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S – BVBA 

 

1. Situering  

Met een wet van 12 januari 2010 wordt een nieuwe vorm van de BVBA in het wetboek van vennootschappen 

geïntroduceerd “de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter” (S-BVBA). Deze wet trad ingevolge 

het KB van 27 mei 2010 in werking vanaf 1 juni 2010.  

 

De wetsbepalingen omtrent de gewone BVBA blijven van toepassing, behalve daar waar er expliciet wordt van 

afgeweken. 

 

2. Gunstregime  

De belangrijkste verwezenlijking van het gunstregime voor S-BVBA’s is het verlaagde wettelijke minimumkapitaal (nieuw 

artikel 214§2 W. Venn.). Het traditioneel minimumkapitaal van 18.550 euro wordt voor een S-BVBA teruggebracht tot 

‘een theoretisch minimum van één euro’, dit wil zeggen dat het maatschappelijk kapitaal van een S-BVA mag gelegen zijn 

tussen dit bedrag van 1 euro en 18.550 euro. De minimumvolstorting bij de S-BVBA ligt op 1 euro.  

 

De alarmbelprocedure bij BVBA’s is niet van toepassing op S-BVBA’s. De vrijstelling van deze procedure eindigt wel op het 

ogenblik dat de vennootschap het statuut starter verliest en in ieder geval bij het verstrijken van een termijn van vijf jaar 

na de oprichting van de S-BVBA.  

 

3. Beperkte toegang tot de S-BVBA 

 Enkele voorwaarden om een S-BVBA op te richten: 

1. de toegang tot de S-BVBA wordt ontzegd aan rechtspersonen (mogen geen zaakvoerder of aandeelhouder zijn); 

2. de ondernemers in de S-BVBA mogen niet meer dan vijf voltijdse werknemers tewerkstellen; 

3. de ondernemers mogen niet betrokken zijn bij de oprichting van een andere S-BVBA; 

4. de ondernemers mogen geen belangrijke participaties houden in andere vennootschappen (5% - drempel); 

 

4. Verplichtingen verbonden aan het gunstregime 

 4.1. Financieel plan en aansprakelijkheid 

De oprichters van een S-BVBA zijn verplicht om een financieel plan op te stellen en te laten bewaren door een notaris. Zij 

moeten hierbij rekening houden met twee bijkomende voorschriften (nieuw art. 215 lid 2 W. Venn.):  

1. De ondernemers zijn verplicht om bij het opstellen van het financieel plan zich te laten bijstaan door een deskundige 

(erkende boekhouders, externe accountants of bedrijfsrevisoren,…) 

2. De ondernemers zijn verplicht om rekening te houden met een aantal nog bij KB vast te leggen essentiële criteria.  

 

Het eigen vermogen en de ondergeschikte middelen bij de oprichting mogen niet kennelijk ontoereikend zijn, op straffe 

van oprichtersaansprakelijkheid (nieuw artikel 229, eerste lid, 5° W. Venn.). 

 

 4.2. Bijzondere wettelijke reserve en verbod op kapitaalverminderingen 

De ondernemers zijn ook verplicht om een specifieke wettelijke reserve te vormen, dit houdt in dat de algemene 

vergadering van de S-BVBA jaarlijks ten minste een vierde van haar netto-winst moet inhouden met het oog op de aanleg 

van een onbeschikbare reserve (nieuw art. 319bis lid 1 W.Venn.). 

 

 4.3. Vermelding ‘starter’ 

Om alle belanghebbenden voldoende in te lichten dat zij handelen met een vennootschap die over minder kapitaal 

beschikt dan een gewone BVBA, verlangt de vennootschapswet dat er overal, zoals op websites of facturen, het woord 

‘starter’ wordt toegevoegd (nieuw art. 211bis lid 3 W.Venn.). 

 

 4.4. Omvorming tot BVBA na uiterlijk 5 jaar 

Ten laatste vijf jaar na de oprichting van de vennootschap of zodra deze een equivalent van vijf voltijdse werknemers te 

werk stelt, moet de S-BVBA haar maatschappelijk kapitaal verhogen tot minimaal 18.500 euro. Daarbij zijn de gewone 

regels inzake statutenwijzigingen van toepassing en die met betrekking tot de omzetting van vennootschappen. Het 

gevolg hiervan is dat de vennootschap het statuut starter verliest en alle bepalingen van het Wetboek van 

vennootschappen die voor gewone BVBA’s gelden weer van toepassing zijn (nieuw art. 214§2 lid 2 W.Venn.).  


