappelijke ondernemingen (waaronder begrepen sociale ondernemingen) die ervoor
kiezen zich als BVm te kwalificeren,
- de notaris die de doelstelling toetst, vaststelt of de statuten conform de wet zijn opgesteld en een
akte opmaakt waarin oprichters verklaren dat zij de wet zullen naleven;
- de Kamer van Koophandel die de maatschappelijke ondernemingen inschrijven als een BVm;
- belangenorganisaties die kunnen toezien op de naleving; en
- de rechterlijke macht die op verzoek van een belangenorganisatie onderzoek doet naar
misstanden en bevoegd is een voorziening te treffen.
3. Wat is het probleem?
Er is een weinig gestructureerd ecosysteem voor het type ondernemerschap dat een
maatschappelijk doel belangrijker vindt dan het maken van winst ten behoeve van de
aandeelhouders. Dit type ondernemerschap wordt onvoldoende erkend en herkend.
4. Wat is het doel?
Het kabinet heeft de ambitie om het maatschappelijke ondernemerschap te faciliteren onder meer
met een wettelijke regeling. Doel van de regeling is de erkenning en betere herkenning van dit
type ondernemerschap.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Overheidsinterventie is gerechtvaardigd omdat dit type ondernemerschap maatschappelijke waarde
toevoegt aan de samenleving.
6. Wat is het beste instrument?
Het beste instrument is een wettelijke regeling die mogelijk maakt dat maatschappelijke
ondernemingen zich de status van een maatschappelijke BV (BVm) kunnen verwerven. Dit draagt
bij aan een meer gestructureerd ecosysteem waarin maatschappelijke ondernemingen, hun
opdrachtgevers, impactfinanciers en afnemers gemakkelijker zaken kunnen doen met elkaar.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
De gevolgen voor bedrijfsleven beperken zich tot de maatschappelijke ondernemingen met een
BVm status. Die status brengt met zich dat deze ondernemingen de normen van de beoogde
wettelijke regeling dienen na te leven. De regeling verstoort niet het level playing field en heeft
geen gevolgen voor de ondernemingen die niet voor toepassing van deze regeling kiezen.

