
Kies voor de Starters-bvba… 
…en ga van start met slechts 1 euro!

Zin  in ondernemen?
Kies voor de Starters-bvba… 
…en ga van start met slechts 1 euro!

Zin  in ondernemen?

STARTER-BVBA 148X210_NL.indd   1 26/05/10   14:25



2

De StarterS-bvba:  
mooie kanSen voor ambitieuze onDernemerS

U hebt beslist om uw eerste onderneming uit de grond te stampen? Proficiat!

Misschien denkt u eraan een juridische structuur of ‘rechtspersoon’ te kiezen 

voor uw bedrijf. Een van de opties is een bvba: een besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid. Zoals de naam aangeeft, biedt deze structuur u 

meer bescherming dan een eenmanszaak. Als oprichter is uw aansprakelijkheid 

beperkt tot uw persoonlijke inbreng.

Toch kijkt u als startende bvba-ondernemer tegen een aantal uitdagingen 

aan. U moet voldoen aan strikte voorwaarden en verschillende formaliteiten 

vervullen.

De Starters-bvba of S-bvba biedt een handig alternatief. Het gaat om een ‘bvba 

light’: de S-bvba vertoont grote gelijkenissen met de klassieke variant, maar de 

oprichtingsvoorwaarden zijn soepeler. Zo wordt de drempel voor u als starter 

een stuk kleiner en kunt u onder de beste omstandigheden van start gaan. 

U leest er alles over in deze brochure.
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*  Uiteraard moet u een solide financieel plan kunnen voorleggen. Dit verhoogt uw slaagkansen aanzienlijk. Bovendien kunt u, in geval 
van een faillissement, aantonen dat u het gekozen startkapitaal goed hebt ingeschat.

Wie komt in aanmerking? 

Iedere ‘natuurlijke persoon’     – dus ook een zelfstandige – kan een Starters-bvba oprichten, al dan 
niet in samenwerking met één of meerdere partners� Er is geen leeftijdsgrens, dus u komt ook in 
aanmerking als u al een carrière hebt uitgebouwd� 

Enige voorwaarde is uiteraard dat u een startende ondernemer bent� Als u al een S-bvba heeft 
opgericht en/of meer dan 5% aandelen heeft in een andere vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid (zoals een nv, bvba, …) komt u dus niet in aanmerking�

 
Waarom kiezen voor een S-bvba?

De Starters-bvba biedt aanzienlijke voordelen ten opzichte van de klassieke bvba�

Géén financiële drempel

Heel wat starters stellen zich de vraag of ze wel voldoende kapitaal kunnen vinden om een 
vennootschap op te richten� Met een Starters-bvba is dit probleem meteen van de baan� Een 
maatschappelijk kapitaal vanaf 1 euro kan volstaan�* U kijkt dus niet langer aan tegen een grote 
financiële drempel� Het maximale kapitaal bedraagt 18 550 euro, wat overeenkomt met het 
minimumkapitaal van een klassieke bvba� Aansluitend verschilt ook de volstortingsplicht: het 
minimale bedrag dat moet worden gestort, bedraagt 1 euro� 

Kortom: met de S-bvba kiest u voor de bescherming die een vennootschap biedt, zonder dat u 
aan de financiële voorwaarden hoeft te voldoen!

Géén bankattest

Handig is dat u geen bankattest hoeft af te leveren dat uw volstorting van het vereiste kapitaal 
bevestigt� Dankzij deze administratieve vereenvoudiging verloopt uw aangifte een stuk vlotter�
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Voor de oprichting van een Starters-bvba kunt u terecht bij een notaris�

U hebt een notariële akte nodig, net als voor een gewone bvba�
U moet ook een financieel plan indienen� Dat bevat een overzicht van de verwachte inkomsten 
en uitgaven van uw onderneming, en van de aanwezige financiële middelen en de investeringen 
die nodig zijn voor de opstart van uw activiteit� U licht ook toe welke strategie u zult volgen en 
hoe die strategie uw bedrijf financieel gezond zal houden�

U dient zich bij het opstellen van dit financieel plan te laten bijstaan door een professional�

 
Waarmee moet u rekening houden?

Met uw keuze voor een Starters-bvba geniet u bepaalde voordelen, vooral op het vlak van kapitaal� 
Logischerwijs brengt deze soepele 
aanpak ook enkele verantwoorde-
lijkheden met zich mee�

Omvorming tot bvba

Aangezien de S-bvba vooral de 
opstart van nieuwe ondernemin-
gen wil stimuleren, is het logisch 
dat uw S-bvba binnen een 
periode van vijf jaar een klassieke 
bvba moet worden� Daarbij voert 
u een kapitaalverhoging door, tot 
minimaal 18 550 euro� U moet 
ook overschakelen naar een 
bvba-structuur zodra u vijf 
voltijdse medewerkers in dienst 
heeft�

Hoe gaat u te werk?
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Bescherming van eventuele schuldeisers

Uw S-bvba beschikt over een klein kapitaal, zodat uw middelen om eventuele schuldeisers terug 
te betalen beperkt zijn� Met de volgende maatregelen komt u hen tegemoet:

U moet het woord ‘Starter’ vermelden in alle wettelijke documenten� Dat vergroot de transparan-
tie voor alle partijen�
Uw S-bvba moet 25% van de winst reserveren� Bij een klassieke bvba is dat 5%� Dit doet u tot de 
som van het geplaatste kapitaal en het bedrag van de reserveringen 18 550 euro heeft bereikt�
Net als voor een bvba geldt een oprichtersaansprakelijkheid� Schuldeisers kunnen een vordering 
tegen u en uw eventuele medeoprichters instellen als uw S-bvba binnen de drie jaar failliet gaat� 
Vandaar het belang van een sterk financieel plan�
Daarbij komt een extra verplichting� Na het derde jaar (het moment waarop de oprichtersaan-
sprakelijkheid afloopt) bent u aansprakelijk voor het eventuele verschil tussen 18 550 euro en het 
bedrag van de inschrijvingen�

Aandelenoverdracht

In tegenstelling tot bij een bvba kunt u uw aandelen enkel overdragen aan een natuurlijke 
persoon, al dan niet bij overlijden� Om ze over te dragen aan een rechtspersoon, moet u eerst 
overgaan naar het bvba-statuut en de bijhorende kapitaalsverhoging doorvoeren�

Vennootschapsbelasting

Om in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief van 24,98% in de vennootschapsbelasting, 
mag u maximaal 13% van het gestorte kapitaal uitkeren als dividend� Als uw S-bvba bijvoorbeeld 
een kapitaal van 1 euro heeft, zal u de eerste jaren geen dividend kunnen uitkeren zonder daarop 
33,99% belasting te betalen� 
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Voor alle bijkomende informatie kunt u 
terecht bij:

Koninklijke Federatie van het Belgisch 
Notariaat (KFBN)
Bergstraat 30-32
1000 Brussel
Tel: 02 505 08 11
Fax: 02 505 08 55 - 02 505 08 58
www�notaris�be 

De Starters-bvba Identikit

Commissie voor Boekhoudkundige Normen 
(CBN)
North Gate III - Koning Albert II -laan 16
1000 Brussel
Tel: 02 277 61 74
E-mail: cnc�cbn@cnc-cbn�be
www�cnc-cbn�be

FOD Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel: 02 542 65 11
E-mail: info@just�fgov�be
www�just�fgov�be

 OpriChters  Minimaal 1, natuurlijke personen

 iN te BreNGeN KApitAAl  Tussen € 1 en € 18 550

 te VOlstOrteN KApitAAl  € 1

 OpriChtiNGsAKte  Notariële akte

 AANsprAKeliJKheiD

 › Beperkt tot inbreng
 › Oprichtingsaansprakelijkheid + hoofdelijke 

aansprakelijkheid tot betaling van het verschil 
tussen het minimumkapitaal en het bedrag van 
de inschrijvingen�

 AANDeleN  Op naam

 FisCAAl  Vennootschapsbelasting

 FiNANCieel plAN  Verplicht, met hulp van een professional

 WerKNemers
 Minder dan vijf voltijds equivalenten – vanaf  vijf
 voltijdse equivalenten: omvorming noodzakelijk

Nuttige adressen
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 Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel: 02 542 65 11
www�just�fgov�be
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