
 

 
Methodiek – Bijzonder Statuut 

METHODIEK RECHTSVORM VOOR SOCIALE COÖPERATIES 
 

Methodiek in een notendop 
Wat is deze methodiek Instrument om een passende rechtsvorm te ontwikkelen 

Wat heb je eraan Mogelijk maken van een duurzame interne organisatie 
en duurzame samenwerking met kritische 
succespartners 

Aan de slag Voor meer achtergrondinformatie zie 
www.bijzonderstatuut.nl  

Ervaringen delen Laat het filmteam van Sociale Alliantie langskomen voor 
een interview om jouw ervaringen via 
http://initiatief.nu/topics/ met anderen te delen. 

Contactpersoon Naam: Nicole Estejé 
E-mail: nicole@publicon.nl  
Mobiel: 06-12994188 

 

Wat is een Bijzonder Statuut?  
Een Bijzonder Statuut is een methodiek voor sociale coöperaties die zelf publieke taken 

willen uitvoeren. Het is een door de notaris gewaarmerkt document gericht op:  

- het versterken van de juridische positie van een sociale coöperatie;  

- het wegnemen van knelpunten in de samenwerking met instanties zoals de overheid.  
 

Wat heb je aan een Bijzonder Statuut? 
Een Bijzonder Statuut versterkt de juridische positie van een sociale coöperatie die zelf 

publieke taken wil uitvoeren. Publieke taken zijn eigenlijk taken van de overheid. De 

overheid voert die taken uit omdat wij, als burgers, dat aan de overheid hebben opgedragen. 

Die opdrachten vinden we zo belangrijk dat we ze vastgelegd hebben in de Grondwet – de 

hoogste wet van ons land. Daar noemen we ze sociale grondrechten. Die sociale 

grondrechten hebben betrekking op specifieke gebieden: werkgelegenheid, wonen, 

onderwijs, sociale zekerheid en volksgezondheid.  

 

In de praktijk is het echter niet de overheid maar zijn het steeds vaker mensen zélf die deze 

publieke taken op zich nemen. Soms omdat ze geloven dat ze het zelf beter kunnen, maar 

meestal omdat de overheid juist op deze gebieden steeds meer bezuinigt. Burgers kunnen 

die taken alleen niet zomaar overnemen, ze moeten daarvoor een rechtsvorm oprichten. Dat 

is lastig, omdat er op dit moment (nog) geen goed passende rechtsvorm voor bestaat. Een 

Bijzonder Statuut zorgt ervoor dat de juridische positie van een sociale coöperatie1 beter 

aansluit bij doel, wensen en behoeften van diverse belanghebbenden. Het vult de gaten op 

die bestaan tussen de formele regels en de dagelijkse praktijk.  

 

                                                           
1 Een sociale coöperatie heeft niet persé een coöperatie als rechtsvorm. Die rechtsvorm kan immers voor collectieven grote 
nadelen met zich meebrengen, bijvoorbeeld de mogelijkheid om met vrijwilligers te werken. Met de term sociale 
coöperatie staat niet de rechtsvorm maar de coöperatieve aanpak centraal.  
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Stappenplan voor het ontwikkelen van een BIJZONDER Statuut  
In een Bijzonder Statuut worden de typische kenmerken van een sociale coöperatie 
vastgelegd.  
 
Die typische kenmerken betreffen in ieder geval:  

- Een duidelijk omschreven sociaal maatschappelijk doel 
- Democratische zeggenschap voor verschillende groepen belanghebbenden  
- Een toegankelijke en open organisatie  
- Heldere klacht- en conflictprocedures voor belanghebbenden  
- Waarborgen voor continuïteit  

 

Stappen om te komen tot een BIJZONDER Statuut:  

1. Bespreek de Aspectenlijst met diverse belanghebbenden en vul hem in;  

2. Leg de ingevulde Aspectenlijst voor aan de notaris;  

3. De notaris vertaalt de Aspectenlijst in een Bijzonder Statuut, koppelt daar de best 

passende rechtsvorm aan en legt de posities van kritische succespartners vast. Die 

posities kunnen zijn:  

i. Hoeder van het Bijzonder maatschappelijk doel  

ii. Bijzonder aandeelhouderschap 

iii. Gekwalificeerd aandeelhouderschap met beperkte rechten  

(wel/ geen stem- /winstuitkeringsrecht)  

iv. Certificaathouders met gekwalificeerde rechten (spreek- / stemrecht) 

v.  Aangeslotenen met gekwalificeerde rechten (spreek- / stemrecht)  

vi. Uitvoerders met gekwalificeerde rechten, bijvoorbeeld werknemers of vrijwilligers 

die instemmingsrecht krijgen over het gevoerde beleid; 

4. Vertegenwoordigers van de sociale coöperatie gaan in overleg gaan met instanties over 

de posities die zij in kunnen nemen en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden die 

daarmee gepaard gaan. Zo veranderen instanties van controleurs in kritische 

succespartners, gericht op het gemeenschappelijk belang dat zij samen met de sociale 

coöperatie delen. 

 

Wie kan het initiatief nemen tot het opstellen van een Bijzonder 
Statuut?  
Een Bijzonder Statuut wordt altijd opgesteld door initiatiefnemers of vertegenwoordigers 
van een sociale coöperatie zelf. De directe aanleiding om dit te doen kan verschillend zijn. 
Het kan voortkomen uit de eigen wens of op verzoek van een kritische succespartner die via 
het Bijzonder Statuut een duurzame samenwerking met een sociale coöperatie aan wil gaan. 
Ook lopende initiatieven kunnen hun bestaande situatie aanpassen door het opstellen van 
een Bijzonder Statuut. 
  
 


