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KAN IK EEN STARTERSBVBA OPRICHTEN ? 

Het wordt voor jonge starters steeds moeilijker om een eigen onderneming 
op te richten.  De kapitaalinbreng wordt beschouwd als een te hoge 
drempel om de stap naar het ondernemersschap te wagen.  Daarom keurde 
de Kamer op 19 november 2009 de invoering van de StartersBVBA goed. De 
regering streeft er naar om deze wet op 01/01/2010 te laten ingaan. 
 
Geen enkele van de bestaande vennootschapsvormen in België speelt in op 
de behoeften van jonge starters die met een eerste onderneming 
beginnen.  De starter kan kiezen voor een éénmanszaak, maar de enige 
manier waarop een beginnende ondernemer zichzelf en zijn gezin 
doeltreffend kan beschermen, is door zijn activiteit aan te vangen onder de 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.   De startersBVBA biedt 
startende ondernemers de mogelijkheid om gebruik te maken van de 
voordelen van een BVBA, namelijk de afscherming van privébezit en 
familiebezit tegen ondernemersrisico’s. 
 
Wie kan een StartersBVBA oprichten? 

een of meer natuurlijke personen 

de oprichters mogen geen aandelen hebben in andere vennootschappen 
met beperkte aansprakelijkheid die 5% of meer van het totaal van de 
stemrechten vertegenwoordigen 

een natuurlijke persoon die een StartersBVBA opricht, kan geen tweede 
oprichten. Doet hij dit toch, dan is hij hoofdelijk aansprakelijk voor de 
verbintenissen van de tweede StartersBVBA 

enkel activiteiten die geen groot opstartkapitaal vragen, zullen kunnen 
gebruik maken van de StartersBVBA 

Hoeveel kapitaal hebt u nodig om een StartersBVBA op te richten? 
 
Het kapitaal van de StartersBVBA varieert tussen de € 1 en de € 18 549.  
Voldoende startkapitaal vinden was altijd al de voornaamste drempel om 
een vennootschap op te richten, en deze drempel wordt nu dus verlaagd 
door de kapitaalsvereiste te verlagen naar € 1.  De notaris moet bovendien 
niet langer bevestigen dat het vereiste kapitaal volstort werd; een 
belangrijke administratieve vereenvoudiging.  
 
Welke voorwaarden moeten vervuld worden? 

het minimumkapitaal is € 1 

na maximaal 5 jaar of wanneer er 5 werknemers in dienst zijn, moet het 
kapitaal worden verhoogd naar dat van een gewone BVBA namelijk € 
18.550 

er moet een financieel plan worden opgesteld onder toezicht van een expert 
uit de cijferberoepen (boekhouder, bedrijfsrevisor, enz.) om vroegtijdige 
faillissementen door een gebrek aan ervaring te voorkomen. 
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Wat u nog moet weten over de StartersBVBA: 

de ondernemer blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de 
StartersBVBA tot de kapitaalsvereiste van € 18 550 vervuld wordt. 

de zaakvoerder dient, net zoals bij een klassieke BVBA, te beschikken over 
voldoende ondernemersvaardigheden waaruit blijkt dat hij over voldoende 
beroepsbekwaamheden beschikt om een onderneming te leiden. 

bij de creatie van een StartersBVBA bent u verplicht beroep te doen op een 
externe specialist om samen het financieel plan op te stellen. Het plan is 
niet zomaar een formaliteit en is belangrijk om u in te dekken tegen 
toekomstige aansprakelijkheidsvorderingen. 

de ondernemer moet verplicht 25% van de jaarlijkse nettowinst reserveren 
tot de som van het geplaatst kapitaal (bij een BVBA is dit 5%) en het 
bedrag van het reservefonds € 18 550 is of tot wanneer de vennootschap 
wordt omgevormd naar een volwaardige BVBA. 

Doordat het kapitaal lager ligt dan dat van een klassieke BVBA heeft een 
schuldeiser minder garanties en zou hij meer risico lopen. Om hieraan 
tegemoet te komen, zijn er een aantal waarborgen voorzien in de Wet.  Aan 
de garanties voor schuldeisers en consumenten wordt met deze 
vennootschapsvorm dus niet geraakt. 

 

De Startersbvba is een maatregel die kadert in het federale KMO-plan. Dat 
plan wil de oprichting van ondernemingen aanmoedigen en zo de 
werkgelegenheid aanwakkeren. 

Startende ondernemers moeten hierdoor de mogelijkheid krijgen een 
vennootschap (rechtspersoon) op te richten zonder dat ze meteen een groot 
startkapitaal nodig hebben.  Zo kan ook de beginnende ondernemer gebruik 
maken van de voordelen die het rechtsstelsel van besloten 
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid biedt: de afscherming van 
privé- en familiebezit van ondernemingsrisico’s. 
In de ons omringende landen is het reeds mogelijk een vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid op te richten met een beperkt kapitaal (bv. de 
Engelse Limited (Ltd).) 
Sommige ondernemers kozen ook in ons land voor de oprichting van een 
dergelijke buitenlandse vennootschap om dan via een bijkantoor in België 
hun activiteiten te ontplooien. De komst van de S-bvba moet deze 
praktijken dus tegengaan. 
  
De belangrijkste eigenschap van de Startersbvba is dat slechts € 1 
startkapitaal is vereist, in plaats van € 18.550 bij een “gewone” bvba.  Met 
andere woorden, de oprichter van een S-bvba kan zelf het bedrag van het 
kapitaal bepalen tussen de € 1 en € 18.549.  Van zodra dit startkapitaal 
hoger ligt, wordt de S-bvba een gewone bvba en geniet deze niet langer het 
beschermingsstatuut van de S-bvba. 
Opgelet: het maatschappelijk kapitaal moet natuurlijk wel voldoende zijn om 
de activiteiten van de vennootschap te kunnen uitoefenen, ook onder 
andere de oprichtingskosten horen hierbij. Een startkapitaal van € 1 is dus 
in principe niet realistisch. 
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Bovendien moet het bedrag van het startkapitaal verantwoord worden in 
een financieel plan.  Het financieel plan moet worden opgesteld door een 
financieel expert; een boekhouder of accountant en dient minstens de 
volgende vier delen te bevatten: 

een beschrijving van de op te starten vennootschap 

een geprojecteerde balans 

een geprojecteerde resultatenrekening  

een geprojecteerde vermogensstromentabel op basis van de eerste 24 
maanden 

De S-bvba en de oprichter ervan moeten ook aan volgende voorwaarden 
voldoen: 

de oprichter mag niet in het bezit zijn van effecten die meer dan 5% van de 
stemrechten in een andere bvba vertegenwoordigen   

de oprichter kan slechts één keer een startersbvba oprichten  

er mogen max. 4 personen voltijds tewerkgesteld zijn  

het maatschappelijk kapitaal moet binnen de 5 jaar verhoogd worden tot de 
gebruikelijke € 18.550  

elk jaar moet de S-bvba 25% van de nettowinst reserveren voor 
toekomstige kapitaalverhoging (bij een gewone bvba is dit 5%) totdat de 
reserve en het maatschappelijk kapitaal samen € 18.550 bedragen.  

om derden niet te misleiden over de vennootschapsvorm moet de S-bvba 
steeds de vermelding «Starter» gebruiken op briefhoofden, website, ... 

Als u van plan bent een S-bvba op te richten, moet u zeker ook rekening 
houden met volgende aandachtspunten: 

Een bvba Starter zal de eventuele winst niet kunnen uitkeren met verlaagd 
tarief in de vennootschapsbelasting (24,98% ipv 33,99%). Eén van de 
voorwaarden om in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief is 
immers dat men slechts maximum 13% van het gestorte kapitaal (bijv. € 1) 
mag uitkeren.  

De alarmbelprocedure voor verlies van maatschappelijk kapitaal alsook de 
mogelijkheid voor elke belanghebbende om ontbinding te vragen als het 
netto-actief gedaald is onder de € 6.200, is niet van toepassing op de S-
bvba totdat deze het statuut van “Starter” verliest, ten laatste vijf jaar na de 
oprichting.  

De omvorming van een S-bvba naar een gewone bvba gebeurt volgens de 
regels van een statutenwijziging, meer bepaald via een kapitaalverhoging 
en vereist dus steeds de tussenkomst van een notaris. Op vijf jaar tijd 
betekent dat twee keer een verplichte tussenkomst van een notaris met de 
bijhorende kosten.  
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Vanaf drie jaar na de oprichting van de S-bvba zijn de oprichters hoofdelijk 
aansprakelijk jegens derden voor het verschil tussen het reeds geplaatste 
kapitaal en € 18.550.  Hierdoor kan men de schuldeisers dezelfde waarborg 
bieden als was het kapitaal wel al opgetrokken tot € 18.550 en kunnen de 
oprichters nog twee jaar extra het kapitaal laag houden.  

Door het zeer beperkte startkapitaal, zullen banken ongetwijfeld 
persoonlijke zekerheden vragen voor ze financiering verstrekken aan een S-
bvba.  

 

 

 

grt wouter devloo 

Accountant belastingconsulent 
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