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Een nieuwe vennootschapsvorm voor beginnende
ondernemers
Binnenkort treed een nieuwe variant van de gewone BVBA in werking: de BVBA Starter
(S-BVBA). De precieze datum zal bekend gemaakt worden bij koninklijk besluit.
De starters BVBA is een maatregel die voortvloeit uit het federale KMO-plan. Het doel van
deze maatregel is om het ondernemerschap en de werkgelegenheid te stimuleren. Ook het
bieden van een alternatief op het gebruik van buitenlandse vennootschapsvormen
(oa Limited) is een van de krachtlijnen van deze maatregel.
Met deze nieuwe vennootschapsvorm krijgen beginnende ondernemers de mogelijkheid om
van een beperkte aansprakelijkheid te genieten zonder een groot startkapitaal te moeten
verzamelen.
Het vereiste maatschappelijk kapitaal voor een gewone BVBA is € 18.550 waarvan € 6.200
volstort dient te zijn op het ogenblik van de oprichting. In de BVBA-starter wordt het voor
natuurlijk personen mogelijk om met slechts € 1 een onderneming op te starten.
Startende ondernemers kunnen nu zelf hun maatschappelijk kapitaal kiezen tussen € 1 en
€ 18.549. In ieder geval kan mens opteren om slechts een bedrag van € 1 te volstorten.

BEPERKTE TERMIJN VAN 5 JAAR
Een starters-BVBA dient binnen een periode van 5 jaar het maatschappelijk kapitaal te
verhogen tot € 18.550.
De starters-BVBA zal binnen diezelfde periode van 5 jaar moeten worden omgevormd naar
een andere vennootschapsvorm (meestal zal dit een gewone BVBA zijn).
De termijn van 5 jaar geeft minder kapitaalkrachtige ondernemers de kans om op die
tijdspanne een succesvolle en financieel sterke ondernemingsstructuur uit te bouwen.
Ondernemen zonder risico’s is een illusie. Voor de oprichting van een starters-BVBA is het
inwinnen van informatie bij financiële experten een noodzaak.
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Voorwaarden van de starters-BVBA



Enkel voor natuurlijke personen (zowel oprichter(s) als zaakvoerder(s))





Maximum vier voltijdse werknemers



Bij de rechtsvorm steeds uitdrukkelijk "Starter" vermelden op alle officiële
documenten




Het financieel plan moet verplicht opgesteld worden door een financieel expert

Geen effecten bezitten die 5% of meer van de stemrechten in een andere BVBA
vertegenwoordigen

Binnen vijf jaar het kapitaal verhogen tot 18.550 EUR (notariële akte vereist)
Bijkomende hoofdelijke aansprakelijkheid voor de vennoten na drie jaar voor het
verschil tussen 18.550 EUR en het geplaatst kapitaal ingeval van faillissement

Jaarlijks 25% van de netto-winst reserveren (5% bij een gewone BVBA)

Bovendien staan de oprichters hoofdelijk borg voor de verbintenissen van iedere BVBA
Starter die zij nadien zouden oprichten. Men kan dus in principe maar één BVBA Starter
oprichten.
Het grootste nadeel is het verplicht te vermelden woord “Starter” op alle officiële
documenten. Op die manier weten derden dat de betrokken vennootschap beschikt over
geen of weinig kapitaal. Dit kan voor sommige ondernemers een ernstig struikelblok vormen
om aan de nodige financieringen te geraken.
Met het oog op faillissementspreventie wordt nu als bijkomende voorwaarde voor een BVBA
Starter opgelegd dat er een financieel plan verplicht opgesteld moet worden door een
financieel expert, zoals een boekhouder of bedrijfsrevisor.
Verder moet een BVBA Starter jaarlijks 25% van de netto-winst reserveren voor een
toekomstige kapitaalverhoging daar waar dit bij de gewone BVBA slechts 5% is, een niet
onbelangrijk minpunt.
Behoudens voornoemde uitdrukkelijke afwijkingen volgt een BVBA Starter voor het overige
de principes van een gewone BVBA.
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Conclusie en kritische noot
De Starters-BVBA is een lovenswaardig initiatief, het is goed dat men een BVBA, en daarmee
dus ook de beperking van de aansprakelijkheid, toegankelijker wil maken voor startende
ondernemers. Het is vaak niet makkelijk om genoeg kapitaal te verzamelen om een eigen
zaak te starten.
Het is daarentegen in vele gevallen weinig realistisch om met slechts € 1 een eigen
onderneming te starten. Met de oprichting gaan kosten gepaard die best door de
vennootschap gedragen worden. Als absoluut minimum voor het maatschappelijk kapitaal
stellen wij in de meeste gevallen een bedrag van € 3.000. Het blijft dan de vraag of het
verschil met het vol te storten kapitaal van € 6.200 (voor een gewone BVBA met minstens
2 oprichters) voldoende is om rekening te houden met de bijkomende voorwaarden die
opgelegd worden voor een BVBA Starter.
Voor een EBVBA (met een minimum vol te storten kapitaal van € 12.400) kan men evenwel
spreken van een aanzienlijker verschil. Men kan zich overigens de vraag stellen of een loutere
vermindering van de volstortingsplicht niet voldoende was om een (E)BVBA toegankelijker
te maken.

Meer info
Indien u vragen heeft over dit onderwerp, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zullen
zo snel mogelijk een duidelijk antwoord geven op al uw vragen.

Contactgegevens
Wij zijn maandag tot donderdag bereikbaar van 8u30 tot 17u30.
Elke vrijdag tot 15u30.
Telefoon: 03/489.11.46
E-mail: info@boekhoudkantoormarien.be Website: www.boekhoudkantoormarien.be

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van Boekhoudkantoor Marien BVBA
verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of
microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm.
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