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Ondernemen met maatschappelijke impact:
profileren via maatschappelijke BV (BVm)?
In het ‘oude’ Regeerakkoord 2017 - 2021 (‘Vertrouwen in de toekomst’) beloofde het kabinet ‘passende regels en meer ruimte
voor ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen’. Onlangs is een consultatieronde over de ‘maatschappelijke BV
(BVm)’ gestart. Wanneer is de BVm interessant om mee te werken?
Er zijn bedrijven en ondernemers die niet (enkel) ondernemen om winst te maken maar zij ondernemen met een sociaal of
maatschappelijk doel. De overheid juicht dit toe, want deze ondernemingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het
oplossen van maatschappelijke problemen. Ze kunnen dus maatschappelijke impact hebben. Veel van deze ondernemers vinden
echter dat ze onvoldoende (h)erkend worden, waardoor zij hun doel niet optimaal kunnen bereiken. Het gaat daarbij naar
schatting om een groep van ruim 5000 Nederlandse ondernemers met een ‘maatschappelijke missie’.

Profileren als maatschappelijke BV
Door te werken met een BVm kunnen maatschappelijke ondernemingen zich duidelijker profileren, wat het voor zakelijke relaties
duidelijk maakt dat ze met een bedrijf te maken hebben dat maatschappelijke impact vooropstelt boven het uitkeren van winst
aan aandeelhouders. Dat zal in veel gevallen de bekende en zo belangrijke ‘gunfactor’ kunnen verhogen. Verder is het zo dat op
de geschetste manier de behaalde winst volledig voor het goede doel behouden blijft. Ondernemingen zijn overigens niet verplicht
om mee te doen met de BVm. Ondernemingen mogen dus zelf kiezen of zij zich herkenbaar als BVm wensen te registreren.

Hoe wil men dit wettelijk gaan regelen?
De door staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat voorgestelde regeling wil onder meer het volgende regelen:
• voorschriften waaraan organisatie en de statuten van de onderneming moeten voldoen;
• bepalingen die zien op het voeren van de aanduiding ‘maatschappelijke BV’ en
• bepalingen die zien op de registratie van de maatschappelijke BV in het Handelsregister.
De wetgever is - begrijpelijk - beducht voor bedrijven die mooi weer willen spelen met een maatschappelijk verantwoord imago
(in milieukringen staat dit bekend als ‘green washing’) maar die niet of nauwelijks maatschappelijk verantwoord bezig zijn.
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Hoe gaat dit verder?
Een belangrijke vraag is natuurlijk ook of de BVm fiscale voordelen krijgt. Zo zou de BTW onvoldoende op hergebruik door
consumenten zijn ingesteld en wordt er ook onvoldoende rekening gehouden met de kosten van het inzetten van arbeidskrachten
(al dan niet met een beperking). Daardoor zouden maatschappelijke doelen van sociale ondernemingen worden bemoeilijkt.
Zoals bekend bestaan er op dit moment al de nodige fiscale faciliteiten voor ondernemers die goed doen, waaronder - onder
voorwaarden natuurlijk - een integrale vrijstelling van de heffing van vennootschapsbelasting. Het is niet ondenkbaar dat de fiscale
positie van de BVm bij een komende herziening van het belastingsysteem integraal op de schop gaat. Even afwachten dus nog.
We kennen natuurlijk ‘vanouds’ ook de stichting als rechtsvorm voor het organisaties met maatschappelijke of sociale ideëele
doelen. Hoe gaat dit in de praktijk verder? De tijd zal het leren, wat we nu weten is dat de BVm dus onderweg is. Geïnteresseerden
kunnen tot 30 april 2021 hun zienswijze inbrengen in een digitale consultatieronde (https://internetconsultatie.nl/bvm).

Doel van de beoogde wettelijke regeling van de maatschappelijke BV (BVm) is de erkenning en betere herkenning van
maatschappelijke ondernemingen (waaronder ook begrepen sociale ondernemingen) die toebehoren aan een besloten vennootschap.
De regeling maakt mogelijk een BVm-status te verwerven waarmee aan met name zakelijke relaties duidelijk wordt gemaakt dat
voor de onderneming het sorteren van maatschappelijke impact boven het uitkeren van winst aan aandeelhouders gaat.
Tot 30 april a.s is er een consultatieronde.
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