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1 INTRODUCTIE 
Wie het “Van Dale groot woordenboek van de Nederlandse taal” opent, leest onder kapitaal 

twee definities. De eerste definitie beschouwt kapitaal als een grote som geld en stelt het dus 

gelijk aan de term vermogen. De tweede definitie omschrijft het kapitaal als een fonds 

benodigd voor een onderneming.1 Deze laatste definitie staat echter onder druk, omdat er 

sprake is van een uitgebreide aanpassing van het vennootschapsrecht. Dit zou een impact 

hebben op het aantal vennootschapsvormen en de invulling van deze. Er  zouden nog slechts 

vier vennootschapsvormen over blijven in België, namelijk de maatschap, de  Besloten 

Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA), de Coöperatieve Vennootschap met 

Beperkte Aansprakelijkheid (CVBA) en de Naamloze Vennootschap (NV).2 Deze vermindering 

heeft op zich geen effect op de definitie die te lezen staat in de Van Dale. De wetgever wenst 

echter naast deze afslanking ook nog enkele grondige wijzigingen door te voeren specifiek 

binnen het BVBA-recht. De meest cruciale wijziging die minister van justitie, Koen Geens, 

wenst door te voeren is de afschaffing van het kapitaalconcept. Het verdwijnen van het 

kapitaalconcept betekent niet dat er geen inbreng meer noodzakelijk zal zijn. Er zal een 

inbreng verplicht blijven en deze inbreng kan gebeuren op verschillende manieren: in natura, 

door eigen middelen of door de inbreng van nijverheid. Het resultaat van de voorgestelde 

wetswijziging is dat een BVBA zal kunnen opgericht worden met een beperkte eigen inbreng, 

er is geen sprake meer van een minimumkapitaal dat 18.550 EUR moet zijn. 

De voorgestelde wetswijziging wordt besproken binnen het Belgisch Centrum voor 

Vennootschapsrecht (BCV), opgericht in 2014.3 De reden waarom de BVBA aangepast wordt, 

is om van deze vennootschapsvorm de voornaamste vennootschapsvorm te maken. Vandaag 

is deze al de meest voorkomende, maar er is nog marge om te groeien. De BVBA moet de 

regel worden en alle andere vennootschapsvormen een uitzondering.4 Over het nut en een 

eventuele afschaffing van het kapitaal werd reeds in 2014 geschreven vanuit theoretisch en 

praktisch oogpunt.5 Er werd echter nooit in voldoende mate onderzocht of er effectief vraag is 

in België naar de afschaffing van de kapitaalconcept en hoe er tot op heden werd omgegaan 

met het kapitaalconcept dat van kracht is. 

Daarom is de centrale vraag die in dit werk behandeld wordt, welke betekenis het kapitaal van 

de BVBA binnen het huidige economische klimaat in België nog heeft. Op deze vraag werd 

een antwoord gezocht door middel van kwantitatieve en kwalitatieve analyses. Vooraleer deze 

analyses besproken worden, volgt hier in sectie 2 een kritische beschrijving van de 

geschiedenis van de BVBA. Tekortkomingen zullen besproken worden, alsook gemiste kansen 

die de Belgische wetgever heeft gekregen. 

De hervorming van het vennootschapsrecht is niet enkel in België een veelbesproken 

onderwerp, maar ook in de buurlanden van België (infra 0). Naast de concurrentiekracht van 

                                                
1 Van Dale groot woordenboek van de Nederlandse taal, geraadpleegd op 6 juni 2017. 
2 Gedachtewisseling met de minister van Justitie en met deskundigen van het Belgisch centrum voor 

vennootschapsrecht over de modernisering van het vennootschapsrecht, Parl.St. Kamer 2015-2016, nr. 

1500/001, 7-8. 
3 Zie www.bcv-cds.be 
4 D. BRULOOT, “De kapitaalloze BVBA: Een eerste verkenning”, Working Paper Series 2016, 9. 
5 D. BRULOOT, Vennootschapskapitaal en schuldeisers: een onderzoek naar de effectiviteit van de 
(Europese) kapitaalregelen en alternatieve technieken van schuldeisersbescherming, Antwerpen, 
Intersentia, 2014, 848 P. 
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loonlasten en van tarieven in de vennootschapsbelasting is er ook concurrentie tussen landen 

op het gebied van vennootschapsvormen. Ondernemers zijn op zoek naar de plaats waar het 

opstarten van een vennootschap eenvoudig is en weinig risico’s met zich meebrengt. De 

laatste jaren werd er in Europa voornamelijk ingezet op de hervorming van de regels voor 

kleine ondernemingen. Deze vormen het grootste aandeel van de ondernemingen die worden 

opgestart in België.6 Dit kadert in de “light vehicle competition” die plaatsvindt tussen België 

en zijn buurlanden 7 . De positie van België is redelijk zwak. De wetgever probeerde de 

aantrekkelijkheid van België voor ondernemingen te vergroten door de creatie van de Starter-

BVBA (S-BVBA). Het succes van deze vorm bleef echter om verscheidene redenen 

achterwege (infra 2.3). Mede hierdoor is een grondige herziening een verstandige beslissing 

volgens de academici die zetelen binnen het BCV. 

Het kapitaal is in het voorjaar van 2017, moment van het schrijven van dit werk, nog steeds 

verplicht bij de opstart van een BVBA. Deze verplichting zal grondig besproken worden in deze 

tekst. Er zal gekeken worden naar alle BVBA’s die opgestart werden tussen 2006 en 2015 

(cijfers na 2015 waren nog niet beschikbaar op het moment van publicatie). De resultaten van 

deze masterproef hebben een rechtstreeks nut bij het evalueren en uitwerken van de 

voorgestelde wetswijziging. Het is de eerste keer dat dit onderwerp empirisch bestudeerd werd 

in België. Terwijl dit onderzoek zich uitdrukkelijk focust op een analyse van de huidige situatie, 

zal de toekomst moeten uitwijzen of een gelijkaardig onderzoek nodig is over de effecten van 

een afschaffing van het kapitaalconcept in België. In Nederland werd het mogelijk gemaakt om 

een flex Besloten Vennootschap (flex BV), de variant van de BVBA in Nederland, op te starten 

met een bedrag gelijk aan 1 euro, 1 dollar of 1 pond. Dit bleek een positief effect te hebben op 

het aantal flex BV’s dat er werden opgericht.8 De vraag kan gesteld worden of in België een 

gelijkaardig scenario zich kan afspelen. 

Dit onderzoek werd, zoals eerder beschreven, opgedeeld in twee luiken, een kwantitatief en 

een kwalitatief luik. Het kwantitatieve deel onthult het bedrag dat startende ondernemers over 

het algemeen verkiezen als minimumkapitaal en hoeveel hiervan typisch volstort wordt bij 

opstart. Uit dit onderzoek zal ook blijken dat het mogelijk is om met een BVBA relatief snel 

succes te hebben en over te gaan tot uitkeringen ten voordele van de oprichters. Van zodra er 

meer uitgekeerd wordt dan ingebracht, vermindert het risico van de ondernemer aanzienlijk, 

op voorwaarde dat alles verloopt volgens de wet. 

Het kwalitatieve luik heeft betrekking op twee doelgroepen. De eerste doelgroep omvat de 

toekomstige starters en de ondernemers die minder dan zes maanden opgestart zijn en de 

tweede doelgroep bestaat uit de financiële instellingen. Er is niemand die meer ervaring heeft 

over de belemmeringen van het huidige minimumkapitaal, dan de mensen die van plan zijn 

een BVBA op te richten of net opgericht hebben. 

De afschaffing van het kapitaalconcept zorgt ervoor dat een buffer verdwijnt bij de 

vennootschappen in going concern. Bij de vennootschappen die zich, op het moment van 

schrijven van dit werk, in een toestand van ongoing concern bevinden is deze buffer al 

aangetast of volledig verdwenen. Er staat de Belgische wetgever vermoedelijk een lastige 

opdracht te wachten, omdat de S-BVBA geen succes kende ondanks de beperkte 

kapitaalvereiste. Hier werd daarom veel aandacht aan besteed tijdens de besprekingen binnen 

                                                
6 Unizo-Startersatlas 2016 i.s.m. Graydon & UCM, 21. 
7 Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verinnigd Koninkrijk. 
8 Y.E. GASSLER, “Evaluatie van de flex BV”, Leiden, 2013. 
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het BCV. De vraag is hoe toekomstige starters en recent begonnen ondernemers staan 

tegenover het feit dat ze mogelijks gaan handelen met een BVBA die over een minimaal eigen 

vermogen beschikt. Op dit moment kan een handelspartner weten wanneer er handel werd 

gevoerd met een S-BVBA (met dus mogelijk een geringe hoeveelheid kapitaal), omdat dit 

vermeld staat op de documenten van de vennootschap. Bij een schrapping van het volledige 

kapitaalconcept, zal de S-BVBA verdwijnen en daarmee ook iedere vermelding op de 

documentatie. Voor zover ons bekend, is er in de besprekingen momenteel ook nog geen 

sprake van een alternatieve vermelding. De onderneming zal dus meer moeite moeten doen 

op uit te zoeken of zijn klant / leverancier solvabel is. Iedereen kan online een vennootschap 

waarmee handel wordt gedaan, natrekken via de module van de balanscentrale. In het 

Staatsblad9 kan ook nagegaan worden hoeveel de eigen inbreng bedroeg bij de opstart van 

de BVBA. Dit komt vooral van pas als er handel gedreven wordt met BVBA’s die nog geen 

jaarrekeningen hebben moeten publiceren. De vraag is echter of ondernemers van deze 

mogelijkheid op de hoogte zijn en hier gebruik van gaan maken. 

Financiële instellingen staan niet te springen om leningen toe te kennen aan personen en 

ondernemingen die geen kapitaal / eigen vermogen hebben. “Er moet een kapitaal / eigen 

inbreng zijn”, is te horen bij de ondervraagde bankiers10. Meestal wordt gewerkt met een 

bepaald minimumpercentage 11  ten opzichte van het gewenste leenbedrag. De vraag is 

daarom hoe bankiers zullen reageren indien het kapitaalconcept afgeschaft wordt en de 

opstart mogelijk is met een minimale inbreng. Binnen dit onderzoek werd er contact gelegd 

met vijf banken die dit wilden bespreken. Al snel werd duidelijk dat geen enkele van deze 

bankiers reeds op de hoogte was van de evolutie die het kapitaalconcept mogelijks zal 

meemaken in België. Deze masterproef bevat een inzicht in de gesprekken die gevoerd 

werden en de meningen van de bankiers over deze voor hen nieuwe evoluties. 

De toekomstige starters en recent begonnen ondernemers en de financiële instellingen 

werden ondervraagd met als doel nieuwe inzichten te bieden in de manier hoe de verschillende 

betrokken profielen zullen omgaan met de geplande evoluties. Hierover bestaat voor België 

nog geen concrete studies. Er werd binnen het BCV wel contact gelegd met belangengroepen 

en andere academici, maar in deze context werden de startende ondernemers nog niet 

uitgebreid bevraagd of bestudeerd.12 Dit illustreert zowel het nut als de originaliteit van de 

studie. Ook de kwantitatieve toets kan een meerwaarde bieden in toekomstig onderzoek 

betreffende het kapitaal. Het feit dat er binnen enkele maanden/jaren13 misschien geen sprake 

meer zal zijn van kapitaal binnen de BVBA doet niets af aan de waarde van dit onderzoek. 

Ondernemers zullen nog steeds eigen middelen moeten inbrengen. Een gelijkaardig 

onderzoek, uitgevoerd na de effectieve schrapping van het kapitaalconcept, kan nuttig zijn om 

te verifiëren of er effectief wel degelijk een positief effect is op het aantal opgestarte BVBA’s 

en hoeveel ondernemers effectief met een minimale inbreng beginnen. 

  

                                                
9 Staatsblad, geraadpleegd via http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm. 
10 Tabel 19: Financiële instellingen. 
11 De grote van dit percentage hangt af van bank tot bank en varieert per dossier. 
12  Op 28 maart 2014 werd er een uitgebreid overleg met diverse belangengroepen en academici 
gevoerd. Dit mondde uit in een beleidsnota die in juli 2015 werd overhandigd aan de minister van 
Justitie. 
13 D. BRULOOT, “De kapitaalloze BVBA: Een eerste verkenning”, Working Paper Series 2016, 3. 
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2 BVBA VAN KOP TOT TEEN 

2.1 EEN BLIK OP DE GESCHIEDENIS VAN DE BVBA 
Het Wetboek van vennootschappen (W.Venn.) kende doorheen zijn bestaan al een 

hoeveelheid aan wijzigingen, maar niet de wereldschokkende veranderingen die veel 

academici en rechters eigenlijk verlangen.14 Het W.Venn. zal ook een moeilijk punt blijven op 

de politieke agenda. Toch zijn er enkele noemenswaardige zaken te bespreken met betrekking 

tot het kapitaal en de aansprakelijkheid tijdens het tweeëntachtig-jarige bestaan van de 

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, kortweg BVBA. 

2.1.1 HET PRILLE BEGIN 
De BVBA werd in het leven geroepen in 1935. Hij moest de Belgische vennootschapsvorm 

worden voor de kleinere ondernemingen die bescherming van hun eigen inbreng belangrijk 

vonden.15 In vergelijking met de NV zijn de aandelen beperkt overdraagbaar. Een overdracht 

naar een onbekende natuurlijk persoon is dan ook enkel mogelijk onder strikte voorwaarden.16 

Op deze regel zijn enkele uitzonderingen, het betreft dan de overdracht naar een persoon die 

een band heeft met de vennootschap of met een vennoot.17 Dit zorgt ervoor dat het persoonlijk 

vertrouwen een belangrijke invloed speelt bij de keuze van deze vennootschapsvorm. 

2.1.2 DE FOUTE KEUZE VAN DE BELGISCHE WETGEVER? 
In tegenstelling tot de BVBA werkt de NV voornamelijk met aandelen die eenvoudig 

overdraagbaar zijn. Hierdoor besloot de Europese wetgever om via de Tweede Richtlijn van 

13 december 1976 regels te creëren ter bescherming van de aandeelhouders en derden.18 De 

regels moesten voornamelijk voor waarborgen zorgen bij een kapitaalverhoging of -verlaging 

van een NV. 

De Belgische wetgever heeft bij de omzetting van de richtlijn19 ervoor gekozen om de 

maatregelen ook te laten gelden voor de BVBA en CVBA. De Europese Unie (EU) had hen 

hier echter niet tot verplicht, want de richtlijn was enkel van toepassing op de grote 

vennootschapstypes in Europa.20 De Belgische wetgever was echter van mening dat deze 

overregulering geen kwaad zou kunnen. Later zou blijken dat deze gedachte fout was. Het 

                                                
14 Gedachtewisseling met de minister van Justitie en met deskundigen van het Belgisch centrum voor 
vennootschapsrecht over de modernisering van het vennootschapsrecht, Parl.St. Kamer 2015-2016, nr. 
1500/001, 5. 
15 Art. 210 W.Venn. 
16 Art. 249 W.Venn. 
17 Ibid. 
18 Tweede Richtlijn 77/91/EEG van de Raad van 13 december 1976 strekkende tot het coördineren van 
de waarborgen welke in de Lid-Staten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van artikel 
58, tweede alinea, van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze 
vennootschappen als van derden met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, 
alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal, zulks ten einde die waarborgen gelijkwaardig 
te maken, Pb.L. 31 januari 1977, afl. 26. 
19 Ibid. 
20 K. Geens, “Een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: lean and mean, fit and 
proper” in Jan Ronse Instituut, Quid leges sine cogitatione? Enkele reflecties over het 
vennootschapsrecht aangeboden aan J.M. Nelissen Grade, Antwerpen, Biblio, 2011, 74-102. 
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leidde er namelijk toe dat de concurrentiepositie met andere landen, op het vlak van 

flexibiliteit, enorm verzakt werd.21 

2.1.3  HET MINIMUMKAPITAAL IN EURO 
Tot op 31 december 2001 werd het kapitaal genoteerd in Belgische frank (BEF). Vanaf 1 

januari 2002 zou alles in de twaalf toenmalig aangesloten landen van de eurozone in euro 

(EUR) genoteerd worden. Dit betekende dus ook het minimumkapitaal van de BVBA. De 

omzetting van BEF naar EUR verliep echter niet zonder slag of stoot.22 

Het oorspronkelijke idee van de Belgische wetgever was om het kapitaal om te zetten naar 

18.600 EUR, dit zou echter een kapitaalverhoging impliceren. 23  Het minimumkapitaal in 

Belgische frank bedroeg 750.000 BEF. Als men dit omrekent volgens de omzetkoers (€1 = 

40,3399 BEF) betekende dit 18.592,01 EUR. Dit zou dus een kapitaalverhoging van 7,99 EUR 

betekenen. De wetgever zou deze eenmalige kapitaalverhoging via een vereenvoudigde 

kapitaalverhoging laten doorgaan.24 Deze denkwijze werd niet goed onthaald, waardoor dit 

resulteerde in een neerwaartse aanpassing van het minimumkapitaal. 

De wetgever wijzigde via het koninklijk besluit (KB) van 13 juli 2001 (BS 11 augustus 2001) 

het minimumkapitaal, vermeld in art. 214 W.Venn., van 18.600 EUR naar 18.550 EUR.25 Dit 

betekende dus dat bij de introductie van de euro een kapitaalverhoging niet meer nodig was. 

2.1.4 EEN ALTERNATIEF VOOR EENPERSOONSVENNOOTSCHAPPEN 
Naast het verlies aan flexibiliteit moest een BVBA nog altijd opgestart worden met minimum 

twee personen. Natuurlijke personen die in België alleen een zaak wilden beginnen met een 

beschermd privévermogen vielen nog steeds uit de boot. Een oplossing zou er komen door de 

wet van 14 juli 1987 (BS 30 juli 1987).26 Dan besliste de Belgische wetgever dat het mogelijk 

werd om een BVBA eenhoofdig op te richten onder gelijkaardige voorwaarden (zie infra 2.2).27 

Het grote verschil tussen de BVBA en de eenpersoons-BVBA (E-BVBA) ligt hem bij de 

volstorting van het kapitaal. Bij de BVBA bedraagt dit slechts 6.200 EUR. Voor de E-BVBA is 

dit het dubbele, namelijk 12.400 EUR.28 De vraag rees al snel of dit niet strijdig was met het 

gelijkheidsbeginsel. De Belgische wetgever was van oordeel dat de verhoging van het 

volgestorte deel op een objectief criterium berust en redelijk verantwoord is. Het doel van de 

verhoging was derden beter te beschermen en de strijd tegen de fiscale fraude op te voeren, 

                                                
21  K. MARESCEAU, Grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen: de effecten van 
regelgevende competitie op vennootschapsrechtelijk vlak, Antwerpen, Intersentia, 2014, 489-496. 
22 K. VAN TILBORG, “Het minimumkapitaal: euro bezorgt bedrijfswereld kopzorgen”, Balans 2000, afl. 
421, 1-3. 
23 KB van 20 juli 2000 houdende uitvoering inzake justitie van de wet van 26 juni 2000 betreffende de 
invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 
78 van de Grondwet, BS 30 augustus 2000. 
24 X., “Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro”, De Venn. afl. 1, 10-11. 
25 KB van 13 juli 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van 
de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de 
Grondwet, wat betreft het Wetboek van vennootschappen, BS 11 augustus 2001. 
26 Wet van 14 juli 1987 betreffende de eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, BS 
30 juli 1987. 
27 Art. 211 W.Venn. 
28 Wet van 14 juni 2004 tot wijziging van artikelen 213 en 223 van het Wetboek van vennootschappen, 
BS 2 augustus 2004, 58.553. 
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zodat men kon zorgen voor een betere inning van de belastingen.29 De wetgever oordeelde 

dat de verhoging ook niet tot gevolg zou hebben dat de oprichting wordt bemoeilijkt. 

In navolging van het al dan niet schenden van het gelijkheidsbeginsel stelde het Hof van 

Beroep te Luik op 10 maart 2010 een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof. De vraag 

was of er nu al dan niet sprake was van discriminatie tussen de volstorting van de BVBA en 

E-BVBA. Het Hof was van oordeel dat het éénhoofdig karakter een objectief criterium is. 

Verder brengt het éénhoofdige karakter meer risico’s met zich mee, waardoor de wetgever 

preventief maatregelen mag nemen ter bescherming van derden.30 

2.1.5 VERSOEPELING VAN DE EU 
Vele zaken binnen het Belgische vennootschapsrecht zijn bepaald door Europese richtlijnen. 

De Belgische wetgever nam deze richtlijnen over zonder noemenswaardige afwijking en liet 

deze ook gelden voor de BVBA. Dit resulteerde in een benadeelde positie van de BVBA ten 

opzichte van de vennootschapsvorm met beperkte aansprakelijkheid van de buurlanden 

(supra 2.1.2). 

De concurrentie kwam voornamelijk van de Britten die met hun “Limited” een sterkere positie 

hadden ingenomen tegenover de vennootschapsvormen op het Europese vasteland. De 

Europese Commissie wilde de concurrentie rechtvaardiger maken. Een versoepeling van de 

tweede Richtlijn vennootschapsrecht 77/91/EEG moest ervoor zorgen dat vennootschappen 

zich sneller konden aanpassen aan de noden van de huidige economie. Vele Belgische 

bedrijven waren voorstander van dit idee. Het zou namelijk de efficiëntie en concurrentiekracht 

ten goede komen.31 

Na een grondige analyse van enkele mogelijkheden kwam de Europese wetgever op 6 

september 2006 naar buiten met een Richtlijn tot wijziging. De Richtlijn had betrekking tot de 

oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar 

kapitaal. 32 Aangezien de Belgische wetgever in het verleden de richtlijnen voor de NV ook liet 

gelden voor de BVBA, impliceerde deze wijziging ook een versoepeling voor de BVBA. 

2.1.6 DE HALVE OPLOSSING VAN DE BELGISCHE WETGEVER 
De Belgische wetgever zag dat de buurlanden (Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk 

en Nederland) hun vennootschapsrecht aan het vereenvoudigen waren.33 Zo creëerden ze elk 

een vennootschapsvorm met beperkte aansprakelijkheid en een verwaarloosbaar kapitaal of 

zelf zonder enig reëel kapitaal.34 Deze creaties en de economische crisis zorgden ervoor dat 

heel wat Belgische ondernemers de weg naar de buurlanden vonden en daar een 

onderneming oprichtten. Tijdens de economische crisis werd de kapitaalinbreng meestal 

                                                
29 Memorie van toelichting van het wetsontwerp tot wijziging van artikel 223 van het Wetboek van 
Vennootschappen, Parl.St. Kamer 2003-2004, nr. 735/001, 4; Artikelsgewijze bespreking van het 
wetsontwerp tot wijziging van artikel 223 van het Wetboek van Vennootschappen, Parl.St. Kamer 2003-
2004, nr. 735/001, 4-6. 
30 GwH 16 december 2010, nr. 146/2010. 
31 H. DE WILDE, “De gewijzigde tweede Richtlijn - nieuwe opportuniteiten voor het Belgische 
vennootschappenrecht”, Notariaat 2008, afl. 6, 1-8. 
32 Richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 tot wijziging 
van Richtlijn 77/91/EEG van de Raad met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, 
alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal, Pb.L. 25 september 2006, afl. 264. 
33 Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 2211/001, 3. 
34 Ibid. 
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beschouwd als een drempel.35 Om die reden moest de Belgische wetgever wel een alternatief 

voor de BVBA creëren om de vlucht tegen te gaan.36 

De wetgever creëerde een alternatieve vorm op de BVBA, namelijk de Starter-BVBA (S-

BVBA). Deze moest al het goede van een BVBA hebben, maar dan met een minimumkapitaal 

van één euro (infra 2.3.2).37 Toch kende deze vennootschapsvorm niet het succes zoals in 

onze buurlanden. Er kwam redelijk wat kritiek, onder meer door advocaten die zich de vraag 

stelden of effectief het kapitaal de vlucht veroorzaakte.38 

Zij waren van mening dat er niet kan aangetoond worden dat het ondernemerschap positief 

zou worden beïnvloed door een verlaging van het kapitaal. Ze vonden ook dat de Belgische 

wetgever zichzelf tegensprak, want bij de E-BVBA hadden ze juist het te volstorten kapitaal 

opgetrokken.39 Als we echter kijken naar het succes van de Flex BV in Nederland kan daar 

toch besloten worden dat de verlaging van het minimumkapitaal positieve effecten heeft op 

het ondernemerschap.40 

2.2 (E)-BVBA 
Een natuurlijk of rechtspersoon die in België een economische activiteit wil beginnen met 

bescherming van het privévermogen, kiest bijna automatisch voor de BVBA. Aangezien het 

minimumkapitaal van de BVBA 18.550 EUR41 bedraagt en in vergelijking met de 61.500 EUR42 

voor de NV weinig is. De BVBA is daarnaast ook flexibeler op het vlak van bestuur en 

beslissingen nemen, omdat het enkel een algemene vergadering heeft (AV) en geen raad van 

bestuur (RvB). De beslissingen worden door de zaakvoerder(s) zelf genomen en in de meeste 

gevallen zijn de zaakvoerders ook de vennoten.43 

2.2.1 KAPITAAL 
Zoals hierboven reeds aangehaald bedraagt het bedrag van het maatschappelijk kapitaal 

minimum 18.550 EUR. Dit bedrag moet volledig en, niettegenstaande andersluidend beding, 

onvoorwaardelijk geplaatst worden.44  De plaatsing van het kapitaal kan op verschillende 

manieren gebeuren, maar men mag niet inschrijven op eigen aandelen.45 Verder moet ook 

niet het volledige kapitaal volgestort worden bij oprichting van de vennootschap. 

Bij de oprichting van een BVBA met twee of meer personen moet het minimumkapitaal maar 

ten belope van 6.200 EUR worden volstort.46 Als men ervoor kiest een BVBA eenhoofdig op 

                                                
35 Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 2211/001, 3. 
36 Ibid. 
37 Wet van 12 januari 2010 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van 
de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Starter", BS 26 januari 
2010, 3.158; Art. 211bis W.Venn. 
38 B. SAMYN, “Een nieuwe variante van de BVBA: de S-BVBA”, DAOR 2010, afl. 3, 227-239. 
39 Wet van 14 juni 2004 tot wijziging van artikelen 213 en 223 van het Wetboek van vennootschappen, 
BS 2 augustus 2004, 58.553; F. VERSPREEUWEN, “Bedenkingen bij de verhoging van het minimum 
volgestort kapitaal van een E-BVBA”, TRV 2004, 627-632. 
40 Y.E. GASSLER, “Evaluatie van de flex BV”, Leiden, 2013. 
41 Art. 214, §1 W.Venn. 
42 Art. 439 W.Venn. 
43 Art. 255. W.Venn. 
44 Art. 216 W.Venn. 
45 Art. 217 W.Venn. 
46 Art. 223. W.Venn. 
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te richten (E-BVBA) moet men 12.400 EUR volstorten.47 Indien een BVBA in de loop van haar 

bestaan eenhoofdig wordt zijn er twee opties. Ofwel zoekt men een nieuwe vennoot of, als dit 

niet lukt, zal het volgestorte kapitaal moeten worden opgetrokken tot ten minste 12.400 EUR 

is bereikt. Beide maatregelen moeten binnen één jaar verricht worden. Indien dit niet tijdig lukt 

is de vennoot hoofdelijk aansprakelijk.48 

Ieder aandeel dat in geld vertegenwoordigd is, moet voor ten minste één vijfde volgestort 

worden.49 Als men ervoor kiest om een inbreng in natura te doen dan moet dit onmiddellijk 

volgestort worden.50 De waarde van de inbreng in natura moet worden bepaald door een 

bedrijfsrevisor die wordt aangewezen door de oprichters. 51  Hij mag alleen bestanddelen 

waarderen die naar economische maatstaven gewaardeerd kunnen worden, andere zaken 

komen niet in aanmerking voor een inbreng.52 

Ten slotte hebben we nog de quasi-inbreng. Hierbij worden er binnen de twee jaar na 

oprichting vermogensbestanddelen van een oprichter, zaakvoerder of vennoot in de 

vennootschap gebracht tegen vergoeding. Indien deze bestanddelen meer dan één tiende van 

het geplaatst kapitaal bedragen moet de commissaris een verslag maken. Als er geen 

commissaris is moet men een bedrijfsrevisor inroepen.53 De reden hiervan is dat men op deze 

manier de controle van de inbreng in natura niet kan omzeilen. 

De BVBA is net zoals de NV verplicht om jaarlijks een deel van de winst te reserveren. Deze 

verplichting wordt opgelegd aan de algemene vergadering. Zij zullen jaarlijks vijf procent van 

de winst moeten bestemmen aan de wettelijke reserve tot wanneer tien procent van het 

maatschappelijke kapitaal in het reservefonds zit.54 

2.2.2 FINANCIEEL PLAN 
Voor de oprichting van een BVBA heeft men naast het minimumkapitaal nog enkele andere 

verplichtingen om van de beperkte aansprakelijkheid te kunnen genieten. Eerst en vooral het 

opstellen van een financieel plan. Oprichters kunnen hiervoor beroep doen op een accountant, 

boekhouder(fiscalist) of bedrijfsrevisor. Dit is niet verplicht, maar wel sterk aan te raden. Sinds 

4 augustus 1978 zijn er verplichtingen opgelegd aan de ondernemers.55 Dit moet de oprichters 

beschermen tegen zichzelf, alsook derden vrijwaren voor de gevolgen van een ontoereikend 

kapitaal.56 

Ze dienen dit financieel plan samen met een authentieke akte voor te leggen bij de notaris.57 

Deze moet het financieel plan bewaren (niet publiek maken) en de oprichtingsakte neerleggen 

                                                
47 Art. 3 wet van 14 juni 2004, BS 2 augustus 2004. 
48 Art. 213 W.Venn. 
49 Art. 223, 1° W.Venn. 
50 Art. 223, 2° W.Venn. 
51 Art. 219 W.Venn. 
52 Art. 218 W.Venn. 
53 Art. 220 W.Venn. 
54 Art. 319 W.Venn. 
55 Wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering, BS 17 augustus 1978, 9.106. 
56 W. VAN HOORENBEECK, “Het financieel plan”, RW 1978-1979, 1453-1465. 
57 Art. 66 W.Venn. 
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op de griffie van de rechtbank van koophandel.58  Van zodra dit gebeurd is, verwerft de 

vennootschap rechtspersoonlijkheid.59 

2.2.3 AANSPRAKELIJKHEID 
Bij de oprichting van de BVBA kiest men voor een beperkte aansprakelijkheid. Dit houdt in dat 

de oprichters (aandeelhouders) slechts aansprakelijk zijn ten belope hun inbreng. Om van 

deze bescherming te kunnen genieten moeten ze wel jaarlijks een jaarrekening neerleggen.60 

Via de jaarrekening kunnen belanghebbenden zien hoe goed of slecht de onderneming draait 

en of ze dus al dan niet wensen samen te werken. Toch kan in sommige gevallen deze 

beperkte aansprakelijkheid doorbroken worden.61 

Ten eerste zijn de oprichters hoofdelijk aansprakelijk voor het niet op geldige wijze 

ingeschreven kapitaal volgens art. 216 W.Venn. Hierbij komt ook dat ze het verschil tussen 

het vereiste minimumkapitaal en het bedrag van volstorting moeten uitbetalen.62 Ten tweede 

zijn ze aansprakelijk voor inschrijvingen op eigen aandelen, die verboden zijn volgens art. 217 

W.Venn.63 Ten derde bij onjuistheid, nietigheid of kennelijke overwaardering die de fout is van 

de vennoten.64  Ten slotte zijn de oprichters hoofdelijk gehouden indien het faillissement 

uitgesproken is binnen de drie jaar na oprichting en hun financieel plan ontoereikend was voor 

de normale uitoefening van de bedrijvigheden over ten minste twee jaar 

(oprichtersaansprakelijkheid).65 Daarom is het dus een veilige keuze om beroep te doen op 

een professional. Deze is een bescherming tegen deze aansprakelijkheid. Als er een fout in 

het financieel plan zit, kan de accountant, boekhouder(fiscalist) of bedrijfsrevisor aansprakelijk 

gesteld worden. De cliënt, die beroep doet op een specialist, mag er van uitgaan dat hij een 

degelijk en correct plan heeft.66 

Je kan er natuurlijk ook zelf voor zorgen dat je hoofdelijk aansprakelijk bent voor schulden van 

de onderneming. Als je een onverantwoord bestuur voert en hierbij schade toebrengt aan 

derden of aan jezelf, dan zijn de zaakvoerder(s) persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk.67 

Aangezien in de meeste gevallen zaakvoerder(s) en oprichter(s) éénzelfde persoon zijn, zijn 

deze dus zelf aansprakelijk. Een tweede manier is de gerechtelijke doorbraak voor 

vermogensmening. Dit kan worden toegepast als vennootschapsgelden gebruikt werden om 

privé schulden te betalen. Indien dit gebeurt, moet er geen rekening meer gehouden worden 

met de beperkte aansprakelijkheid.68 Een derde manier om jezelf aansprakelijk te stellen is 

door je simpelweg persoonlijk borg te stellen bij een lening van de vennootschap. Bij 

faillissement zal de financiële instelling dan het geld komen halen bij de borgsteller. Dit wordt 

                                                
58 Art. 67-68 W.Venn., Art. 215 W.Venn. 
59 Art. 2 W.Venn. 
60 Art. 92 W.Venn. 
61 K. VAN TILBORG, “Aansprakelijkheid van bestuurders: beperkt én verzwaard”, Balans 2002, afl. 463, 
6-7. 
62 Art. 229, 1-2° W.Venn. 
63 Art. 229, 3° W.Venn. 
64 Art. 229, 4° W.Venn., Art. 230 W.Venn. 
65 Art. 229, 5° W.Venn. 
66 Bruxelles (9e ch.) 7 novembre 2008, n° 2005/AR/1101. 
67 Art. 262-265 W.Venn. 
68 H. BRAECKMANS, “Faillissement-Faillietverklaring van bestuurder van failliete vennootschap”, RW 
1978-1979, nr. 13, 846-858. 
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ook de conventionele doorbraak genoemd. 69  De Amerikaanse rechter Justice Saborn, 

interpreteerde het aansprakelijkheidsprincipe als volgt: 

“A corporation will be looked upon as a legal entity, as a general rule “...” But 

when the notion of legal entity is used to defeat public convenience, justify wrong, 

protect fraud, or defend crime, the law will regard the corporation as an 

association of persons”70 

Deze interpretatie is in lijn met wat te lezen staat in het Belgische Wetboek van 

vennootschappen. Er staat dat zaakvoerders hoofdelijke aansprakelijk zijn ten opzichte van 

de vennootschap en / of derden, voor alle schade die het gevolg is van een overtreding van 

de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen of van de statuten van de 

vennootschap.71 Hier wordt nog aan toegevoegd dat de beslissingen of verrichtingen van 

zaakvoerders geen onrechtmatig financieel voordeel mogen opleveren ten opzichte van 

zichzelf, en ten nadele van de vennootschap. 72  Deze artikelen worden versterkt door 

zaakvoerders aansprakelijk te kunnen stellen voor grove fouten die bijgedragen hebben tot het 

faillissement. Het begrip grove fouten bevat onder andere het witwassen van geld en fiscale 

fraude.73 

2.2.4 KAPITAALVERMINDERING 
Een andere manier om belanghebbenden van je vennootschap argwanend te maken is het 

doorvoeren van een kapitaalvermindering. Er zijn twee soorten kapitaalverminderingen en in 

één geval kunnen de schuldeisers zich wapenen tegen een slechte afloop. Als men het 

kapitaal van de BVBA wenst te verlagen moet dit gebeuren bij beslissing van de AV.74 

2.2.4.1 REËLE KAPITAALVERMINDERING 

Bij een reële kapitaalvermindering gaat een deel van de inbreng terug naar de 

aandeelhouders. Daarom heeft de wet een beschermingsprocedure voorzien voor de 

schuldeisers die al een vordering hadden openstaan. Zij kunnen binnen de twee maanden na 

bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering, in de Bijlagen bij het Belgisch 

Staatsblad, een zekerheid eisen voor de vorderingen. Pas na twee maanden en als alle 

geschillen met schuldeisers uitgeklaard zijn, mag er een deel van het kapitaal teruggestort 

worden.75 Na de kapitaalvermindering moet nog steeds het minimumkapitaal aanwezig zijn in 

de vennootschap.76 

2.2.4.2 FORMELE KAPITAALVERMINDERING 

De formele kapitaalvermindering wordt vaak gebruikt om de balans van de onderneming op te 

kuisen. Deze actie moet er voor zorgen dat de vennootschap er terug aantrekkelijk uitziet voor 

investeerders, klanten en leveranciers. De kapitaalvermindering gebeurt dan ook niet effectief 

                                                
69 E. WYMEERSCH, “Borgtocht en garantie” in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 
1986, (655) 
659. 
70 R.R., PENNINGTON, “United States v. Milwaukee Refrigerator Transit Co. (1905) 142 Fed 247” in 
Pennington’s Company Law, London, Butterworths, 1973, 51. 
71 Art. 263 W.Venn. 
72 Art. 264 W.Venn. 
73 Art. 265 W.Venn. 
74 Art. 316 W.Venn. 
75 Art. 317 W.Venn. 
76 Art. 214 W.Venn. 
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door een uitbetaling. Men gaat het eigen vermogen verlagen om geleden verliezen aan te 

zuiveren. Dit heeft als gevolg dat er geen wijziging is van het totaal van het eigen vermogen 

en de schuldeisers ook geen actie kunnen ondernemen tegen deze handeling.77  

Als men deze techniek toepast mag men onder het minimumkapitaal gaan, zelfs tot 0 EUR. 

Wel moet dan onmiddellijk een kapitaalverhoging gebeuren tot het minimumkapitaal terug 

bereikt is. Deze actie, ook wel “coup d’accordéon” genoemd, wordt gebruikt om de 

onderneming aantrekkelijker te doen ogen door schulden weg te werken en zo investeerders 

te vinden.78 

2.2.5 ALARMBELPROCEDURE 
Als een BVBA verliezen blijft opstapelen, moet beraadslaagd worden of het nog verantwoord 

is te blijven bestaan. Indien hij blijft bestaan en vervolgens failliet gaat, worden andere 

vennootschappen mogelijks mee de dieperik ingetrokken. De Belgische wetgever wil dit 

bijgevolg voorkomen door enerzijds de eigenaars wakker te schudden en anderzijds derden 

te waarschuwen79. Men beschikt over drie alarmbelprocedures, afhankelijk van de toestand 

waarin de BVBA zich bevindt. Bij iedere procedure wordt gekeken naar het netto-actief in 

vergelijking met het maatschappelijk kapitaal. Bij de bepaling van het maatschappelijk kapitaal 

moet niet gekeken worden of het al dan niet gestort is.80 

Het netto-actief = totaal van de activa - (schulden + voorzieningen) 

2.2.5.1 ALARMBELPROCEDURE 1 

Het netto-actief wordt vergeleken met één tweede van het geplaatst kapitaal. Als het netto-

actief lager is dan de helft moet men de AV samenroepen binnen de twee maanden na 

vaststelling. Indien men de enige aandeelhouder is moet men dit ook doen81. De AV moet dan 

beslissen om te ontbinden (drie vierde meerderheid) of maatregelen treffen voor het verdere 

bestaan van de onderneming.82 

2.2.5.2 ALARMBELPROCEDURE 2 

Als het netto-actief onder één vierde van het kapitaal is gezakt, moeten dezelfde maatregelen 

getroffen worden en kan de ontbinding bekomen worden mits één vierde van de stemmen.83 

2.2.5.3 ALARMBELPROCEDURE 3 

De laatste procedure kan ingeroepen worden als het netto-actief lager is dan 6.200 EUR. 

Indien dit het geval is, kan iedere belanghebbende de ontbinding aanvragen.84 

                                                
77 Art. 318 W.Venn. 
78 J. Cory, Business Ethics: The Ethical Revolution of Minority Shareholders, Boston, Springer Science 
& Business Media, 2001, 79.  
79 K. MARESCEAU, “De alarmbelprocedure: een gewaarschuwd bestuurder ...”, TRV 2008, afl. 7, 564-
575. 
80 R. Tas, Winstuitkering, Kapitaalvermindering en -verlies in NV en BVBA, Kalmthout, Biblio, 2003, 517-
519. 
81 Cass. 17 september 2004, TRV 2005, afl. 6, 389, noot R. TAS; Gent 23 april 2007, TRV 2008, afl. 7, 
584; Gent 14 mei 2007, TRV 2008, afl. 7, 591; R. TAS, “Bestuurdersaansprakelijkheid na faillissement 
bij verlies van kapitaal of wegens kennelijk grove fout: het ene oorzakelijk verband is het andere niet”, 
TRV 2005, afl. 6, 397-399. 
82 Art. 332 W.Venn. 
83 Art. 332 W.Venn. 
84 Art. 333 W.Venn. 
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2.2.5.4 AANSPRAKELIJKHEID BIJ NIET NALEVING ALARMBELPROCEDURE 

Indien de maatregelen van de alarmbelprocedure niet correct en tijdig worden toegepast kan 

er een vermoeden van aansprakelijkheid ontstaan tegenover de zaakvoerders. Zij worden 

verantwoordelijk geacht voor de schade die uit een schending van artikel 332 W.Venn. 

voortvloeit. Er kon namelijk een eventuele verslechtering van de financiële situatie vermeden 

worden door de AV samen te roepen.85 De curator zal de omvang van de schade proberen 

berekenen. Hij zal dit doen door het verschil te nemen tussen de actuele toestand bij niet-

naleving van de procedure en de denkbeeldige toestand wanneer de procedure zou zijn 

nageleefd. 

2.3 S-BVBA 
De wet van 12 januari 201086 moest de Starter-BVBA officieel introduceren, echter was er voor 

de introductie al kritiek vanuit de professionele wereld87. De S-BVBA moest het pareltje zijn 

van het KMO-Plan van 18 september 2008 ingeleid door het kabinet van de minister van kleine 

of middelgrote ondernemingen (KMO’s), zelfstandigen, landbouw en wetenschapsbeleid.88 De 

S-BVBA moest België sterker maken in de “light vehicle competition” met zijn buurlanden89. 

Tot op vandaag kunnen we echter concluderen dat de S-BVBA geen succes is. Amper 684 S-

BVBA’s werden er opgericht in 2015. Dit komt overeen met een aandeel van 0,83% van alle 

nieuwe vennootschappen dat jaar. De vlucht van ondernemers naar het buitenland is ook niet 

gedaald, er is zelf eerder sprake van een stijging90. Een mogelijke reden van het wegblijven 

van het succes was het tijdelijke karakter, de fiscale nadelen en de wantrouwige reactie van 

derden. 91  In 2014 bracht de wetgever een kleine wijziging toe aan de regelgeving met 

betrekking tot de S-BVBA.92 Een positieve evolutie is er echter tot op heden nog niet te 

merken.93 

TABEL 1: EVOLUTIE S-BVBA 

 
Totaal opgestarte 
ondernemingen 

S-BVBA % S-BVBA 

2010 77.712 403 0,52% 
2011 81.220 569 0,70% 
2012 76.976 512 0,67% 
2013 77.471 602 0,78% 
2014 81.107 716 0,88% 
2015 82.571 684 0,83% 

  

                                                
85 Art. 332 W.Venn. 
86 Wet van 12 januari 2010 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van 
de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Starter", BS 26 januari 
2010, 3.158; Art. 211bis W.Venn. 
87 C. VAN DER ELST, “Biedt de S-BVBA een afdoende antwoord op de Britse Limited?”, TRV 2009, afl. 
6, 495-506. 
88 K. VAN TILBORG, “De Starters-BVBA: een doodgeboren kind?”, Balans 2009, afl. 617, 1-2. 
89 D. BRULOOT en K. MARESCEAU, “BVBA Starter”, NJW 2010, nr. 221, 302-313. 
90 Unizo-Startersatlas 2016 i.s.m. Graydon & UCM, 22. 
91 B. SAMYN, “Een nieuwe variante van de BVBA: de S-BVBA”, DAOR 2010, afl. 3, 227-239. 
92 Wet van 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake K.M.O.'s (1), BS 3 februari 2014, 9.106. 
93 Unizo-Startersatlas 2016 i.s.m. Graydon & UCM, 22. 
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2.3.1 VERPLICHTINGEN 
Starter-BVBA’s kunnen enkel opgericht worden door één of meerdere natuurlijke personen die 

geen effecten bezitten in een andere vennootschap met beperkte aansprakelijk die 5% of meer 

vertegenwoordigen van het totaal der stemrechten.94 De oprichter mag slechts één S-BVBA 

besturen op hetzelfde moment. 95  Deze beperking geldt ook voor eventuele latere 

aandeelhouders van de S-BVBA.96 Indien de aandeelhouder toch twee of meerdere S-BVBA’s 

bezit op hetzelfde moment is deze in beide vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk. Deze 

regel vervalt als de vennootschap het statuut van “starter” verliest of als de aandeelhouder 

zich ontdoet van zijn aandelen.97 Om er voor te zorgen dat buitenstaanders weten dat ze 

handelen met een S-BVBA zijn zij verplicht het woord “starter” toe te voegen aan hun facturen, 

documentatie, …98 

Na het verstrijken van vijf jaar of bij het tewerkstellen van 5 werknemers moest de S-BVBA 

verplicht omgezet worden naar een BVBA.99 Dit had gevolgen omtrent het minimumkapitaal 

dat naar 18.550 EUR moest en de volstorting van 6.200 EUR (12.400 EUR E-BVBA) die 

verplicht werd.100 

Dat deze omvorming geen evidentie is, zag de Belgische wetgever in 2014 zelf in. Hij bracht 

daarom ook twee wijzigingen aan het statuut van de S-BVBA aan.  Het werd mogelijk om vijf 

of meer voltijdse werknemers in dienst te nemen, zonder verplicht te moeten omvormen. En 

het tijdelijke karakter dat na vijf jaar verliep werd afgeschaft. De S-BVBA kan dus blijven 

bestaan in de tijd. 101 

2.3.2 KAPITAAL 
Een verlaging van de inbreng was de drijfveer bij de creatie van de S-BVBA. Daarom werd de 

inbreng vastgelegd op minimum één EUR en maximum 18.449 EUR. 102  Als het kapitaal 

verhoogd wordt naar 18.550 EUR verliest de vennootschap zijn statuut als “starter”.103 Zolang 

de vennootschap het statuut van de S-BVBA behoudt, zal zij niet kunnen overgaan tot een 

kapitaalvermindering.104 

De wetgever wou de derden een extra zekerheid geven en verplichte daarom dat S-BVBA’s 

een reservefonds (wettelijke reserve) moeten vormen. Zo moet de AV jaarlijks 25% van de 

nettowinst in dit fonds steken, tot wanneer het verschil tussen de inbreng en 18.550 EUR is 

bereikt. Als de vennootschap beslist zich om te vormen, kan hij dit reservefonds 

incorporeren.105 Deze incorporatie brengt wel een fiscaal nadeel met zich mee (infra 2.3.6). 

                                                
94 Art. 211bis W.Venn. 
95 Art. 212bis, 1° W.Venn. 
96 Art. 249, §2, 3° W.Venn., Art.212bis, 3° W.Venn. 
97 Art. 212bis, 2° W.Venn. 
98 Art. 78 W.Venn., Art. 211bis, lid 3 W.Venn. 
99 Memorie van toelichting van het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en 
tot vaststelling van de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Starter, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 2211/001, 6-10. 
100 Art. 223 W.Venn. 
101 Wet van 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake K.M.O.'s (1), BS 3 februari 2014, 
9.106. 
102 Art. 214, §2, 1° W.Venn. 
103 Art. 214, §2, 2° W.Venn. 
104 Art. 214, §2, 4° W.Venn. 
105 Art. 319bis W.Venn. 
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2.3.3 FINANCIEEL PLAN 
Om van het beperkte kapitaal te kunnen genieten werd er een strengere regelgeving opgesteld 

betreffende het financieel plan.106 De wetgever was van mening dat het financieel plan “au 

sérieux” moest genomen worden door de oprichter(s). 107  Daarom verplichtte hij dat het 

financieel plan moet opgesteld worden door een erkend accountant, boekhouder(fiscalist) of 

bedrijfsrevisor.108 Op die manier wil hij ervoor zorgen dat essentiële zaken niet over het hoofd 

gezien worden. 

Hiernaast werden in het KB essentiële criteria vooropgesteld betreffende de modaliteiten van 

het plan. Zo dient het financieel plan minstens een beschrijving van de vennootschap109, een 

geprojecteerde balans 110 , een resultatenrekening 111  en een vermogensstromentabel 112  te 

bevatten. Beide verplichtingen maken het financieel plan complexer en vooral duurder. Dit 

vormt dus een enorm nadeel voor de S-BVBA aangezien de oprichting kan voor één euro, 

maar er onmiddellijk grote kosten gemaakt moeten worden. 

2.3.4 AANSPRAKELIJKHEID 
Tijdens de eerste drie jaar van het bestaan van de S-BVBA zal de oprichtersaansprakelijkheid, 

zoals besproken bij de BVBA (supra 2.2.3) van toepassing zijn. Hierbij zal het financieel plan 

een cruciale rol spelen (supra 2.3.3). 

Na het verstrijken van de eerste drie jaar zal de oprichtersaansprakelijkheid, welke identiek is 

als die bij de BVBA, niet meer van toepassing zijn. Daarom zullen de vennoten van de S-BVBA 

vanaf dat moment tot de omvorming hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het verschil tussen 

18.550 EUR en het bedrag van het maatschappelijk kapitaal.113 Hierdoor zullen derden geen 

bijzondere risico’s lopen als we dit vergelijken met de reguliere BVBA.114 

2.3.5 ALARMBELPROCEDURE 
De alarmbelprocedure is niet van toepassing op de S-BVBA tijdens de eerste vijf jaar na 

oprichting. Na 5 jaar of als het zijn statuut als starter verliest, wordt de alarmbelprocedure 

toegepast zoals bij de (E)-BVBA. 115  Alarmbelprocedure 1 (supra 2.2.5.1) en 

alarmbelprocedure 2 (supra 2.2.5.2) zullen dan kunnen worden ingesteld. Bij de versoepeling 

in het voordeel van de S-BVBA in 2014 werd alarmbelprocedure 3 (supra 2.2.5.3) uitgesteld 

tot op het moment dat de vennootschap effectief het statuut “starter” verliest.116 Derden zullen 

                                                
106 KB van 27 mei 2010 tot vaststelling van de essentiële criteria van het financiële plan van de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Starter », tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 
januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en van het koninklijk besluit van 22 
juni 2009 houdende de nadere regels voor het inschrijven van niethandelsondernemingen naar privaat 
recht in de Kruispuntbank van Ondernemingen, BS 31 mei 2010, 32.582. 
107 K. VAN TILBORG, “Financieel plan van de S-BVBA: de essentiële criteria”, Balans 2010, afl. 631, 1-
4. 
108 Art. 215, 1° W.Venn. 
109 Art. 219quater, KB 30 januari 2001, W.Venn., uitvoeringsbesluit. 
110 Art. 219Quinquies, KB 30 januari 2001, W.Venn., uitvoeringsbesluit. 
111 Art. 219Sexies, KB 30 januari 2001, W.Venn., uitvoeringsbesluit. 
112 Art. 219septies, KB 30 januari 2001, W.Venn., uitvoeringsbesluit. 
113 Art. 214, §2, 3° W.Venn. 
114 D.BRULOOT & K. MARESCEAU, “BVBA Starter”, NJW 2010, nr. 221, 302-313. 
115 Art. 332, 6° W.Venn. 
116 Art. 333, 2° W.Venn. 
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dus na vijf jaar de ontbinding niet meer kunnen vragen als de vennootschap nog niet 

omgevormd is. 

2.3.6 FISCALE NADELEN 
Vennootschappen die een belastbaar inkomen hebben dat lager is dan 322.500 EUR op 

jaarbasis kunnen van de opklimmende tarieven in de vennootschapsbelasting genieten.117 

Hierbij mogen ze zes criteria niet overschrijden die vermeld staan in art. 215 WIB92.118 De S-

BVBA zal voornamelijk met art. 215, 3° WIB92 worden geconfronteerd. Dit artikel zegt dat 

vennootschappen die een dividenduitkering doen die hoger is dan 13% van het gestorte 

kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk niet kunnen genieten van de verlaging. Als er 

dus maar één euro gestort kapitaal is mag men slechts 13 eurocent uitkeren. Dit principe blijft 

behouden bij de omvorming naar een (E)-BVBA als men het reservefonds incorporeert. Om 

toch te kunnen genieten van de voordeligere tarieven in de vennootschapsbelasting en meer 

dividenden uit te keren, zal men dus een inbreng in geld119 of in natura120 moeten doen. 

  

                                                
117 Art. 215, lid 2 WIB 1992. 
118 Art. 215, 1°-6° WIB 1992. 
119 Art. 309-311 W.Venn. 
120 Art. 312-313 W.Venn. 
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3 VARIANT VAN DE BVBA IN DE BUURLANDEN 
De buurlanden van België vormen de belangrijkste concurrenten op het gebied van mobiliteit 

voor onze ondernemingen. Daarom is het belangrijk om te kijken waarom de Belgische 

ondernemingen de intentie hebben om te verhuizen naar de buurlanden of daar opstarten. In 

dit onderzoek analyseren we de vennootschapsvormen bij onze buurlanden die het dichtst 

aansluiten bij de BVBA. Deze vennootschapsvormen worden ook wel de “light vehicles” 

genoemd. Concreet betekent dit dat we voor het Verenigd Koninkrijk de Limited, voor 

Nederland de Flex BV, voor Frankrijk de Société à responsabilité limitée (SARL) en voor 

Duitsland de Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) gaan bekijken. 

3.1 VERENIGD KONINKRIJK 
Het Verenigd Koninkrijk besliste in 2006 om grondige wijzigingen door te voeren aan de 

besloten vennootschap. Het doel van de Britse wetgever was de vennootschapsvorm te 

vereenvoudigen en aantrekkelijker te maken bij de ondernemers. Hij slaagde hier in door hun 

huidige Private Company Limited by Shares beter bekend als de Limited aan te passen. Deze 

wijzigingen waren noodzakelijk om deze vennootschapsvorm toegankelijker te maken voor 

kleine en middelgrote ondernemingen. Tot in 2006 was deze namelijk voornamelijk gericht op 

grote ondernemingen. In 2006 kwam er met de Companies Act een grote hervorming ten 

voordele van de kleinere ondernemers.121 Men hanteerde hierbij het principe “think small 

first”.122 

3.1.1 KAPITAAL 
De Limited heeft geen minimumkapitaal of minimale volstortingsplicht. Mede hierdoor is de 

Limited heel populair en werden vele Limited’s opgericht door buitenlanders om eens “te 

proeven” van het ondernemerschap.123 

3.1.2 DERDENBESCHERMING 
Aangezien er geen verplichting is om iets in te brengen moeten de derden op een andere 

manier beschermd worden. Deze bescherming is terug te vinden in een winst- of balanstest.124 

Zo mag de vennootschap geen uitkering doen aan aandeelhouders die hoger is dan de winst 

van het boekjaar. Wanneer de aandeelhouders weten dat ze te veel gekregen hebben, mag 

de vennootschap dit terugvorderen.125 Indien de zaakvoerders een fout hebben gemaakt bij 

de berekening van de balanstest zijn zij hiervoor aansprakelijk.126 In de eerste plaats moeten 

de zaakvoerders handelen naar de belangen van de aandeelhouders. Als echter de 

continuïteit van de onderneming in gevaar is, moeten de zaakvoerders de belangen van de 

derden behartigen.127 Indien ze dit niet doen, kunnen ze aansprakelijk worden gesteld voor het 

voortzetten van de activiteiten met een eigen vermogen dat reeds geheel verloren is.128 De 

curator zal een oordeel vestigen over deze praktijken. 

3.1.3 ANDERE VOORDELEN 

                                                
121 Companies Act 2006, Chapter 46, 8th November 2006. 
122 Simplification Plans 2005-2010, Department for Business, Innovation & Skills 2010, 46-47. 
123 H. BRAECKMANS, “De S-BVBA: goede of valse start?”, RW 2009-2010, nr. 41, 1.714-1.726. 
124 Sec. 830, lid 1 en 2, Companies Act 2006. 
125 Sec. 847, Companies Act 2006. 
126 Sec. 171, Companies Act 2006. 
127 Sec. 172, Companies Act 2006. 
128 Sec. 214, Insolvency Act 1986. 
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Een voordeel dat de Limited al kende van voor 2006 heeft te maken met de notariële akte. Zo 

hebben de common law jurisdicties, waar het Verenigd Koninkrijk onder valt, geen notariële 

tussenkomst nodig bij de oprichting van een vennootschap. Dit zorgt ervoor dat de notariële 

kosten bij de opstart vermeden worden. De Companies Act zorgde ervoor dat deze oprichting 

nog verder vereenvoudigd kon worden. Sinds 2007 is het namelijk mogelijk om de oprichting 

volledig online te doen. Dit gebeurt via de website van het Companies House.129 De online 

oprichting wordt binnen de 24 uur afgerond en kost £15, een peulschil in vergelijking met de 

notariële kosten in België. 

De oprichting is mogelijk van zodra er één aandeelhouder is.130 Wel belangrijk om rekening 

mee te houden is dat minimum één zaakvoerder een natuurlijk persoon moet zijn.131 De 

minimumleeftijd werd door de Companies Act verlaagd naar 16 jaar. 132  De andere 

zaakvoerders mogen rechtspersonen zijn.133 

3.2 NEDERLAND 
In Nederland zag men de rigide structuur en verplichtingen van de Besloten Vennootschap 

(BV) al snel als een probleem. Daarom werd er reeds in 2003 een Expertengroep 

samengeroepen die voor de flexibilisering van het BV-recht moesten zorgen. 134  Hun 

bevindingen werden echter pas veel later omgezet in een wet. Deze vertraging zou te wijten 

geweest zijn aan de financiële crisis en moeizame besprekingen, waardoor pas op 1 oktober 

2012 de Wet Flex BV in werking trad.135 

De Expertengroep sprak ook over de afschaffing van de notariële akte, maar deze bleef 

uiteindelijk behouden. Gedurende het gehele proces van de Flex BV werd nauw 

samengewerkt met alle belangengroepen en de academische wereld. Bij de invoering van 

deze vennootschapsvorm kwamen er dan ook voornamelijk positieve reacties. Na korte tijd 

bleek ook dat de invoering een positief effect op het aantal startende ondernemers.136 

3.2.1 KAPITAAL 
Dat het kapitaal een grote belemmering is bij de opstart van een onderneming vond de 

Nederlandse wetgever terecht. Daarom verminderde hij het minimumkapitaal naar een 

verplichte inbreng van 1 euro, 1 dollar of 1 pond. 137  Dit minimumkapitaal is verplicht ter 

vertegenwoordiging van minimum één aandeel met stemrecht.138 

  

                                                
129 https://ewf.companieshouse.gov.uk/runpage?page=welcome, geraadpleegd op 19 november 2016. 
130 Sec. 7, lid 1, Companies Act 2006. 
131 Sec. 154, lid 1, Companies Act 2006. 
132 Sec. 157, Companies Act 2006. 
133 Sec. 155, Companies Act 2006. 
134 H.J. DE KLUIVER e.a., Rapport van de Expertgroep Vereenvoudiging en flexibilisering van het 
Nederlandse BV-recht, 6 mei 2004. 
135 Wet van 18 juni 2012 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de 
aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet 
vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht), Stb. 2012, 299. 
136 Y.E. GASSLER, “Evaluatie van de flex BV”, Leiden, 2013. 
137 Art. 2:178, BW. 
138 Art. 2:175, BW. 

https://ewf.companieshouse.gov.uk/runpage?page=welcome
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3.2.2 DERDENBESCHERMING 
Aangezien er slechts een minimumkapitaal voorzien is van 1 euro kan er niet veel bescherming 

worden geboden, toch niet door het kapitaal. Daarom zijn er regels gecreëerd die derden 

moeten beschermen als de vennootschap een uitkering plant. Deze regels zijn gebaseerd op 

het Angelsaksisch model, maar worden iets strenger toegepast. Zo wordt er in Nederland ook 

rekening gehouden met de toekomstige situatie van de onderneming. 

De testen die moeten worden uitgevoerd zijn de balanstest door de algemene vergadering en 

de liquiditeitstest door het bestuur. De balanstest dient ter bepaling van de uitkeerbare winst. 

Deze mag namelijk enkel uitgekeerd worden als deze groter is dan de reserves die krachtens 

de wet of de statuten moeten worden aangehouden. Als de BV geen wettelijke of statutaire 

reserve heeft, zal deze test overbodig zijn en moet enkel de liquiditeitstest uitgevoerd worden. 

Bij de meerderheid van de ondernemingen zal er geen statutaire reserve zijn en als deze er 

wel is, kan deze procedure nog omzeild worden. Dit kan namelijk door een statutenwijziging 

uit te voeren, waardoor dit deel wel uitkeerbaar wordt. Als het eigen vermogen negatief is, kan 

dit aangezuiverd worden met wettelijke of statutaire reserves. Dit zal ervoor zorgen dat de 

uitkering toch tot stand kan komen. 139 Over het algemeen kan er dus bijna altijd een manier 

gevonden worden om deze balanstest te omzeilen.140 

De al dan niet uitkering zal uiteindelijk afhangen van het bestuur. Zij moeten via de 

liquiditeitstest kijken of er effectief een uitkering mag plaatsvinden. Als het bestuur te lichtzinnig 

over deze goedkeuring gaat, kan deze hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden bij een 

faillissement.141 Zo mag ze geen goedkeuring geven als er na de uitkering niet voldoende 

middelen beschikbaar zullen zijn om opeisbare schulden te betalen.142 Als men dit toch doet, 

zijn zij in de regel tot één jaar na de feiten aansprakelijk.143 Indien de algemene vergadering 

kwijting aan de zaakvoerder(s) geeft, zijn zij van dit risico voor de afgelopen periode verlost.144 

3.3 FRANKRIJK 
Nog voor er sprake was van een vorm van competitie tussen de landen op het vlak van 

vennootschapsvormen werd de vraag al gesteld in Frankrijk of er geen vereenvoudiging kon 

komen. In 1994 werden dan ook de eerste acties ter vereenvoudiging getroffen. Via de société 

par actions simplifiée (SAS) werd er een nieuwe vennootschapsvorm gecreëerd die zich 

tussen de société à responsabilité limitée (SARL) en de société anonyme (SA) bevond.145 In 

de nasleep van deze wet kwam er het Marini rapport. P. Marini had namelijk onderzocht hoe 

het besloten vennootschapsrecht nog verder kon hervormd worden.146 Dit rapport zorgde in 

de daaropvolgende jaren voor enkele wijzigingen die geen betrekking hebben op dit 

onderzoek. In 2003 kwam er echter een grote verandering bij de société à responsabilité 

                                                
139 F.K. BUIJN en P.M. STORM, Ondernemingsrecht BV en NV in de praktijk, Deventer, Kluwer, 2013, 
74. 
140 P. VAN SCHILFGAARDE, Van de BV en de NV, Deventer, Kluwer, 2013, 94. 
141 Art. 2:216, lid 3, BW. 
142 Art. 2:216, lid 2, BW. 
143 F.K. BUIJN en P.M. STORM, Ondernemingsrecht BV en NV in de praktijk, Deventer, Kluwer, 2013, 
76. 
144 D. BRULOOT, “Het nieuwe Nederlandse B.V.-recht: overzicht en Belgische aandachtspunten”, TRV 
2014, afl. 5, 467. 
145 Loi n°94-1 du 3 janvier 1994 instituant la société par actions simplifiée, Journal Officiel 4 janvier 1994, 
129. 
146 P. MARINI, La modernisation du droit des sociétés, rapport au Premier ministre, Paris, Broché, 1996, 
288 P. 
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limitée (SARL) of het Franse broertje van de BVBA. De Loi pour l’initiative économique (LIE) 

van 1 augustus 2003 zorgde voor een hervorming van het besloten vennootschapsrecht.147 In 

deze tekst stond onder andere dat het minimumkapitaal werd verlaagd naar 1 EUR.148 

Net zoals in de andere landen kan een SARL ook door één persoon opgericht worden. 

Hiervoor creëerde de Franse wetgever een variant van de SARL, namelijk de entreprise 

unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL).149 Het is een variant op de SARL, dus deze 

valt onder hetzelfde wettelijke kader. Deze vennootschapsvorm is te vergelijken met de 

Belgische E-BVBA met het verschil dat hier geen verhoogde volstortingsplicht is. 150 

Concurrentie op de EURL kwam er door de creatie van de entrepreneur individuel à 

responsabilité limitée (EIRL). Hierbij is er een bescherming van het privévermogen door een 

creatie van een geaffecteerd vermogen, maar is er wel geen rechtspersoonlijkheid zoals bij de 

EURL.151 

3.3.1 KAPITAAL 
Zoals eerder vermeld werd het minimumkapitaal door de LOI verlaagd naar 1 euro. Dit staat 

echter niet te lezen in de wettekst zelf, maar kan wel zo geïnterpreteerd worden. De tekst van 

art. L223-3 van de Code de commerce zegt het volgende: “Le montant du capital de la société 

est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales.”. Er wordt dus in geen geval 

gesproken over een bepaald bedrag. De voorbereidende werken geven echter meer 

verduidelijking en zeggen dat 1 EUR het absolute minimum is.152 De aandeelhouders moeten 

bij oprichting slechts één vijfde volstorten van hun inbreng. Vijf jaar na de inschrijving in het 

handelsregister moet het kapitaal volstort worden.153 

3.3.2 DERDENBESCHERMING 
Aangezien het kapitaal slechts 1 EUR hoeft te bedragen, werd er al snel gesteld dat er door 

derden andere zekerheden zullen gevraagd worden.154 Daarom is de SARL verplicht om 

jaarlijks minstens één twintigste van de winst te reserveren als wettelijke reserve. Dit moeten 

ze blijven doen tot wanneer de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal 

vertegenwoordigd.155 Deze maatregel moet de solvabiliteit van de vennootschap garanderen. 

Opvallend is dat de wetgever geen alternatieve maatregel getroffen heeft voor de EURL. Eén 

tiende van één EUR maatschappelijk kapitaal bedraagt slechts 10 cent. Dit zal uiteraard geen 

extra garantie bieden voor derden aangezien er geen liquiditeitstest is ingevoerd.156 

Omdat er slechts een kleine bescherming geboden wordt door het kapitaal, werden er 

maatregelen getroffen tegen de zaakvoerders. Deze moeten voorkomen dat ze wispelturig 

                                                
147 Loi n°2003-721 du 1 août 2003 pour l'initiative économique, Journal Officiel 5 août 2003, 13.449. 
148 Article L223-2, Code de commerce, Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 1 JORF 5 août 
2003. 
149 Loi n°85-697 du 11 juillet 1985 relative à l’enterprise unipersonelle à responsabilité limitée et à 
l’exploitation agricole à responsabilité limitée, Journal Officiel 12 juillet 1985, 7.862. 
150 P. LE CANNU en B. DONDERO, Droit des sociétés, Issy-les-Mouileaux, Montchrestien, 2009, 830. 
151 Loi n°2010-658 du 5 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, Journal 
Officiel 16 juin 2010, 10.984. 
152 Rapport n°572, Assemblée Nationale le 28 janvier 2003, Tome I, 2ième Partie: Examen des articles. 
153 Article L223-7, Code de commerce. 
154 P. LE CANNU en B. DONDERO, Droit des sociétés, Issy-les-Mouileaux, Montchrestien, 2009, 834. 
155 Article L232-10, Code de commerce. 
156  S. DE DIER, De S-BVBA: een minimalistische aanzet tot hervorming van het besloten 
vennootschapsrecht. Rechtsvergelijkende schets van de wetswijziging ter invoering van de nieuwe 
vennootschapsmodaliteit, TRV 2010, afl. 3; 188-190. 
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omspelen met de gelden van de vennootschap. Zo kunnen zij aansprakelijk gesteld worden 

voor bestuurdersfouten, overtredingen op de wettelijke en reglementaire bepalingen en 

inbreuken tegen de statuten van de SARL. Hierop aansluitend kunnen ze ook strafrechtelijk 

vervolgd worden voor fouten volgens artikel L241-3 van de Code de commerce. De straffen 

hiervoor zijn niet mild en beginnen met een gevangenisstraf van 5 jaar en een geldboete vanaf 

375.000 EUR.157 

Een verdere bescherming van de derden is te vinden bij de beperking van de winstuitkering. 

De uitkering mag enkel bestaan uit de daadwerkelijk gerealiseerde winst van de 

vennootschap. Hiervoor wordt gekeken naar de balanstest. Indien de uitkering te groot is, kan 

deze tot drie jaar na de uitkering teruggevorderd worden van de aandeelhouders.158 

Deze verplichtingen zijn echter van toepassingen op alle vormen van de SARL. Er worden dus 

geen strengere maatregelen voorzien als de SARL opgestart wordt met een kapitaal van één 

EUR. Dit wordt door heel wat critici beschouwd als een tekortkoming. De invoering van een 

liquiditeitstest zou voor hen dan ook een logische actie zijn om derden die handelen met een 

SARL, met één EUR of amper kapitaal, te beschermen.159 

3.3.3 ANDERE VOORDELEN 
De Franse wetgever wilde naar analogie met de Britse wetgever de oprichting goedkoper 

maken. Hij maakte het daarom mogelijk om in de meeste gevallen alle formaliteiten van de 

oprichting online af te handelen.160 Zo staat er namelijk in de decreten dat de oprichters zich 

niet langer fysiek of per post moeten wenden tot het Centre de Formalités des Entreprises 

(CFE). Verder in de decreten staat te lezen welke documenten allemaal in orde gebracht 

moeten worden om de “Déclaration d’entreprise par internet” tot een goed einde te brengen.161 

Via deze procedure kunnen heel wat opstartkosten en moeite gespaard worden. 

  

                                                
157 Article L241-3, Code de commerce. 
158 Article L223-40, Code de commerce. 
159  S. DE DIER, De S-BVBA: een minimalistische aanzet tot hervorming van het besloten 
vennootschapsrecht. Rechtsvergelijkende schets van de wetswijziging ter invoering van de nieuwe 
vennootschapsmodaliteit, TRV 2010, afl. 3; 188-190. 
160 Online oprichting kan alleen als men voor standaardstatuten kiest. Als men een afwijking wil moet 
men toch nog beroep doen een deskundige (accountant, notaris of advocaat) die dan de statuten zal 
opstellen. 
161 Décret n°2005-77 du 1er février 2015, Journal Officiel 2 février 2005, 1.709 et Décret n°2006-679 du 
9 juin 2006, Journal Officiel 10 juin 2006, 8.838. 
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3.4 DUITSLAND 
De Britse Limited was lange tijd een bedreiging voor Duitse besloten vennootschappen. In 

2006 koos maar liefst 21,46 % van de Duitse ondernemers voor een Limited in plaats van een 

Duits vennootschapstype. De Duitse wetgever was dus genoodzaakt een hervorming door te 

voeren, echter ging dit niet zonder slag of stoot. Het resultaat van de hervorming, die hieronder 

besproken worden, was geslaagd. Zo koos in 2011 nog amper 1,13% van de Duitse 

ondernemers voor een Britse Limited.162 

De reden waarom deze hervorming zo moeilijk verliep, is te wijten aan meningsverschillen 

tussen de Duitse doctrine en praktijk. Oorspronkelijk wou de wetgever het kapitaalbegrip 

grondig wijzigen, de bestuurdersaansprakelijkheid herzien en de bestuursstructuur 

aanpassen, maar door de meningsverschillen kwam er iets anders uit de bus. Voornamelijk 

de aanpassing van het kapitaal zorgde voor heel wat commotie. Zo waren er zelf partijen die 

het kapitaal in plaats van te verlagen wilden optrekken. 163  Een grondige herziening die 

rekening hield met beide visies van de Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) moest 

de gemoederen bedaren.164 Op 1 november 2008 trad de Gesetz zur Modernisierung des 

GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) in werking.165 Deze wet had 

tot doel de oprichting te vereenvoudigen en het creëren van een variant van de GmbH. Wat 

de oprichting betreft wou men de richting van de Britse Limited volgen, maar uiteindelijk bleef 

het toch verplicht om een notariële akte op te maken. Het enige wat dus eigenlijk veranderde 

was het mogelijk maken tot online registratie in het handelsregister. Dit zou de opstarttijd 

aanzienlijk verkorten.166 De realiteit is dat opstarten nog altijd trager gaat dan in andere landen 

en relatief duur blijft. 

De tweede pijler van de MoMiG, die betrekking heeft tot dit onderzoek, heeft te maken met de 

creatie van een variant van de GmbH. Dit resulteerde in de Unternehmergesellschaft (UG) ook 

wel gekend als de Mini-GmbH of 1-Euro-GmbH. Deze creatie moest een antwoord bieden aan 

het kapitaalprobleem volgens de Duitse wetgever. De wetgever heeft juist gegokt, want enkele 

jaren later zou blijken dat de vlucht naar de Britse Limited enorm zou gezakt zijn.167 

  

                                                
162 W. - G. RINGE, “Corporate Mobility in the European Union - a Flash in the Pan? An empirical study 
on the success of lawmaking and regulatory competition”, 2013, 18. 
163 U. NOACK en M. BEURSKENS, “Modernising the German GmbH - Mere Window Dressing or 
Fundamental 
Redesign?”, EBOR 2008, afl. 9, 110. 
164 U. NOACK en M. BEURSKENS, “Of Tradition and Change - The Modernization of the German GmbH 
in The Face of European Competition”, 2008. 
165 Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) 
vom 28 oktober 2008, BGBl. 2008, nr. 48, 2.017 - 2.072. 
166 J. SCHMIDT, “The New Unternehmergesellschaft (Entrepreneurial Company) and the Limited – A 
Comparison”, German Law Journal 2008, alf. 9, 1.101. 
167 W. - G. RINGE, “Corporate Mobility in the European Union - a Flash in the Pan? An empirical study 
on the success of lawmaking and regulatory competition”, 2013, 18. 
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3.4.1 KAPITAAL 
Aangezien de Duitse wetgever vreesde voor de reactie maakte hij een variant aan in plaats 

van een grondige wijziging door te voeren bij de GmbH. Zo behield de GmbH zijn 

minimumkapitaal van 25.000 EUR.168 De goedkopere variant of UG kan opgericht worden met 

1 EUR. Er is geen verplichting om binnen een bepaalde tijd het kapitaal van de UG te verhogen 

naar 25.000 EUR om zo een GmbH te worden. De UG is dus onbeperkt in de tijd en is te 

vergelijken met de Belgische S-BVBA.169 Zelfs indien zij de kapitaalgrens heeft bereikt van 

25.000 EUR is omvorming niet verplicht.170 

3.4.2 DERDENBESCHERMING 
De Duitse wetgever heeft maatregelen voorzien om derden te beschermen indien zij gaan 

handelen met een UG. Eerst en vooral moet de UG zich kenbaar maken aan andere 

ondernemingen door deze titel te vermelden op alle documentatie. Ten tweede mag er geen 

uitkering worden gedaan aan de aandeelhouders als de nettowaarde van het actief lager is 

dan het verplichte maatschappelijk kapitaal van de GmbH, 25.000 EUR dus.171 Aangezien dit 

verboden is kan het dan ook teruggevorderd worden bij misbruik. Deze terugvordering is a rato 

van het aandelenbezit.172 Ten derde is de UG verplicht om 25% van de jaarlijkse winst te 

reserveren. Deze reserves kunnen gebruikt worden voor een kapitaalverhoging of ter 

compensatie van vorige verliezen. 173  Deze reserveringsplicht valt weg indien het kapitaal 

25.000 EUR heeft bereikt.174 Dit kapitaal moet effectief volstort zijn en dit kan niet door een 

inbreng in natura.175 Ten slotte zijn de zaakvoerders verplicht de algemene vergadering bijeen 

te roepen indien de vennootschap zich in liquiditeitsproblemen bevindt176, zo niet kunnen zij 

aansprakelijk gesteld worden.177 Bij de GmbH moet de algemene vergadering pas samen 

geroepen worden als de helft van het maatschappelijk kapitaal verloren is gegaan.178 

3.5 CONCLUSIES UIT DE BUURLANDEN VAN BELGIË 
Als we lessen willen trekken uit onze buurlanden kunnen we deze opsplitsen in drie pijlers. 

Eerst en vooral is er het kapitaal dat stevig herzien werd, ten tweede zijn er alternatieven voor 

derdenbescherming aangeboden en ten derde kan er iets gezegd worden over de verlaging 

van de oprichtingskosten door het afschaffen van de notariële akte. 

Het kapitaal is in de buurlanden van België verlaagd naar een minimuminbreng van 1 euro, 

pond of dollar. Er is geen verplichting tot omvorming of het behalen van een hoger 

minimumkapitaal binnen een termijn. Doordat in België de wetgeving omtrent de S-BVBA werd 

aangepast, is deze vorm sinds 2014 ook niet meer beperkt in de tijd.179 

                                                
168 § 5, lid 1, GmbHG. 
169 M. OEHLRICH, “The German Unternehmersgesellschaft: Entering Regulatory Competion” 2010. 
170 § 5a, lid 5, GmbHG. 
171 § 30, GmbHG; J. SCHMIDT, “The New Unternehmergesellschaft (Entrepreneurial Company) and the 
Limited - A Comparison”, German Law Journal 2008, alf. 9, 1.096. 
172 § 31, GmbHG. 
173 § 5a, lid 3, GmbHG. 
174 § 5a, lid 5, GmbHG. 
175 § 5a, lid 2, GmbHG. 
176 § 5a, lid 4, GmbHG. 
177 § 43, lid 2, GmbHG. 
178 § 49, lid 3, GmbHG. 
179 Wet van 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake K.M.O.'s, BS 3 februari 2014, 9.106. 
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Op het gebied van derdenbescherming zien we significante verschillen met België. Waar 

België kiest voor een tweeledige aanpak zijn er bij de buurlanden andere initiatieven. De 

tweeledige aanpak van België is terug te vinden bij de eerste 3 jaar van de oprichting van de 

S-BVBA, waar de oprichtersaansprakelijkheid geldt. Vanaf het 3de jaar blijft er enkel een 

aansprakelijkheid voor het verschil tussen de inbreng en de 18.550 EUR minimumkapitaal van 

de BVBA. Hierdoor bevindt de oprichter zich in een zwakke positie ten opzichte van derden. 

Wanneer we de aansprakelijkheid vergelijken met de buurlanden van België zien we enkele 

verschillen. Er wordt belang gehecht aan een balanstest en de liquiditeitstest wordt als cruciaal 

beschouwd. Het bestuur moet aftoetsen via de liquiditeitstest of ze effectief geld kunnen 

uitkeren aan de aandeelhouders. Ze moeten hiervoor ook de belangen behartigen van 

eventuele derden, zodat zij niet failliet gaan ten koste van de uitkering. Mocht er een uitkering 

gebeuren die niet mag, kan deze teruggevorderd worden binnen een bepaalde termijn 

(afhankelijk per land). Bovendien kunnen zaakvoerders aansprakelijk gesteld worden voor 

fouten en het niet behartigen van de belangen van derden bij een eventueel faillissement. De 

gevolgen kunnen variëren van een hoofdelijke aansprakelijkheid tot boetes en 

gevangenisstraffen in Frankrijk. Er wordt dus een enorme druk uitgeoefend op de 

zaakvoerders in de hoop dat zij te goeder trouw zullen handelen. Een invoering van een 

liquiditeitstest kan in België ook een oplossing bieden ter bescherming van de derden. De 

verplichte reserveringsplicht van een deel van de winst is ook terug te vinden bij enkele 

buurlanden, bijvoorbeeld in Frankrijk. Men heeft echter geen alternatief voorzien voor de 

reserveringsplicht van 10% ten opzichte van het kapitaal van 1 EUR. In Duitsland is er een 

algemene reserveringsplicht tot 25.000 EUR kapitaal is bereikt. Deze reserves kunnen 

geïncorporeerd worden in het kapitaal. In België zorgt deze incorporatie nog altijd voor een 

fiscaal nadeel bij de uitkering van een dividend (supra 2.3.6). 

Aan de oprichting van een vennootschap zijn er altijd kosten verbonden. Het is aan te raden 

om deze zo laag mogelijk te houden, want op die manier is er meer geld beschikbaar om te 

handelen of investeren. In België stellen we vast dat de grootste kost bij de oprichting van een 

BVBA de verplichte notariële akte is en bij de S-BVBA komt de verplichting om het financieel 

plan te laten opstellen door een erkend accountant, bedrijfsrevisor of boekhouder(fiscalist) hier 

nog eens bij. Deze kosten kunnen onmiddellijk in mindering gebracht worden van de 

belastbare winst, maar de liquide middelen die belangrijk zijn bij de opstart van een 

onderneming nemen onmiddellijk af. In het Verenigd Koninkrijk biedt men de oplossing door 

een Limited online te registeren. Dit gaat niet alleen snel, maar is ook goedkoop. Frankrijk nam 

gelijkaardige maatregelen, maar deze zijn niet zo verregaand als in het Verenigd Koninkrijk. 

Nederland had ook deze intentie, maar door groot protest van de beroepsorganisatie van de 

Notarissen kwam deze maatregel er niet. 

Wanneer we de buurlanden vergelijken (zie Tabel 18: Samenvatting vennootschapsvormen 

buurlanden) met België stellen we vast dat buitenlandse wetgevers meer risico’s durfden 

nemen. Er was veel kritiek op de S-BVBA, die een antwoord moest bieden op de concurrentie 

met de buurlanden. Het succes bleef uit door de gunstigere maatregelen van de buurlanden, 

de beperkte veranderingen en de fiscale nadelen. 180 

  

                                                
180 C. VAN DER ELST, “Biedt de S-BVBA een afdoende antwoord op de Britse limited?”, TRV 2009, afl. 
6, 495-508. 
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4 MODERNISERING BVBA-RECHT 
Reeds geringe tijd is er sprake om het Belgisch Wetboek van vennootschappen fundamenteel 

te wijzigen. Het is verouderd en beantwoord niet meer aan de behoeften van het bedrijfsleven. 

Het wetboek is complex en onoverzichtelijk geworden door al de toevoegingen en 

aanpassingen van de wetgever de laatste jaren. Mede hierdoor is de concurrentiepositie van 

België ten opzichte van de buurlanden erop achteruitgegaan. Tot op heden werden er nooit 

grondige acties genomen, maar er is zicht op verbetering onder leiding van minister van 

Justitie, Koen Geens. Samen met Guy Horsmans, professor emeritus aan de Université 

catholique de Louvain (UCL), en een aantal professoren vennootschapsrecht van alle grote 

Belgische universiteiten bekijkt minister Geens de problemen en opportuniteiten van de 

modernisering van het vennootschapsrecht. Deze groep academici noemt zich het Belgisch 

Centrum voor het Vennootschapsrecht (BCV). Het BCV vroeg input van buitenaf. Zo was het 

mogelijk eigen ideeën in te sturen.181 De resultaten van hun bevindingen resulteerden in een 

publicatie in 2014. Hierin stonden enkele kritische bemerkingen en mogelijkheden ter 

modernisering die de wetgever een aanzet moet geven tot een uiteindelijk modern Wetboek 

van vennootschappen.182 De denkpistes werden voor het eerst op de politieke agenda gezet 

tijdens een gedachtewisseling in de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers op 3 

december 2015.183 

Het idee is om het aantal ondernemingsvormen drastisch te verminderen naar vier. Dit zou 

betekenen dat de maatschap, BVBA, Naamloze Vennootschap (NV) en Coöperatieve 

Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (CVBA) zullen overblijven.184 De BVBA moet 

de rechtsvorm bij uitstek worden voor de kleine eenmanszaak tot de grote (niet-genoteerde) 

internationale onderneming. De NV zal er zijn voor de genoteerde ondernemingen. Aangezien 

de BVBA enorm aan populariteit moet winnen zullen er tal van maatregelen genomen worden. 

Zo is er sprake van meer vrijheid om het bestuursorgaan in te richten, afschaffing van het 

kapitaalconcept, alternatieve maatregelen ter bescherming van de derden, keuze over de 

overdraagbaarheid van aandelen, etc.185 Tijdens de besprekingen bleek al snel dat er nood is 

aan een grondige hervorming. Men wil vermijden dat er net zoals bij de S-BVBA half werk 

wordt geleverd en dat dit opnieuw tot een mislukking leidt. 

4.1 KAPITAAL 
De wetgever ziet in dat de S-BVBA niet het verhoopte succes behaald heeft en zal bij de 

hervorming afgeschaft worden. 186  Dit zou mogelijk zijn door het kapitaalconcept in het 

algemeen af te schaffen. Hiermee tracht men een einde te maken aan het kapitaalregime dat 

de laatste jaren zwaar onder vuur heeft gelegen als formeel, complex en rigide maar weinig 

doeltreffend. Voor de invulling van de blijvende verplichte inbreng zal de oprichter(s) over 

                                                
181 H. DE WULF, “Het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht vraagt om uw mening”, TRV 2014, 
afl. 4, 343-346. 
182  BELGISCH CENTRUM VOOR VENNOOTSCHAPSRECHT (eds.), De modernisering van het 
vennootschapsrecht / La modernisation du droit des sociétés, Brussel, Larcier, 2014, 446 p. 
183 Gedachtewisseling met de minister van Justitie en met deskundigen van het Belgisch centrum voor 
vennootschapsrecht over de modernisering van het vennootschapsrecht, Parl.St. Kamer 2015-2016, nr. 
1500/001. 
184 Ibid. 
185 D. BRULOOT, “De kapitaalloze BVBA: Een eerste verkenning”, Working Paper Series 2016, 7-8. 
186  W. VAN GAVER, “De BVBA-Starter. Een kritische analyse van het wetgevend kader en het 
wetsontwerp”, TRV 2013, afl. 8, 731-739. 
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keuzevrijheid beschikken. Dit hoeft dus niet meer de symbolische euro te zijn. 187  De 

afschaffing van het kapitaalconcept maakt het echter niet mogelijk om zonder inbreng op te 

starten. Door de afschaffing van het kapitaalconcept wordt de wettelijke reserve ook 

afgeschaft. Dit heeft vandaag louter een symbolische waarde.188 Verder is er sprake van één 

of meerdere oprichters, dit betekent dus dat de E-BVBA afgeschaft wordt. Het resultaat van 

een drastische knip in de minimale inbreng kan gevolgen hebben op het aandeelhouderschap. 

Hierop kan de wetgever inspelen door de inbreng los te koppelen van de stemrechten. Dit is 

geen verplichting maar de oprichters zouden van deze suppletieve regel gebruik kunnen 

maken. Concreet zou dit dus betekenen dat één aandeel niet meer tegenover één stem zal 

moeten staan. Verder zou een afschaffing van het kapitaal moeten leiden tot een herwerking 

van de boekhoudreglementering en de fiscaliteit die naar Belgisch recht nauw samenhangt 

met de enkelvoudige jaarrekening. 

4.2 FINANCIEEL PLAN 
Ten gevolge van de verlaging van de inbreng zal er meer belang gehecht worden aan het 

financieel plan. De oprichters van de vennootschap zullen een plan moeten opstellen waar 

duidelijk uit blijkt hoeveel inbreng noodzakelijk is voor de oprichting. Deze inbreng zal ter 

beschikking gesteld moeten worden van de onderneming. Het financieel plan zal een 

belangrijke rol spelen bij eventuele verdere discussies.189 

4.3 DERDENBESCHERMING 
Om de derdenbescherming te garanderen zullen er extra regels ingevoerd moeten worden. 

Het is belangrijk te benadrukken dat de huidige verplichtingen zeker niet verdwijnen. Zo zal 

onder andere de verplichting om de waarde te duiden bij een inbreng in natura blijven. De 

alarmbelprocedure wordt afgeschaft, er zal dus een alternatief bedacht moeten worden die de 

zaakvoerders verplicht na te denken over maatregelen bij financiële problemen.190 

Het BCV bedacht een aantal alternatieven om de derdenbescherming te kunnen blijven 

garanderen, ondanks de inbrengverlaging. Men dacht daarbij aan begrippen als solvabiliteit, 

liquiditeit, verhoogde aansprakelijk van zaakvoerders, etc. Deze begrippen doen ons 

onmiddellijk terugdenken aan de initiatieven van de buurlanden (supra 0) die ook maatregelen 

troffen ter bescherming van de derden. De Belgische wetgever kan zich baseren op de 

ervaring van de buurlanden. Toch werd de bespreking van de derdenbescherming met niet 

veel begrip onthaald. Dit is een onterechte reactie, aangezien er sprake is van een 

modernisering waarbij derdenbescherming prioritair is.191 

Een heel belangrijke gedachtewisseling met de minister van justitie op 3 december 2015 heeft 

te maken met een dubbele test bij de uitkering van winst. Dit geheel nieuw idee komt 

overgewaaid uit de buurlanden van België. Op het moment dat de vennootschap beslist om 

over te gaan tot de verdeling van de winst moeten er twee testen gedaan worden om de positie 

                                                
187 D. BRULOOT, “De kapitaalloze BVBA: Een eerste verkenning”, Working Paper Series 2016, 14. 
188 O. CAPRASSE en M. WYCKAERT, “Beperking van het aantal vennootschapsvormen: waarheen 
met de kapitaalvennootschappen (NV, BVBA, CV)?” in BCV, De modernisering van het 
vennootschapsrecht, Brussel, Larcier, 2014, 63-88. 
189 D. BRULOOT, “De kapitaalloze BVBA: Een eerste verkenning”, Working Paper Series 2016, 15. 
190 Gedachtewisseling met de minister van Justitie en met deskundigen van het Belgisch centrum voor 
vennootschapsrecht over de modernisering van het vennootschapsrecht, Parl.St. Kamer 2015-2016, nr. 
1500/001, 9. 
191 J. VANANROYE en G. LINDEMANS, “Het einde van de wereld die we kennen, is nabij”, TRV 2015, 
701-702; D. BRULOOT en K. MARESCEAU, “Koudwatervrees”, TRV-RPS 2016, 115-116. 
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van de derden niet te verzwakken. Allereerst moet de algemene vergadering de balans 

onderzoeken en kijken of de winstverdeling er niet voor zorgt dat het netto-actief in het rood 

gaat. Indien dit niet het geval is, gaat men over tot de tweede test. Het bestuursorgaan gaat 

dan een liquiditeitstest uitvoeren. Deze moet aftoetsen of de vennootschap nog in staat zal 

zijn, na de uitkering van de winst, schulden terug te betalen. De commissaris zal instaan voor 

de controle van deze laatste test. Deze tests moeten weerstand bieden tegen het concept van 

“wrongful trading”. Het vormt een beschermingsmechanisme tegen overmatige uitkeringen.192 

In eerder onderzoek werd al aangetoond dat noch kapitaal noch de bestaande alternatieven 

voor voldoende derdenbescherming zorgen. Het zal dus de kunst zijn van de Belgische 

Wetgever om de correcte technieken te selecteren en vooral meerdere technieken te 

gebruiken. Het onderzoek benadrukte ook dat kapitaal voordelen heeft en dat deze niet 

zomaar opzij geschoven mogen worden. Bruloot D., professor aan de Universiteit Gent, merkte 

wel op dat in de Verenigde Staten het kapitaal al jaren verdwenen is en dit daar een echt 

succesverhaal is geworden.193 

  

                                                
192 M. WYCKAERT en F. PARREIN, “Een ongeluk komt nooit allen. Hoe weegt de insolventie van de 
vennootschap op de bestuurdersaansprakelijkheid?” In K. GEENS, M. WYCKAERT, F. PARREIN, S. 
COOLS, R. TAS, F. HELLEMANS, M. WAUTERS en C. CLOTTENS, Vennootschaps- en financieel 
recht, Brugge, Die Keure, 2011, 1-36. 
193 D. BRULOOT, Vennootschapskapitaal en schuldeisers: een onderzoek naar de effectiviteit van de 
(Europese) kapitaalregelen en alternatieve technieken van schuldeisersbescherming, Antwerpen, 
Intersentia, 2014, 848 P. 
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5 METHODE 

5.1 PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSVRAAG 
Het huidige Belgische vennootschapsrecht is aan vernieuwing toe. Dit feit moet niet meer 

onderzocht worden. Het staat namelijk vast dat België een achterstand heeft opgelopen ten 

opzichte van zijn buurlanden. Eerdere pogingen tot vernieuwing liepen steeds af op een sisser. 

Om een einde te maken aan een periode van mislukkingen moet er actie komen. Onder leiding 

van minister van Justitie, Koen Geens, worden er alternatieven voorgesteld door het Belgische 

Centrum voor het Vennootschapsrecht. Binnen dit onderzoek leggen we de nadruk op het 

kapitaal van de BVBA. Er zijn concrete plannen om het kapitaalconcept naar de vuilbak te 

verwijzen. Op die manier kan België de referentie worden binnen Europa en een einde maken 

aan een moeilijke periode. Bij de buurlanden werd er nooit geopperd om het kapitaalconcept 

volledig af te schaffen. De vraag kan echter gesteld worden of het kapitaal nog enige waarde 

heeft, dit leidt ons onmiddellijk naar de algemene onderzoeksvraag van dit onderzoek. 

Algemene onderzoeksvraag: In welke mate heeft het kapitaal van de BVBA nog 

een betekenis in het huidige economische klimaat? 

Om dit te testen zullen we ons onderzoek opsplitsen in twee delen, namelijk een kwantitatief 

en kwalitatief deel. 

5.1.1 KWANTITATIEF ONDERZOEK 
Om te kijken of kapitaal nog enige waarde heeft binnen ons huidige economische klimaat 

beginnen we met een evolutie te bestuderen. Sinds de invoering van de euro is het 

minimumkapitaal 18.550 EUR. Bij de opstart van een BVBA kan je kiezen om te starten met 

een minimumkapitaal of meer. Binnen de eerste deelvraag zal er onderzocht worden hoeveel 

het kapitaal bedraagt op het moment van opstart. Kunnen we, aangezien sommige 

ondernemers geen noodzaak hebben aan kapitaal, vaststellen dat dit voornamelijk tegen het 

minimum aanleunt. 

Deelvraag 1: Hoe evolueerde het effectieve startkapitaal van de BVBA’s in België 

tussen 2006 en 2015? 

Het kapitaal moet niet volledig volstort worden bij de opstart. Indien ervoor gekozen wordt een 

BVBA alleen op te richten zal er 12.400 EUR moeten worden ingebracht. Als er meer dan één 

oprichter is verlaagd het in te brengen gedeelte naar 6.200 EUR. Voor onze tweede deelvraag 

zal er gekeken worden naar hoeveel er effectief volstort wordt op het moment van opstart. 

Deelvraag 2: Hoe evolueerde de fractie van het startkapitaal van BVBA’s in 

België dat bij opstart effectief werd volstort tussen 2006 en 2015? 

De oprichters hebben op het moment van opstart slechts een verplichting ten belope van 6.200 

of 12.400 EUR. Bij een faillissement loopt dit wel automatisch op tot 18.550 EUR. Als een 

onderneming winst maakt kan zij deze uitkeren aan de oprichters. Hierdoor verlaagt het risico 

van hun inbreng met het bedrag dat uitgekeerd werd. Indien een vennootschap na 5 jaar al 

18.550 EUR heeft kunnen uitkeren als winst, dan is het risico van de eigen inbreng eigenlijk 

opgegeven, want ze hebben op dat moment het totaal van het startkapitaal al terugverdiend. 

Om dit te onderzoeken zullen we kijken naar de winstuitkeringen van ondernemingen en deze 

na drie en vijf jaar vergelijken met het startkapitaal. 
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Deelvraag 3: In welke mate dekte de winstuitkeringen van BVBA’s in België na 

drie of vijf boekjaren het risico van het startkapitaal tussen 2006 en 2012? 

5.1.2 KWALITATIEF 
Naast het kwantitatieve luik wordt er ook nog een deel kwalitatief onderzocht. Er werd namelijk 

steeds advies gevraagd aan de beroepsorganisaties, maar er werd nooit gekeken hoe de 

ondernemers en lokale bankiers hierover denken en welke gevolgen een afschaffing voor hen 

teweegbrengt. 

In België kozen tal van ondernemers ervoor om een Limited (VK) of Flex BV (NL) op te richten. 

De redenen hiervoor kunnen het huidige rigide kapitaalconcept en de weinig succesvolle S-

BVBA zijn. Vormt het kapitaal echt een belemmering voor ondernemers tijdens de opstart of 

is dit louter een idee dat leeft? 

Deelvraag 4: In welke mate vormt het minimumkapitaal in België een 

belemmering tijdens de opstart van een BVBA en waarom? 

Mocht uit deelvraag 5 blijken dat kapitaal effectief een belemmering vormt, zouden we dan een 

effect kunnen vaststellen op de opstartbereidheid van een ondernemer mocht dit er niet zijn? 

Kan deze afschaffing er dus tot leiden dat mogelijke ondernemers die twijfelen toch sneller de 

stap zullen zetten om daadwerkelijk te beginnen ondernemen? Met andere woorden, vormt de 

inbrengverplichting de grootste belemmering of zijn er andere zaken die de opstart uitstellen? 

Concreet gaan we kijken of een afschaffing van dit concept positieve gevolgen heeft op het 

ondernemersgedrag. De afschaffing zorgt er voor dat de ondernemer mag kiezen hoeveel hij 

/ zij wenst in te brengen. In Nederland zagen we namelijk een grote stijging van het aantal 

ondernemingen na de verlaging van het kapitaal.194 De initiële stijging daar is mogelijks wel te 

wijten aan een wachtreactie van de ondernemers tot wanneer de wet in werking trad. 

Deelvraag 5: Welk verband bestaat er in België tussen de opstartbereidheid van 

ondernemers en de inbrengverplichting bij de opstart? 

Een afschaffing van kapitaal is mogelijks een vereenvoudiging voor de oprichters, maar heeft 

dit gevolgen voor de relatie leverancier-klant? Ondernemers hebben de mogelijkheid om hun 

klanten na te trekken via de balanscentrale. Dit is geen verplichting maar op die manier kunnen 

ze wel te weten komen of de klant / leverancier solvabel is. Het is dan ook verstandig geen 

zaken te doen met of voorwaarden op te stellen voor klanten / leveranciers die weinig liquide 

middelen hebben of al enkele jaren verlieslatend zijn. We stellen ons de vraag of ondernemers 

hun klanten / leveranciers daadwerkelijk onderzoeken alvorens ze beslissen om in zee te gaan 

met hen. Indien ze inderdaad kijken naar de toestand van de zakenpartners, wordt het kapitaal 

/ eigen inbreng dan beschouwd als een doorslaggevende factor om zaken te doen of niet? 

Hierbij kan ook gekeken worden of ondernemers eventueel andere maatregelen zouden 

kunnen treffen om zich te wapenen tegen een faillissement van een zakenpartner. 

Deelvraag 6: In welke mate vormt het ontbreken van kapitaal / eigen inbreng bij 

een klant / leverancier in België een belemmering om zaken te doen? 

Onze laatste deelvraag heeft betrekking op de financiële instellingen. Een afschaffing van het 

kapitaalconcept treft hen namelijk ook direct. De eigen inbreng vormt voor hen een zekerheid 

                                                
194 Y.E. GASSLER, “Evaluatie van de flex BV”, Leiden, 2013. 
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tegen het uitblijven van terugbetalingen. Als de eigen inbreng te beperkt is, zullen er mogelijks 

alternatieve waarborgen gesteld worden of zullen ze helemaal geen krediet meer toekennen. 

Binnen dit onderzoek proberen we een inzicht te krijgen in de visie van de financiële 

instellingen op deze evolutie. 

Deelvraag 7: Hoe moeilijk / gemakkelijk kan een BVBA in België een lening 

verkrijgen als er geen kapitaal / eigen inbreng is in de BVBA? 

5.1.3 DATABRONNEN 
De data die we gebruiken voor het kwantitatieve deel van dit onderzoek is afkomstig van de 

databank van Bel-First, gepubliceerd door Bureau Van Dijk (uitgever van bedrijfsinformatie en 

gespecialiseerd in particuliere bedrijfsgegevens). Deze uitgebreide database bevat alle 

informatie van de jaarrekeningen van 1.2 miljoen Belgische bedrijven. Binnen deze database 

is het mogelijk een specifieke sector, ondernemingsvormen, … te selecteren. Wat deze 

database zo waardevol maakt voor dit onderzoek is het feit dat het mogelijk is alle 

jaarrekeningen van deze bedrijven te analyseren. Door de correcte toepassing van filters is 

het mogelijk om heel specifieke zaken en de beoogde resultaten te verkrijgen. In het voorjaar 

van 2017 was er nog geen data beschikbaar is voor de periode na 2015. Dit vormt geen 

belemmering om de resultaten correct te kunnen interpreteren. Er zijn namelijk geen relevante 

wetswijzigingen geweest die een ander effect met zich zouden meebrengen. 

Het tweede deel van dit onderzoek heeft betrekking op het kwalitatieve deel. De eerste drie 

vragen van dit deel hebben betrekking op de ondernemers. Daarom werden toekomstige 

starters en recent begonnen ondernemers gecontacteerd. De informatie van deze doelgroep 

werd verkregen door het uitsturen van online enquêtes en door het bijwonen van 

evenementen. De hulp van de Gentrepreneur speelde een cruciale rol bij het verzamelen van 

deze data. Gentrepreneur is een initiatief van Startersfabriek VZW, Stad Gent, Idea Factory 

(Arteveldehogeschool), Durf Ondernemen (UGent), Centrum voor Ondernemen (HoGent) & 

Minus One VZW. Deelname aan hun activiteiten zorgde voor een beter zicht op de 

moeilijkheden die startende ondernemers ondervinden bij het oprichten van een onderneming. 

De ondersteuning van dergelijke organisaties is van cruciaal belang in de huidige samenleving. 

Deze organisaties beschikken over een uitgebreid netwerk en kunnen zo starters in contact 

brengen met elkaar en personen die ze nodig hebben. Vaak kunnen ze ook tips geven om 

ideeën te optimaliseren. Tijdens evenementen van deze organisaties worden er ook contacten 

gelegd tussen de verschillende (toekomstige) ondernemers. Ze kunnen hun contacten dan 

aanspreken bij eventuele problemen. Dit netwerk resulteert in meer starters en zorgt er ook 

voor dat ideeën meer doordacht zijn. De organisaties zijn op dit moment bezig met cijfers te 

verzamelen, maar deze zijn nog niet beschikbaar. Al deze organisaties konden echter wel een 

positieve trend opmerken. 

De laatste vraag van het kwalitatieve deel heeft betrekking op de banksector. Voor dit 

onderzoek werden 5 banken (zie Tabel 19: Financiële instellingen) gecontacteerd. Er werd 

gekozen voor twee grootbanken, twee iets kleinere banken en één bank die geen kredieten 

verstrekt aan ondernemingen. 

5.1.4 VERANTWOORDING ONDERZOEKSMETHODE  
Om de trends van de laatste jaren te kunnen vaststellen, zijn data nodig over deze periode. 

De enige directe manier om deze data te verkrijgen, is via Bel-First, een databank van Bureau 
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Van Dijck met bedrijfsdata voor België. De vele mogelijkheden van deze databank maakten 

het relatief gemakkelijk om informatie op te zoeken op maat van dit onderzoek. 

Het verzamelen van de data voor het kwalitatieve onderzoek was moeilijker. Oorspronkelijk 

werd gekozen om contact op te nemen met ondernemingen die minder dan vijf jaar actief 

waren. Dit gaf een aantal problemen. Zo was het bijvoorbeeld niet mogelijk om op een 

efficiënte manier de beoogde contactgegevens van deze doelgroep te verkrijgen. Op de site 

van de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) zijn adresgegevens te vinden, maar een 

telefoonnummer of e-mailadres is niet altijd zichtbaar. Een alternatieve manier om deze 

gegevens van de doelgroep toch te vinden, is het zoeken van de naam van hun onderneming 

in een online zoekmachine. Veel ondernemingen hebben echter nog geen website of 

gebruiken een andere naam voor het grote publiek dan de naam waarop hun onderneming 

effectief geregistreerd is. De laatste moeilijkheid was het bereiken van de zaakvoerder. Binnen 

de categorie van recent gestarte ondernemingen (nl. maximum vijf jaar geleden), bevinden 

zich vanzelfsprekend meerdere kleine ondernemingen. Deze hadden dikwijls geen interesse 

of tijd om deel te nemen aan ons onderzoek. Bij de grotere bedrijven was het eerder een 

uitdaging om de meest geschikte persoon te kunnen contacteren. 

Door bovenstaande factoren werd besloten om te focussen op de toekomstige starters of 

recent begonnen ondernemers. De eersten omvatten alle mensen die een idee hebben dat ze 

eventueel willen omzetten in een commerciële activiteit. De laatsten bestaan uit de 

ondernemingen die nog niet langer actief zijn dan zes maanden. Dit kon gevraagd worden via 

de enquêtetool. De reden waarom voor deze doelgroep werd gekozen is tweeledig. De 

voornaamste reden is dat deze doelgroep relatief eenvoudig te bereiken is (bv. Op bepaalde 

evenementen en via sociale media). Ten tweede ondervinden een groot aantal onder hen  p 

dit moment opstartproblemen of hebben zij recent opstartproblemen ondervonden. Hierdoor 

kunnen ze deze ervaring nog nauwkeurig beschrijven en is deze informatie nog zeer actueel. 

De data werd verzameld bij studenten aan een aantal Gentse onderwijsinstellingen. 

Gelijkaardige initiatieven zijn te vinden in de andere studentensteden. Aangezien de 

voorwaarden om een onderneming te beginnen in België overal identiek zijn, zou een 

gelijkaardig onderzoek in een andere Belgische studentenstad gelijkaardige resultaten met 

zich moeten meebrengen. 

De data die verkregen werden van deze doelgroep bevat een aantal beperkingen. Het was 

praktisch gezien bijna onmogelijk om deze groep volledig te bereiken, hierdoor is niet alle 

informatie verzameld. Verder kunnen mensen die nog bezig zijn met de voorbereidingen van 

hun opstart nog op extra problemen botsen na de ondervraging waardoor hierover geen 

informatie verzameld werd. Ondanks deze beperkingen, zullen de resultaten volgens ons toch 

een duidelijk beeld geven over de problematiek en visie van deze doelgroep. 

De laatste vraag van dit onderzoek werd gesteld aan vijf financiële instellingen. Tijdens deze 

bevragingen van de verantwoordelijken voor leningen aan ondernemingen, werd uitvoerig 

ingegaan op de evolutie die er misschien in België aankomt. De groep van vijf banken moest 

niet uitgebreid worden, omdat de resultaten allemaal in lijn waren van elkaar. Iedere 

respondent vertoonde gelijkaardige kenmerken en had een gelijkaardige visie over deze 

evolutie.  
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6 RESULTATEN 

6.1 KWANTITATIEF ONDERZOEK 

6.1.1 DEELVRAAG 1 
Hoe evolueerde het effectieve startkapitaal van BVBA’s in België tussen 2006 en 

2015? 

De laatste tien jaar die beschikbaar zijn in de databank van Bel-First lopen van 2006 tot en 

met 2015. In totaliteit werden er 168.120 opgestarte BVBA’s bestudeerd. Niet alle opgestarte 

BVBA’s konden in deze berekening worden opgenomen aangezien niet alle data beschikbaar 

is of er gebruik werd gemaakt van verlengde boekjaren. Verder werd er alleen gekeken naar 

de eerste jaarrekening van de opgestarte ondernemingen. Indien er dus sprake is van een 

verlengd boekjaar zal de neerlegging van de jaarrekening later gebeuren dan bij 

ondernemingen die het traditionele boekjaar (1/1/20XX – 31/12/20XX) hanteren. Deze groep 

ondernemingen wordt niet opgenomen in de dataset voor deze analyse. Deze problemen doen 

zich ook voor bij de andere deelvragen. 

De grote van het opstartkapitaal werd verdeeld in vijf groepen. De eerste groep heeft een 

startkapitaal van 18.550 – 18.600 EUR. Er werd gekozen voor deze interval, omdat veel 

ondernemingen toch kiezen om te beginnen met 18.600 EUR in plaats van 18.550 EUR. Dit is 

niet verplicht, maar is gemakkelijk om te rekenen. 6.200 EUR (minimumvolstorting bij 

meerdere zaakvoerders) is namelijk één derde van 18.600 EUR. De tweede categorie loopt 

tot 25.000 EUR. Hierin vallen de ondernemingen die iets meer dan het minimumkapitaal 

verkiezen. De derde categorie heeft een startkapitaal tussen 25.001 EUR en 50.000 EUR. De 

vierde categorie bevat de startende ondernemingen met een startkapitaal van 50.001 – 

100.000 EUR. De laatste groep heeft een startkapitaal van meer dan 100.000 EUR. Binnen 

deze laatste groep zullen voornamelijk ondernemingen zitten die ontstaan zijn door splitsingen 

of door fusies. Hierbij zal een nieuwe onderneming voortkomen uit een reeds bloeiende 

onderneming. De andere optie is dat twee of meerdere ondernemingen samenvloeien in één 

nieuwe onderneming. De laatste groep zijn dus eigenlijk geen “echte” starters. Problemen met 

startkapitaal zal bij hen geen rol spelen aangezien zij over grote budgetten beschikken door 

eerder uitgevoerde activiteiten. 

De verkregen resultaten, zie Tabel 20: Gegevens startkapitaal (2006-2015), bevatten 

mogelijks een kleine afwijking met het effectieve startkapitaal. De database van Bel-First bevat 

de jaarrekeningen van ondernemingen. Als een onderneming dus opstart op 20 april 2006 zal 

deze informatie pas beschikbaar zijn in de loop van 2007. De jaarrekening bevat een 

eindtoestand van het boekjaar 2006 (op 31 december 2006). Indien de onderneming dus 

tussen 20 april 2006 en 31 december 2006 nog kapitaalwijzigingen doorvoerde zullen deze 

niet merkbaar zijn in de jaarrekening. Het is mogelijk om dit te controleren. Bij iedere 

kapitaalwijziging moet er naar de notaris gegaan worden. De akte die opgemaakt wordt is 

publiek toegankelijk via het BS. Op die manier kan dit dus gecontroleerd worden. Deze 

onzekerheid wegwerken op een nationale schaal is echter voor dit onderzoek te tijdrovend. 

Verder zullen vele ondernemingen waarschijnlijk geen kapitaalverhoging of -vermindering 

doorvoeren in het eerste boekjaar van hun bestaan. Indien dit toch het geval zou zijn gaat dit 

over een klein aantal ondernemingen. Door de grootte van de bestudeerde data zal dit effect 

dus beperkt worden tot het minimum. 
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In tabel 2, is de verdeling van het aantal vennootschappen per grote van het startkapitaal 

weergegeven. Opmerkelijk is de groep dat over een startkapitaal beschikt van 18.550 -18.600 

EUR. Tussen 2006 en 2015 bevatte deze categorie gemiddeld 77,00% van de 

ondernemingen. In absolute cijfers goed voor 129.531 opgestarte BVBA’s. In 2006 werd het 

“kleinste” percentage vastgesteld, namelijk 74,80% van alle opgestarte BVBA’s. De piekjaren 

2011 en 2015, met 78,80% en 78,70% zijn geen enorme uitschieters. Deze kleine stijging kan 

mogelijk te wijten zijn aan het terug aanzwengelen van de economie. Hierdoor zijn er meer 

starters, maar deze willen het risico beperken en kiezen dus voor een BVBA met het 

minimumkapitaal.  

TABEL 2: GRAFIEK STARTKAPITAAL (2006-2015) 

 
 

De tweede categorie is met een grote achterstand meteen ook de tweede grootste. Over de 

jaren heen bevat deze gemiddeld 9,80% van de opgestarte BVBA’s. Goed voor in totaal 16.466 

BVBA’s in tien jaar. Een opvallende trend is de dalende lijn die deze categorie kende doorheen 

de jaren. In 2006 vertegenwoordigde deze groep nog 12,50% van de opgestarte BVBA’s. In 

2015 werd dit percentage verminderd tot 8,00% een daling van 4,50%. Dit verlies ging voor 

het grootste deel naar de eerste categorie (18.550 – 18.600 EUR). Daar is namelijk een stijging 

merkbaar van 74,80% naar 78,70%, goed voor 3,90%. De laatste categorie (>100.000) bevat 

het overgebleven deel van de daling. Binnen deze categorie is namelijk een stijging vast te 

stellen van 0,70% over de jaren heen. Men begon in deze categorie met 4,90% en eindigde 

met 5,60%. In absolute cijfers werden er in totaal 9.360 ondernemingen opgestart met een 

startkapitaal boven de 100.000 EUR. 

De andere categorieën vertonen geen noemenswaardige evolutie.  
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6.1.2 DEELVRAAG 2 
Hoe evolueerde de fractie van het startkapitaal van BVBA’s in België dat bij 

opstart effectief werd volstort tussen 2006 en 2015? 

Om te weten welk deel van het kapitaal effectief volstort wordt moet terug gekeken worden in 

de jaarrekening. Hier kan dus terug een verschil op zitten met de werkelijke toestand indien er 

een extra deel volstort is na de opstart en voor het afsluiten van het boekjaar. Dezelfde 

beperkingen van deelvraag 1 gelden ook voor de analyse van deze vraag. 

Binnen deze analyse werd er terug gekozen om enkele groepen te maken. De eerste groep 

bevat het deel van de minimumvolstorting (6.200 EUR) tot 11.999 EUR. Deze bevat in alle 

jaren het grootste percentage van de ondernemingen, namelijk 38,00% over de jaren heen. 

Deze groep kiest er dus voor om minder dan 12.000 EUR te volstorten ondanks het feit dat ze 

een minimumkapitaal moeten hebben van 18.550 EUR. De tweede groep bevat de 

volstortingen tussen de 12.000 en 18.550 EUR. Over de jaren heen bevat deze groep 21,80% 

van de opgestarte BVBA’s. Het is dan ook de derde grootste groep. Binnen deze groep zitten 

onder andere de E-BVBA’s die met een volstorting van 12.400 EUR toekomen. Dit interval 

kende een lichte schommeling omlaag met een dieptepunt in 2014 (19,00%), die werd echter 

gecompenseerd met een stijging in de categorie van 18.550 tot 25.000. In 2014 kan er dus 

een piek vastgesteld worden in het aantal volstortingen die groter of gelijk aan 18.550 EUR 

zijn, maar kleiner dan 25.000 EUR zijn. Deze derde categorie bevat over de jaren heen 26,30% 

van de opgestarte BVBA’s, hiermee is het de tweede belangrijkste interval. De exacte cijfers 

van iedere jaar en interval zijn te vinden in  

Tabel 21: Cijfers volstorting startkapitaal (2006-2015). 

TABEL 3: VOLSTORTING STARTKAPITAAL (2006-2015) 

 

De eerste drie groepen zijn over de jaren heen goed voor 86,20% van de opgestarte BVBA’s. 

De andere categorieën zijn minder van belang. Wel is het nog noemenswaardig dat de laatste 

groep, namelijk volstorting >50.000 over de jaren heen 8,20% bevat van de opgestarte 

BVBA’s. Hieruit kan terug geconcludeerd worden dat fusies of splitsingen mogelijks een 

belangrijk aandeel hebben binnen dit segment. 

Om de analyse te verbeteren kijken we in relatieve termen. We gaan dus vergelijken hoeveel 

effectief volstort wordt ten opzichte van het startkapitaal in de onderneming. De vergelijking 

zal gebeuren ten opzichte van de ondernemingen die een startkapitaal hebben tussen de 
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18.550 en 18.600 EUR. Op die manier kijken we naar de grootste groep starters, maar kijken 

we ook hoe de volstorting zit binnen de groep met het laagste startkapitaal. De tabel hieronder 

zorgt voor een visuele ondersteuning van de analyse. De effectieve cijfers van deze analyse 

zijn terug te vinden in Tabel 22: Cijfers % volstorting ten opzichte van het min. startkapitaal 

(2006-2015)  

TABEL 4: PERCENTAGE VOLSTORTING TEN OPZICHTE VAN STARTKAPITAAL 18.550-

18.600 (2006-2015) 

 

De volstorting wordt onderverdeeld in drie intervallen. De eerste interval bevat de volstortingen 

tussen de 30,00% - 59,99% van het startkapitaal. Hierin zitten de BVBA’s die met meerdere 

personen opgericht worden. Lager dan 30,00% (6.200 EUR) is niet mogelijk en zit dus ook niet 

in dit interval. De tweede interval loopt van 60,00% - 89,99%. Dit zijn de BVBA’s die besloten 

om meer dan 12.400 EUR te volstorten, maar nog niet het gehele startkapitaal. Binnen deze 

groep zitten de E-BVBA’s. De laatste interval bevat de volstorting van 90,00% - 100,00% van 

het startkapitaal. Dit zijn de BVBA’s die bij de opstart gekozen hebben om alles onmiddellijk te 

volstorten. Het voordeel van deze groep is dat ze het geld dan ook effectief kunnen gebruiken 

in de onderneming. De eerste en tweede groep volstorten niet alles. Het nog niet gestorte 

kapitaal kunnen ze dus nog privé gebruiken. Ze kunnen dit echter niet gebruiken binnen de 

onderneming. 

Het eerste interval bevat 46,10% van de opgestarte BVBA’s met een kapitaal van 18.550 – 

18.600 EUR. Het tweede interval telt 26,90% van deze groep. Het laatste interval omvat 

27,00% van deze groep. Dit laatste interval bevat de vennootschappen die een inbreng deden 

in natura (gebouwen, goodwill,..). Bij een dergelijke inbreng moet het geheel bij opstart 

ingebracht worden. Dit beïnvloedt mogelijks het percentage. Binnen dit onderzoek was het niet 

mogelijk om te kijken hoe de effectieve inbrengen gebeurden; Het valt wel op dat een 73,00% 

van de BVBA’s met een kapitaal van 18.550 – 18.600 verkiezen om minder dan 90,00% te 

volstorten bij de opstart. 73,00% is gelijk aan 94.420 BVBA’s. Deze meerderheid zou dus 

mogelijks verkiezen om op te starten met een lager kapitaal. De redenen hiervoor kunnen 

mogelijk gevonden worden later in dit onderzoek. 
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6.1.3 DEELVRAAG 3 
In welke mate dekte de winstuitkeringen van BVBA’s in België na drie of vijf 

boekjaren het risico van het startkapitaal tussen 2006 en 2012? 

Winstuitkeringen kunnen ervoor zorgen dat het risico van de oprichters verminderd wordt. Als 

een zaakvoerder begint met een startkapitaal van 18.550 en na enige tijd in de mogelijkheid 

verkeert om een minimum even groot bedrag netto uit te keren als een dividend heeft de 

zaakvoerder zijn risico om 18.550 EUR te verliezen beperkt tot nul, op voorwaarde dat dit 

legaal is gebeurd. Onderstaande analyse zal een inzicht proberen krijgen in deze materie. De 

analyse zal beperkt worden op de ondernemingen met een startkapitaal lager dan 18.600 

EUR. Deze beperking is echter relatief aangezien het grootste aantal startende BVBA’s 

opgestart worden met een kapitaal lager dan 18.600 EUR. 

De eerste analyse heeft betrekking op de opstartende ondernemingen tussen 2006 en 2012. 

Er wordt gekeken of er al uitkeringen plaatsgevonden hebben gedurende hun eerste drie jaren 

en of deze uitkeringen eventueel het minimumkapitaal al dekken.  

Uit Tabel 5: Dekking van het kapitaal na 3 jaar winstuitkering (2006-2012) kan geconcludeerd 

worden dat binnen de eerste 3 jaar de meerderheid (gemiddeld over de jaren heen 74,10%) 

van de startende BVBA’s nog geen uitkering heeft gedaan. De BVBA’s die wel een uitkering 

uitvoeren vertegenwoordigen gemiddeld 25,90%. Binnen dit deel is de meerderheid in de 

mogelijkheid (gemiddeld 16,10%) om minimum het startkapitaal uit te keren. Na drie jaar is 

16,10% vrij van enig risico. Als er extra winstuitkeringen komen, wordt hun voordeel alleen 

maar groter. Het risico is in dit geval al volledig verdwenen. Opvallend is wel dat ongeveer drie 

op de vier opstartende BVBA’s na drie jaar geen enkele uitkering doorvoerde. Het feit dat de 

eerste drie levensjaren van een onderneming cruciaal zijn, kan hier mogelijks mee te maken 

hebben. Verder is het ook mogelijk dat de onderneming geen winstuitkering doorvoert, maar 

de winst gebruikt om te investeren. Dit is ook positief voor de onderneming, maar het risico 

(startkapitaal) blijft wel bestaan. Het is echter ook mogelijk dat de winsten gewoon in de 

onderneming blijven zonder reden of in het kader van fiscale optimalisatie. 

Een andere optie is dat de onderneming de winst in een liquidatiereserve steekt. Hierdoor zal 

het later voordeliger zijn om uit te keren. Deze regel is wel enkel van toepassingen op KMO-

vennootschappen die onder de bepalingen van artikel 15 van het wetboek van 

vennootschappen vallen.195 Indien de criteria overschreden worden zal men geen aanspraak 

meer kunnen maken op de voordelige regeling van de liquidatiereserve. Als er een 

liquidatiereserve wordt aangelegd en er vindt een uitkering plaats binnen de vijf jaar zal dit 

gebeuren aan 20,00% roerende voorheffing (in plaats van 30,00%). Als de uitkering plaatsvindt 

na vijf jaar bedraagt de roerende voorheffing 5,00%. Een laatste optie is uitkeren als de BVBA 

wordt ontbonden. Dan zal er namelijk geen roerende voorheffing verschuldigd zijn. 196 Deze 

regeling was nog niet aan de orde voor de onderzochte jaren. Het aanleggen van een 

liquidatiereserve is pas mogelijk sinds 1 januari 2015. 197  Aangezien dit ook gunstige 

maatregelen zijn voor ondernemers kan het resultaat op deze vraag een kleine vertekening 

hebben. Het risico zal mogelijks wel nog bestaan, maar er kan wel winst gerealiseerd zijn die 

ze later uitkeren of herinvesteren. 

                                                
195 Art. 15 WIB92. 
196 Art. 269, § 1, 8° WIB92. 
197 Programmawet van 19 december 2014, BS 29 december 2014. 
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TABEL 5: DEKKING VAN HET KAPITAAL NA 3 JAAR WINSTUITKERING (2006-2012)198 

 

In Tabel 6: Dekking van het kapitaal na 5 jaar winstuitkering (2006-2010) wordt er gekeken of 

vijf jaar winstuitkeren voldoende is om het risico (startkapitaal) weg te nemen. Er is een daling 

van ruim 10,00% bij de BVBA’s die niet uitkeren, van 74,10% naar 63,60% wanneer we kijken 

over een periode van vijf jaar. Hierdoor is er een stijging van ongeveer hetzelfde percentage 

merkbaar in de categorie ondernemingen die een hogere uitkering doen dan hun startkapitaal 

(16,10% naar 25,80%). 

Op basis van deze data kan dus gezegd worden dat één vierde van de opgestarte BVBA’s na 

vijf jaar geen risico meer heeft om zijn startkapitaal te verliezen aangezien er voor minimum 

hetzelfde bedrag werd uitgekeerd. Dit is wel op voorwaarde dat er geen kapitaalsverhoging 

doorgevoerd werd. In dat geval zal het risico namelijk stijgen. Nog eens 10,6% heeft al 

uitkeringen gedaan de eerste vijf jaar, maar nog niet voldoende om aan het startkapitaal te 

komen. Hierbij moet terug rekening gehouden worden met ondernemingen die mogelijks 

andere manieren gebruiken om hun winst te bestemmen. 

TABEL 6: DEKKING VAN HET KAPITAAL NA 5 JAAR WINSTUITKERING (2006-2010)199 

 

  

                                                
198 Tabel 23: Cijfers dekking van het kapitaal na 3 jaar winstuitkering (2006-2012). 
199 Tabel 24: Cijfers dekking van het kapitaal na 5 jaar winstuitkering (2006-2010). 
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6.2 KWALITATIEF ONDERZOEK 
De resultaten van deelvraag 4, 5 en 6 zijn gebaseerd op enquêtes die afgenomen zijn bij 110 

toekomstige starters of recent begonnen ondernemers. Deze enquêtes werden grotendeels 

verspreid online (90), maar ook voor een deel face-to-face (20). Om feedback te krijgen op de 

vragen werd voor dit onderzoek namelijk gekozen om naar twee bijeenkomsten te gaan voor 

startende of recent begonnen ondernemers. Voor en na het evenement werden de deelnemers 

ondervraagd. Op deze manier was het mogelijk om meer inzicht te krijgen in de problematiek 

waarmee deze doelgroep geconfronteerd wordt. 

6.2.1 DEELVRAAG 4 
In welke mate vormt het minimumkapitaal in België een belemmering tijdens de 

opstart van een BVBA en waarom? 

Om een antwoord te kunnen formuleren op de vraag moet eerst gekeken worden of er effectief 

moeilijkheden ondervonden worden. De moeilijkheden moesten niet specifiek gaan over de 

kapitaalverplichting, maar over alle mogelijke problemen waarmee deze doelgroep 

geconfronteerd werd of op dit moment geconfronteerd wordt. Opvallend is dat ruim 81,82% 

van de ondervraagden problemen ondervond of op dit moment moeilijkheden heeft. Dit komt 

overeen met 90 van de 110 respondenten. De groep die geen problemen of toch geen 

noemenswaardige problemen kende liet zich in de meeste gevallen vergezellen door een 

boekhouder of hadden ouders die een onderneming uitbaten en / of met financiële middelen 

over de brug kwamen. Dit is echter niet bij iedereen het geval. Wel bleek dat de hulp van de 

ondersteunende organisaties in Gent een enorme stimulans is om te beginnen ondernemen. 

De kennis en het netwerk vormen dan ook voor de 81,82% de reden om verder te zetten met 

hun idee. 

TABEL 7: AANTAL ONDERNEMINGEN OF STARTERS DIE PROBLEMEN 

ONDERVONDEN/VINDEN 

 

Aanvullend op deze vraag werd gekeken naar wat voor hen de grootste problemen waren 

tijdens de opstartfase. De mogelijke alternatieve antwoorden op deze vraag werden gebaseerd 

op alle stappen die een BVBA moet doorlopen tijdens een opstart. Er was ook nog mogelijkheid 

om andere moeilijkheden toe te voegen. Verder werd er bij het opstellen van deze vraag 

rekening gehouden met eerder onderzoek aan de Universiteit Gent. In 2016 verscheen er een 

thesisonderzoek dat de problematiek van de verschillende ondernemingsvormen onderzocht. 

Hierbij werden de boekhouders ondervraagd en werd geen gehoor gegeven aan de 
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ondernemers zelf. 200  De beperking van dit onderzoek schuilt dan ook in dit segment. 

Boekhouders kunnen niet uit eigen ervaring spreken over de moeilijkheden die ondernemers 

ondervinden. Daarom zullen de resultaten ook in sommige zaken grondig verschillen, maar bij 

andere zaken ook gelijk lopen. 

Om te kijken wat de exacte belemmeringen zijn tijdens de opstart konden de deelnemers 

meerdere zaken selecteren. De resultaten die hieronder weergegeven zijn worden berekend 

per categorie op het totaal van de deelnemers. Dit wil zeggen dat als er 24 respondenten 

notariële akte aanduiden als een belemmering dit vergeleken wordt met de 110. Dan zal er 

dus te lezen staan in de grafiek dat 21,82% dit een belemmering vindt. Deze deelnemer kon 

verder ook nog moeilijkheden ondervonden hebben met zijn financieel plan. Als dit het geval 

is zal hij ook in deze categorie deel uitmaken van het aantal stemmen ten opzichten van 110. 

TABEL 8: BELEMMERINGEN TIJDENS DE OPSTART 

 

Er zijn twee duidelijke uitschieters merkbaar in bovenstaande grafiek, namelijk het financieel 

plan en het minimumkapitaal. Het minimumkapitaal werd door 65 respondenten aangeduid als 

één van de grootste belemmeringen tijdens hun opstart. Dit werd gevolgd door het financieel 

plan met 56 respondenten die dit aangeduid hadden. De eerste werd niet opgesomd als een 

probleem bij het onderzoek bij de boekhouders. Financieel plan en notariële akte werden bij 

deze doelgroep omschreven als één van de grootste problemen. Het grootste probleem uit dat 

onderzoek bleek de beperkte overdraagbaarheid.201 Dit is een probleem waarmee starters nog 

niet geconfronteerd worden en daarom werd hier mogelijk ook nog niet aan gedacht. In een 

latere fase van hun ondernemersloopbaan kunnen ze hier echter wel nog op botsen. 

Een derde belemmering die echter in mindere mate aangeduid werd is de notariële akte. Dit 

werd door 26 van de 110 respondenten beschouwd als een belemmering. Het resultaat op 

deze categorie kan echter foutief zijn. Het minimumkapitaal wordt door de meerderheid 

aanschouwd als een belemmering. Hierdoor zullen velen overwegen een eenmanszaak te 

beginnen. Om deze reden zullen ze bij de opstart van de eenmanszaak niet geconfronteerd 

worden met de notariële akte. 

                                                
200 M. GHESQUIERE, “Populaire vennootschapsvormen bij startende ondernemingen: onderzoek naar 
de redenen”, Gent, 2016, 1-205. 
201 Ibid. 
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Het verkrijgen van een lening (12 respondenten) en de registratie (11 respondenten) werd 

aangeduid door een kleiner aantal. Dit kan mogelijks te maken hebben met het feit dat ze nog 

niet ver genoeg gevorderd zijn met hun project. Voor 8 respondenten was er een belemmering 

die niet opgesomd werd tussen de mogelijke antwoorden. Zij ondervonden problemen met hun 

product, naamkeuze, marketing, bescherming van hun merk en het adres dat niet op een kot 

mag staan. In mindere mate, 2 respondenten, werden licenties omschreven als een 

belemmering. 

In de enquête werd dieper ingegaan op het minimumkapitaal van 18.550 EUR. Er werd 

gevraagd aan de respondenten of dit eerder een belemmering of een verplichting voor hen 

vormde. Dit zal ook direct de link vormen naar deelvraag 5. 

TABEL 9: MINIMUMKAPITAAL EEN NOODZAKELIJKE VERPLICHTING OF EEN 

BELEMMERING 

 

De grote meerderheid omschrijft een minimumkapitaal van 18.550 EUR als een belemmering 

bij het opstarten van een onderneming. Hierbij wordt echter niet gezegd dat ze het 

kapitaalconcept volledig afschrijven. De mogelijke reden waarom dit een probleem vormt bij 

de ondervraagden is de levensfase waarin ze momenteel verkeren. De ondervraagden zijn 

studenten, wat betekent dat ze nog maar weinig inkomsten hebben kunnen vergaren. Hierdoor 

kunnen ze moeilijk een kapitaal van 18.550 EUR volstorten of betalen in geval van 

aansprakelijkheid bij een faillissement. Later in dit onderzoek wordt bekeken wat voor hen wel 

een aanvaardbaar bedrag zou zijn. 

Een groep van 23 respondenten goed voor ongeveer één vijfde van de totale groep vindt het 

minimumkapitaal geen belemmering, maar eerder een verplichting. Ze vinden dat dit nu 

eenmaal bij de BVBA hoort en dat dit een voorwaarde is om te genieten van de beperkte 

aansprakelijkheid. Op die manier zou er ook zorgvuldiger met de onderneming worden 

omgegaan beweren enkele respondenten. Dit werd echter niet onderzocht en is dus een 

loutere subjectieve analyse van respondenten uit het “verplicht” kamp. 

Sommigen konden geen mening vormen over dit onderwerp. Het betreft hier 8 respondenten 

of 7,27% van de ondervraagden. 
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6.2.2 DEELVRAAG 5 
Welk verband bestaat er in België tussen de opstartbereidheid van ondernemers 

en de inbrengverplichting bij de opstart? 

Het ondernemerschap in België wordt belemmert zo blijkt uit de resultaten van deelvraag 4. 

Daarom werd de volgende vraag gesteld aan de respondenten: “Indien er geen 

kapitaalverplichting zou zijn, was u dan sneller begonnen met ondernemen?”. Deze vraag kon 

beantwoord worden met een “ja” of een “neen”. Beide categorieën zijn vertegenwoordigd, 

maar het neen-kamp bracht wel een genuanceerder antwoord bij de mondelinge 

ondervragingen dan het ja-kamp. 

TABEL 10: SNELLER ONDERNEMEN ALS DE KAPITAALVERPLICHTING ER NIET ZOU 

ZIJN 

 

Het ja-kamp vertegenwoordigt 73 respondenten of 66,36% van de gehele steekproef. Hun 

visie op het kapitaal is dat het niet voor alle type ondernemingen nodig is. Toch zeker niet in 

die mate dat het vandaag vereist is om een BVBA op te kunnen starten. Als jongere heb je 

nog geen spaarpotje kunnen opbouwen, waardoor een onderneming oprichten niet eenvoudig 

is. Bovendien wensen ze een onderneming op te starten met beperkte aansprakelijkheid om 

zichzelf veilig te stellen. Dit kan dan ook voor de meeste jongeren enkel via een BVBA (er zijn 

ook mogelijkheden om dit via een CVBA te doen, eventueel via een initiatief op de school). 

De mening over het opstarten binnen het neen-kamp is helemaal anders. Zij vinden de 

kapitaalverplichting een manier om er voor te zorgen dat er extra wordt nagedacht voordat er 

een BVBA wordt opgestart. Dit zal voor minder faillissementen zorgen en een stabieler 

ondernemerslandschap creëren volgens deze groep. Of dit effectief het geval is kan niet 

bewezen worden. Het neen-kamp, goed voor 37 respondenten of 33,64% van de gehele 

steekproef, zijn de minderheid ten opzichte van het ja-kamp. Evenwel bestaat de kans dat het 

neen-kamp aan belangstelling zal winnen als blijkt dat velen failliet gaan bij een opstart met 

een beperkte inbreng. Dit zal echter pas blijken zodra het kapitaalconcept afgeschaft wordt. 

De vraag zal dan rijzen of ondernemingen wel willen handelen met ondernemingen die over 

een beperkt eigen vermogen beschikken. Een antwoord op deze vraag wordt geformuleerd in 

deelvraag 6. 

Uit deze analyse blijkt dat het minimumkapitaal van 18.550 EUR voor de meerderheid te hoog 

is en misschien zelfs overbodig afhankelijk van de aard van de activiteit. Daarom werd de 
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vraag gesteld met welk minimumkapitaal ze wel zouden kunnen leven. Dit resulteerde in zeer 

gevarieerde antwoorden. 

TABEL 11: MINIMUMKAPITAAL VOLGENS STEEKPROEF 

 

Het staat vast dat een verhoging van het huidige minimumkapitaal niet in goede aarde zou 

vallen van de startende ondernemers die voor de BVBA kiezen. Geen enkele respondent koos 

er voor om het minimumkapitaal te verhogen. Het huidige minimumkapitaal (18.550 EUR) 

wordt slechts door een minderheid, 10 respondenten ofwel 9,09% gekozen als een perfect 

bedrag. Hieruit blijkt nogmaals dat dit bedrag effectief een belemmering vormt en niet in iedere 

industrie of type bedrijf noodzakelijk is. Een inbreng die zich tussen de 12.401 – 18.549 EUR 

zou bevinden wordt door 17 respondenten ofwel 15,45% van de steekproef gekozen als ideaal. 

De pieken bevinden zich echter nog onder dit bedrag. Een inbreng tussen de 6.201-12.400 

EUR is het populairst bij de steekproef, maar liefst 34 respondenten of 30,91% koos voor dit 

bedrag. Deze groep bevat de ondernemers die zich ervan bewust zijn dat een inbreng 

noodzakelijk is om te kunnen genieten van de beperkte aansprakelijkheid, maar slechts een 

beperkte hoeveelheid eigen middelen hebben. Bovendien zijn ze zich bewust van de 

voordelen van een eigen inbreng. Deze middelen stelt hen in de mogelijkheid om onmiddellijk 

investeringen te doen, uiteraard in beperkte mate wegens de beperkte inbreng. Hierdoor 

geven ze aan investeerders een positief signaal. Deze groep deelt de mening dat een kapitaal 

een risico is, maar dat dit bij het ondernemerschap hoort. Als de ondernemer zelf geen inbreng 

doet zal hij investeerders ook moeilijker kunnen overtuigen om wel risico’s te kunnen nemen. 

De inbreng is een soort van “geloof” in je eigen idee/project. 

Niet iedereen is het echter eens met de mening van de populairste categorie. Tal van starters 

hebben ideeën, maar geen eigen middelen. Een meerderheid van ondernemers wil ook met 

iets kleins beginnen, vaak in bijberoep. Dit gebeurt dan aan de keukentafel of in de garage van 

de ondernemer. Hierdoor zijn heel wat kosten beperkt tot het minimum. Als deze groep toch 

van de beperkte aansprakelijkheid wenst te genieten moeten zij kiezen voor een E-BVBA met 

een volstortingsplicht van 12.400 EUR of een S-BVBA met een minder gunstige regeling 

(supra 2.3). 

Binnen deze steekproef bleek een groot aantal zich te bevinden in deze categorie. 24 

respondenten ofwel 21,82% zou een inbrengverplichting tussen de 0 – 6.200 EUR realistisch 

vinden voor zichzelf. Op die manier zijn ze niet afhankelijk van familie of vrienden, maar 

kunnen ze geheel op eigen houtje iets beginnen. Ze zijn zich bewust dat dit bedrag niet hoog 
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is, maar zijn van mening dat een idee belangrijker is dan het grote geld. Deze mening wordt 

helemaal gedeeld door de groep die een eigen inbreng absoluut niet noodzakelijk vindt. Zij 

vertegenwoordigen 22,73% van de steekproef, 25 respondenten kozen er dus voor om de 

inbrengverplichting op 0 EUR te zetten of af te schaffen. 

Uit deze resultaten kan verder worden vastgesteld dat 49 respondenten ofwel 44,55% van de 

steekproef een inbreng voorstelt dat lager is dan 6.200 EUR ofwel de minimale 

volstortingsplicht bij de BVBA (op voorwaarde dat de opstart gebeurt met minimum twee 

personen). Als we dit verder doortrekken bekomen we een groep van 83 respondenten, goed 

voor 75,46% van de steekproef die een inbreng van minder dan 12.400 verkiezen. Dit wel 

zeggen dat drie vierde van de steekproef onder het bedrag van de minimale volstorting bij de 

E-BVBA willen blijven, namelijk 12.400 EUR. Uit Tabel 4: Percentage volstorting ten opzichte 

van startkapitaal 18.550-18.600 (2006-2015) bleek dat 46,10% over de jaren heen verkoos 

voor een volstorting lager dan 12.400 EUR. De resultaten van deze enquête bevestigen dat 

starters zo min mogelijk geld in hun onderneming willen steken. In de enquête zouden de 

ondervraagden zelfs nog lager gaan en dit niet alleen met het bedrag van volstorting, maar 

met het gehele inbreng. 

Aangezien het minimumkapitaal vandaag de dag nog niet afgeschaft is, zijn ondernemers nog 

verplicht te beginnen aan de huidige voorwaarden van de BVBA. Als echter in de toekomst 

beslist wordt om het kapitaalconcept volledig te verwijderen binnen de BVBA, zullen tal van 

ondernemingen meer eigen vermogen hebben staan in hun onderneming dan effectief 

noodzakelijk is volgens de wet. Dit zou tot een golf van uitkeringen van het eigen vermogen 

kunnen resulteren. Dit blijkt echter niet te kloppen voor de ondernemers die recent gestart zijn 

of wensen te starten. Het staat echter niet vast of ze deze mening nog delen na enkele jaren. 

Na 3 jaar vervalt de oprichtersaansprakelijkheid en zijn ze bijgevolg niet meer gebonden aan 

hun financieel plan. Een onderzoek bij ondernemingen die meer dan 3 jaar bestaan kan hier 

mogelijks een antwoord op bieden. 

TABEL 12: KAPITAALVERMINDERING BIJ AFSCHAFFING KAPITAALCONCEPT 

 

Bij de groep toekomstige starters of recent begonnen ondernemers zou 48,18%, ofwel 53 

respondenten geen kapitaalvermindering doorvoeren. Zij zijn van mening als ze moeite 

gedaan hebben om te voldoen aan de voorwaarden die de BVBA met zich meebrengt dat een 

kapitaalverlaging niet nodig is. Ze willen de administratieve verplichtingen voor een 

kapitaalvermindering vermijden en kunnen het verschil investeren. De groep die een 
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kapitaalvermindering zou doorvoeren wordt vertegenwoordigd door 20 respondenten ofwel 

18,18% van de steekproef. Maar liefst 37 respondenten, 33,64% van de steekproef, heeft geen 

mening over een dergelijke evolutie. Zij zijn niet bezig met dergelijke zaken of hebben een te 

beperkte kennis om een antwoord te geven op deze vraag. 

6.2.3 DEELVRAAG 6 
In welke mate vormt het ontbreken van kapitaal / eigen inbreng bij een klant / 

leverancier in België een belemmering om zaken te doen? 

Het opstarten van een vennootschap met een beperkte inbreng kan wel aantrekkelijk zijn, 

maar willen ondernemers handelen met klanten die een minimale hoeveelheid eigen middelen 

hebben? Hebben ze met andere woorden schrik dat hun klant de schulden ten opzichte van 

hen niet zal kunnen betalen? Of vrezen ze ervoor dat hun leverancier failliet zal gaan en zijn 

verplichting niet meer zal kunnen nakomen? Deze vraag zorgde voor verdeeldheid. De 

meerderheid (53,64% ofwel 59 deelnemers) ziet hier geen problemen in en zou dus ook 

ongetwijfeld zaken doen. De groep die geen zaken zou doen wordt vertegenwoordigd door 51 

respondenten, goed voor 46,36% van de steekproef. Deze groep bevat de personen die van 

mening zijn dat een inbreng van 18.550 EUR voldoende is, maar ook de respondenten die een 

inbreng tussen 6.201 – 12.400 of 12.401 – 18.549 als voldoende achten voor de opstart van 

een BVBA. Er kan geen uitspraak gedaan worden over hoe groot de eigen inbreng moet zijn 

binnen deze ondernemingen. Echter zal dit vermoedelijk in lijn liggen met het bedrag dat ze 

zelf voor ogen hebben als een realistische inbreng (zie Tabel 11: Minimumkapitaal volgens 

steekproef). 

TABEL 13: ZAKEN DOEN MET ONDERNEMING ZONDER KAPITAAL 

 

Er is wel unanimiteit over het feit dat er extra voorwaarden (infra Tabel 15: Andere eisen voor 

onderneming zonder kapitaal) zullen opgelegd worden als er gehandeld wordt met iemand die 

het minimum aan eigen middelen heeft. Slechts 4 respondenten zouden geen extra 

voorwaarden voorzien, dit is echter een klein aandeel van de steekproef (3,64%). De 

meerderheid zou voorwaarden opleggen. Op die manier zouden de 106 respondenten zich 

willen indekken tegen een eventueel faillissement van de klant / leverancier. Hieruit kan 

geïnterpreteerd worden dat zowel de personen die resoluut “neen” en “ja” zeiden om te 

handelen met ondernemingen met een minimale inbreng het eens zijn over het feit dat er extra 

voorwaarden moeten worden verbonden aan hun handelsovereenkomsten. 
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TABEL 14: ZIJN ANDERE EISEN NOODZAKELIJK VOOR HANDEL MET ONDERNEMING 

ZONDER KAPITAAL 

 

In navolging van het feit dat de meerderheid zou handelen met extra voorwaarden werd 

bestudeerd wat deze voorwaarden zouden kunnen zijn. Deze vraag heeft slechts betrekking 

op 106 respondenten, de interpretatie wordt beschreven in de voetnoot.202 

Drie voorwaarden schieten er bovenuit, ze kenden een gelijkaardige populariteit bij de 

respondenten. Het gaat om een kortere betalingstermijn (56,60%), directe betaling (49,06%) 

en waarborgen (49,06%). Deze drie voorwaarden zouden de ondernemer meer zekerheid 

verschaffen. Dit trio is populairder dan de maatregel om kleinere aankopen toe te laten 

(30,19%). Hierdoor zal de ondernemer zichzelf namelijk straffen. Toch zouden 32 toekomstige 

starters en recent begonnen ondernemers dit als een valabele voorwaarde zien om te 

handelen met een onderneming die over geen kapitaal beschikt. De categorie “andere” werd 

slechts in beperkte mate (4 respondenten) gekozen door de respondenten. Hun inbreng is 

echter waardevol en zou mogelijks gesteund worden door anderen mocht deze opgenomen 

zijn in de mogelijke antwoorden. Zij stelden voor om klanten een voorschot te laten betalen op 

het gehele bedrag. Hierdoor wordt het risico al gedeeltelijk verminderd. Ondernemingen 

passen vandaag de dag tal van deze maatregelen al toen. Op die manier verkrijgt men 

zekerheid of kan men kosten besparen. Snellere betaling of voorschotten zullen er namelijk 

voor zorgen dat er meer geld in de onderneming is en minder snel een lening aangegaan zal 

moeten worden.  

                                                
202 De interpretatie is identiek aan deze van Tabel 8: Belemmeringen tijdens de opstart. Het enige 
verschil zit hem in het aantal respondenten. Deze vraag moest slechts ingevuld worden door 106 
deelnemers aangezien 4 deelnemers geen voorwaarden zouden opnemen in hun 
handelsovereenkomst. 
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TABEL 15: ANDERE EISEN VOOR ONDERNEMING ZONDER KAPITAAL 

 

De financiële toestand van een onderneming staat niet genoteerd op de offerte die een klant 

vraagt of zal ook niet staan op de offerte die je ontvangt van de leverancier. De toestand van 

een onderneming kan door iedereen gecontroleerd worden op de site van de Nationale Bank 

van België (NBB) 203 . Naast het feit dat de informatie die daar bekomen kan worden al 

verouderd is, moet de vraag gesteld worden of ondernemers effectief gebruikmaken van deze 

databank. Uit de steekproef blijkt dat 42 respondenten, goed voor 38,18%, dit al gedaan 

hebben. Uiteraard heeft de rest (68 respondenten) dit nog nooit gedaan. Binnen deze groep 

waren er ook personen die niet van het bestaan van deze database wisten. Hier kan geen 

aantal op geplaatst worden, aangezien de meerderheid nog nooit deze database 

geconsulteerd heeft. Bijgevolg zijn zij niet op de hoogte over hoeveelheid eigen middelen de 

onderneming waarmee ze willen handelen beschikt. 

TABEL 16: GEBRUIK BALANSCENTRALE 

 

De groep die reeds eerder jaarrekeningen consulteerde van andere ondernemingen, via de 

site van de NBB, werd geconfronteerd met de vraag hoe vaak ze dit al deden. Niemand van 

de 42 respondenten heeft al meer dan tien keer gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 

Binnen de groep die dit al tussen de zes en tien keer deed zitten elf respondenten. De 

                                                
203 Balanscentrale, NBB geraadpleegd via 
https://cri.nbb.be/bc9/web/catalog;jsessionid=A4DA544D6192124542E53D0487AE66A6?execution=e
1s1 
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meerderheid consulteerde deze database echter tussen de twee en vijf keer, namelijk 29 

respondenten. Ten slotte werd er door twee respondenten eenmalig gebruik gemaakt van de 

balanscentrale. De reden van gebruik is niet om te weten te komen hoeveel de eigen inbreng 

is van hun klanten / leveranciers, maar om te kijken naar concurrenten. De toekomst zal 

moeten uitwijzen of ondernemingen ook effectief zullen controleren hoeveel de eigen inbreng 

bedraagt. Dit kon nog niet aangezien ondernemingen vandaag sowieso nog beschikken over 

kapitaal. 

TABEL 17: FREQUENTIE GEBRUIK BALANSCENTRALE 

 

6.2.4 DEELVRAAG 7 
Hoe moeilijk/gemakkelijk kan een BVBA in België een lening verkrijgen als er 

geen kapitaal / eigen inbreng is in de BVBA? 

Het feit dat een BVBA met een beperkte eigen inbreng zal kunnen opgestart worden, heeft 

gevolgen op het verkrijgen van leningen uitgegeven door een financiële instelling. Dit bleek uit 

de kwalitatieve bevraging die plaatsvonden bij vijf instellingen (Tabel 19: Financiële 

instellingen). De lokale kantoren waren niet op de hoogte van deze trend en moesten de vraag 

dan ook doorsturen naar hun regionaal kredietverantwoordelijke of het hoofdkantoor. 

Op de vraag of er een lening gegeven zou worden aan een starter die over geen eigen 

middelen beschikt gaf niemand een “ja” als antwoord. De antwoorden waren genuanceerd en 

worden verder verduidelijkt. De grootbanken (lees KBC en Belfius) zouden in eerste instantie 

geen lening verschaffen aan de starter. Dit zou het geval zijn bij de meeste aanvragen, enkel 

de echt sterke dossiers zouden eventueel aanspraak kunnen maken op een lening. Sterke 

dossiers omschrijft men als dossiers met een sterk financieel plan en zaken die vernieuwend 

zijn. De banken kunnen geen aantal plakken over hoeveel dossiers dit zou kunnen gaan, doch 

zal dit beperkt zijn. De middelgrote banken (lees Record bank) zou een lening verschaffen met 

extra voorwaarden. Zij zullen dit ook niet aan iedereen doen. Er zal een grondige studie 

gemaakt worden van de aanvrager en zijn plan. Hierbij zal rekening worden gehouden met het 

diploma van de aanvrager, het segment waarin hij werkzaam is en het financieel plan. Ook 

deze bank zou vaak aanvragen weigeren. Ze kunnen echter niet melden om hoeveel gevallen 

dit zal gaan. Ze volgen hier dus de mening van de grootbanken. Slechts als de aanvraag sterk 

genoeg is wordt er een lening toegekend. De kleinere banken (lees VDK Spaarbank en 

Argenta) antwoorden resoluut “neen”. Deze banken proberen het risico zoveel mogelijk te 

beperken en verlenen sowieso al minder leningen aan ondernemers. In het geval van Argenta 
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worden zelfs nooit leningen verschaft aan ondernemers, deze bank werd echter opgenomen 

in het onderzoek om ook een mening van een dergelijke bank te bekijken. 

De banken verkiezen nog steeds dat een ondernemer eigen middelen heeft. Dit kan gaan om 

onroerende goederen, schuldvorderingen, bankrekeningen, materieel, aandelen en dergelijke. 

Deze zouden namelijk in geval van wanbetaling een deel of de gehele openstaande som 

kunnen afbetalen.204 De bankiers begrijpen echter ook dat het niet voor iedereen mogelijk is 

om te beschikken over eigen middelen. Voor deze groep zal het dus belangrijk zijn om hun 

idee goed uit te werken en zeker toekomstgericht te werken. Enkel de sterke dossiers zullen 

kans maken om een lening te krijgen van één van de ondervraagde financiële instellingen. 

Aan deze lening zullen er voorwaarden hangen die dossier per dossier bepaald worden. 

Uiteraard zullen deze voorwaarden niet echt gunstig zijn voor starters. Hun 

onderhandelingspositie is zwak en hij / zij zal de voorwaarden van de bank moeten 

aanvaarden. De banken spreken over een privé borgstelling ten belope van de gehele lening 

of een deel van de lening. Hierdoor is de bank zeker dat het bedrag niet verloren gaat. Er zit 

echter een addertje onder het gras bij deze voorwaarde. Door akkoord te gaan wordt de 

beperkte aansprakelijkheid van de BVBA eigenlijk omzeild. Bij een faillissement zal de bank 

de tegoeden toch kunnen terugvorderen bij de ondernemer zelf. Hierbij zal het privévermogen 

aangesproken worden. De zaakvoerder is dus niet alleen zijn inbreng kwijt, maar hij / zij zal de 

lening verder moeten terugbetalen met het privévermogen. Indien de zaakvoerder getrouwd is 

onder het wettelijk stelsel brengt dit nog een extra gevaar met zich mee. De bank zal de 

openstaande schulden ook kunnen terugvorderen uit het gemeenschappelijke vermogen. 

Naast deze voorwaarde zou er ook een eventuele achterstelling van de rekening-courant 

kunnen vereist zijn. In vele gevallen zal er ook een hypotheek gevestigd worden op de 

investeringen die gepland zijn met de lening. 

De banken zijn het, met uitzondering van de bank die geen leningen verstrekt aan 

ondernemers, eens over het feit dat dit een eerder aannemelijke tot logische evolutie is. De 

ondervraagde bankiers vinden dit een goede evolutie. Ze zijn van mening dat dit de economie 

kan stimuleren. Verder gaven ze aan dat niet alle ondernemingen tijdens de opstart al een 

lening nodig hebben. Deze groep kan na enkele jaren operationeel te zijn mogelijks wel 

eenvoudiger een lening krijgen, mochten ze dit nodig achten. Op dat moment zal de 

ondernemer hopelijk kunnen aantonen dat de activiteit goed draait en dat er al activa 

verworven is in de onderneming. De ondervraagden waren van mening dat de insteek van de 

wetgever zeer begrijpelijk is. Het zelfstandig ondernemen aanmoedigen kan er tot leiden dat 

meer ideeën worden uitgewerkt. De bankiers meldden wel dat een eigen inbreng gezond is 

voor een onderneming. Hierdoor zijn ze niet volledig afhankelijk van een externe partij. 

Vandaag is deze buffer echter te groot voor personen die alleen een onderneming wensen te 

starten onder de vorm van een BVBA (12.400 EUR). Een kleinere inbreng zou een oplossing 

kunnen zijn. 

  

                                                
204 M. ROELANTS, “Een persoonlijke borgstelling door de zaakvoerder voor zijn BVBA: een goed 
idee?”, Pacioli 2015, nr. 413, 1-3. 
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7 CONCLUSIE 
De afschaffing van het kapitaalconcept is duidelijk een evolutie die pas aan belangstelling 

begon te winnen na de eeuwwisseling. Voordien was er in België enkel sprake van een 

verhoging van het kapitaal. De wetgever wou derden beter beschermen en koos zo bij de 

creatie van de E-BVBA voor een verdubbeling van de volstortingsplicht. Dit berustte op een 

objectief criterium volgens het Grondwettelijk Hof.205 De wetgever was verder van oordeel dat 

dit de opstart niet zou belemmeren. Uit dit onderzoek kan echter geconcludeerd worden dat 

de wetgever het mogelijks bij het foute eind had. De opstartfase is een cruciale fase voor 

ondernemers. Als deze extra wordt bemoeilijkt kan dit alleen ten nadele zijn van het 

ondernemerschap in België. Het feit dat de wetgever nu dus enkele aanpassingen wenst doen 

kan alleen toegejuicht worden. Doch is een 180 graden ommekeer niet onmiddellijk wat velen 

verwacht zullen hebben. De vraag is dan ook of deze aanpassing zomaar zal goedgekeurd 

worden. In Duitsland werd het voorstel om het minimumkapitaal te verlagen met commotie 

onthaald. Sommige partijen wensten daar in plaats van een verlaging een verhoging van het 

kapitaal.206 Uiteindelijk vond er een verlaging plaats, dit resulteerde in een vermindering van 

de vlucht van ondernemers naar het Verenigd Koninkrijk.207 In Nederland waren ook positieve 

resultaten merkbaar op het ondernemerschap na de introductie van de flex BV.208 

In België kunnen dus vergelijkbare resultaten geboekt worden als de wetgever rekening houdt 

met de fouten die hij gemaakt heeft bij de S-BVBA. Deze moest de oplossing zijn, maar kende 

een bescheiden succes. De wetswijziging die de beperking in tijd en het maximum aantal 

werknemers schrapte zorgde niet voor een stijging in de populariteit.209 De nadelen van deze 

vorm waren te groot, waardoor het succes achterwege bleef. De mogelijkheid bestond er in 

om met 1 EUR te beginnen, maar het oorspronkelijke tijdelijke karakter, de fiscale nadelen en 

de wantrouwige reactie van derden waren de basis van het falen. 

Door resoluut de kaart te trekken van een volledige afschaffing van het kapitaalconcept wordt 

de S-BVBA overbodig. De E-BVBA wordt ook buitenspel gezet omdat het mogelijk zal zijn om 

alleen een kapitaalloze BVBA te beginnen. De fiscale wet en de boekhoudwet zullen uiteraard 

aangepast moeten worden, zoniet zullen de fiscale nadelen ongetwijfeld blijven. Als de inbreng 

minimaal is zullen er bij dividenduitkeringen terug problemen zijn met de 13%-regel van het 

gestorte kapitaal bij het begin van het belastbaar tijdperk.210 De derdenbescherming vormt een 

cruciaal punt dat ongetwijfeld ook het succes van de nieuwe BVBA zal bepalen. Zij zullen 

overtuigd moeten zijn dat het risico beperkt is. Dat er nog twijfel bestaat om zaken te doen met 

een BVBA die een minimale eigen inbreng heeft blijkt uit het onderzoek. Net geen vijf op de 

tien respondenten zou liever geen zaken doen met iemand die het minimum aan eigen 

middelen heeft. Dit zijn duidelijke cijfers die toch wel de schrik aantonen van de ondernemers. 

Ze zouden dit wel oplossen door extra voorwaarden op te nemen in de contracten. De 

                                                
205 GwH 16 december 2010, nr. 145/2010. 
206  U.NOACK en M. BEURSKENS, “Modernising the German GmbH – Mere Window Dressing or 
Fundamental Redesign?” EBOR 2008, afl. 9, 110. 
207 W. - G. Ringe, “Corporate Mobility in the European Union - a flash in the Pan? An empirical study on 
the success of lawmaking and regulatory completion”, 2013, 18. 
208 Y.E. GASSLER, “Evaluatie van de flex BV”, Leiden, 2013. 
209 Zie  

Tabel 1: Evolutie S-BVBA 
210 Art. 215, 3° WIB92. 
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voorwaarden waaraan gedacht wordt zijn directe betaling, kortere betalingstermijn, kleinere 

aankopen, waarborgen en voorschotten. 

Dergelijke voorwaarden kunnen echter niet door iedereen opgelegd worden. Als er ander 

bedrijven een gelijkaardig goed of dienst aanbieden is de concurrentiepositie hoog en de 

onderhandelingsmarge laag. Vele beginnende vennootschappen zullen dan ook weinig 

kunnen opleggen aan hun klanten / leveranciers. Doen ze dit wel, zullen ze mogelijks 

geconfronteerd worden met het feit dat de klant met iemand anders gaat handelen. Een extra 

zekerheid gecreëerd door de Belgische wetgever is dus zeker een alternatief voor deze 

ongunstige maatregelen die de ondernemers zelf zouden moeten opleggen. 

Een ondernemer is ook pas in de mogelijkheid om extra voorwaarden op te leggen tegen een 

onderneming met een minimale inbreng als hij / zij dit weet. Op dit moment was het verplicht 

kenbaar te maken als je een S-BVBA was. Bij de nieuwe BVBA is er op dit moment geen 

verplichting om iets kenbaar te maken aan de vennootschappen met wie je handelt. De klanten 

en leveranciers zijn dus zelf verantwoordelijk om dit te weten te komen. Dit blijkt echter een 

probleem. Net geen twee op vijf ondernemers hebben al eens gebruik gemaakt van de 

balanscentrale. Dat betekent dat ruim drie op de vijf ondernemers dit nog nooit deden. De 

vraag kan dus gesteld worden of ze überhaupt zouden weten als ze zaken doen met iemand 

die het minimum aan eigen middelen inbracht. Binnen de groep die dit wel al deed kan deze 

vraag echter ook gesteld worden. De meerderheid heeft hier amper vijf keer (zeven op de tien) 

gebruik van gemaakt. De wetgever zal dus streng genoeg moeten zijn om derden te 

beschermen, want deze derden zullen hoogst waarschijnlijk niet weten dat ze zaken doen met 

een vennootschap die zo goed als geen eigen middelen heeft. 

Of een kapitaal van 18.550 EUR een zekerheid is bij een faillissement, is een vraag die in dit 

onderzoek niet werd onderzocht, vermoedelijk zal dit wel niet het geval zijn. Dit komt omdat 

de inbreng waarschijnlijk al gedeeltelijk of volledig aangetast is met schulden. BVBA’s die over 

meer dan het minimum aan eigen middelen beschikken kunnen uiteraard ook failliet gaan. Wat 

vaststaat, is dat 77,00% van de BVBA’s opgestart tussen 2006 en 2015 gekozen hebben voor 

het minimumkapitaal. Zij zijn dus aansprakelijk voor 18.550 EUR, op voorwaarde dat ze niet 

aansprakelijk gesteld kunnen worden bij een eventueel faillissement. De ondernemer heeft 

dus eigenlijk bij opstart een privérisico ten belope van dit bedrag. Nu blijkt dat één op de vier 

ondernemers minimum een bedrag gelijk aan zijn startkapitaal heeft uitgekeerd binnen de 5 

jaar na opstart. Het privérisico is dus met andere woorden volledig verdwenen. Nog eens één 

op de tien heeft al uitkeringen gedaan, maar het minimumkapitaal werd niet overschreden. 

Hieruit blijkt dat één op de vier van de ondernemers die het minimumkapitaal verkozen eigenlijk 

hun risico kunnen reduceren tot nul binnen een periode van vijf jaar. Voor hen was een 

minimumkapitaal dus louter een verplichting. Sommige ondernemingen hebben een eigen 

inbreng nodig om winst te kunnen genereren en deze vervolgens uit te keren. Toch zijn er 

ondernemingen die bij de opstart helemaal geen kapitaal nodig hebben. Denk maar aan een 

managementvennootschap die in dienst werkt van een andere vennootschap en maandelijks 

bedragen ontvangt. Dat er een inkomen is staat vast, maar toch moeten deze ondernemers 

een BVBA oprichten met een minimumkapitaal van 18.550 EUR. Uiteraard zijn er ook 

ondernemingen die over kapitaal moeten beschikken. Niet alle activiteiten kunnen uitgevoerd 

worden met nul euro eigen middelen. De grote van de inbreng zal staan in het financieel plan. 

De ondernemer is dan ook binnen de eerste drie jaar aansprakelijk voor de oprichting met 

onvoldoende eigen vermogen. 
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Het risico mag dan wel 18.550 EUR bedragen daarom zit dit bedrag nog niet werkelijk in de 

vennootschap. Maar liefst 73,00% volstort minder dan 90,00% van het minimumkapitaal bij de 

opstart. Een aanzienlijk deel, bijna één op de twee BVBA’s die werden onderzocht kozen voor 

een volstorting die minder bedraagt dan 12.400 EUR. Een groot deel hiervan zou met een nog 

lagere inbreng willen beginnen. De vraag werd dan ook gesteld aan de toekomstige starters 

en recent begonnen ondernemers. Ruim zeven op de tien respondenten vindt een inbreng 

lager dan 12.400 EUR voldoende. Dit is in lijn met het aantal dat een volstorting van 12.400 

EUR verkiest. 

Vier op de tien respondenten zou het echter al voldoende vinden mocht het minder dan 6.200 

EUR bedragen en twee op de tien gaat voor het absolute minimum. Met andere woorden een 

volledige afschaffing lijkt ook niet noodzakelijk. Doch is dit revolutionair idee zeker geen foute 

beslissing van de wetgever. Het huidige bufferconcept is verouderd, ofwel moet dit dus 

aangepakt worden ofwel moet men dit afschaffen.211 Het laatste is het eenvoudigst om voor 

alle ondernemers een oplossing te bieden. Ze zullen zelf kunnen kiezen met hoeveel inbreng 

ze beginnen. Hierdoor wordt vermeden dat er geld ongebruikt op de rekening staat. Het 

financieel plan zal hier een essentiële rol spelen in de bepaling van het kapitaal.212 

Het financieel plan vormt ook wel een belemmering bij vijf op de tien toekomstige starters en 

recent begonnen ondernemers, maar het minimumkapitaal vormt een belemmering bij zes op 

de tien is de grootste belemmering bij de opstart. Een afschaffing van het kapitaalconcept 

maakt dus een komaf aan deze belemmering. Het kapitaal vormde ook al tijdens de 

economische crisis een belemmering.213 De bedoeling van de creatie van de S-BVBA was 

gelijkaardig, namelijk de belemmering die het kapitaal is verminderen. De wetgever kan hierin 

slagen door het gehele afschaffing door te voeren. Ruim zes op de tien personen zou namelijk 

eerder beginnen met ondernemen mocht deze verplichting er niet zijn. 

Het sneller kunnen beginnen met ondernemen heeft wel nadelen voor het verkrijgen van een 

lening. De financiële instellingen zijn nog niet helemaal klaar voor deze evolutie. De bankiers 

vinden deze evolutie wel eerder logisch, toch zal het niet evident zijn om zonder kapitaal / 

eigen inbreng een lening te verkrijgen. Het idee zal goed uitgewerkt en toekomstgericht 

moeten zijn, zoniet zal er sowieso geen lening gegeven worden. De lening die men kan 

verkrijgen zal minder gunstig zijn en kan voorwaarden bevatten zoals een private borgstelling. 

Een maatregel die de beperkte aansprakelijkheid ten opzichte van de financiële instelling 

opheft. Gelukkig bestaan er ook andere mogelijkheden om extern vermogen te verkrijgen. Zo 

zal crowdfunding hoogst waarschijnlijk verder aan populariteit winnen. 214  Maar de win-

winlening of tax shelter voor start-ups zijn zeker evenwaardige alternatieven. Deze 

financieringsvormen zijn voor de investeerders ook nog eens fiscaal interessant dus niets 

houdt hen tegen te investeren in een project waar ze uiteraard ook zelf in geloven.215 

                                                
211 D. BRULOOT, Vennootschapskapitaal en schuldeisers: een onderzoek naar de effectiviteit van de 
(Europese) kapitaalregelen en alternatieve technieken van schuldeisersbescherming, Antwerpen, 
Intersentia, 2014, 784. 
212 D. BRULOOT, “De kapitaalloze BVBA: Een eerste verkenning”, Working Paper Series 2016, 12. 
213 Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 2211/001, 3. 
214 “Crowdfunding zet Belgische opmars voort”, De Tijd, 20 januari 2016. 
215 C. VANDEPITTE en E. VAN EENHOOGE, “Fiscale steun voor start-ups”, Fiscale Wenken 2015, nr. 
2015/25. 
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Het kapitaal dat we vandaag kennen binnen de BVBA heeft nog amper een waarde en 

belemmert het ondernemen in België in grote mate. Een afschaffing kan dan ook geen kwaad 

op voorwaarde dat er grondig wordt nagedacht over de derdenbescherming. De huidige 

ideeën vormen zeker een mogelijkheid om het vertrouwen bij derden hoog te houden. Het 

competitief nadeel dat België kende ten opzichte van zijn buurlanden kan volledig weggewerkt 

worden door deze actie. Ze kunnen zelfs een voorsprong nemen of een voorbeeld zijn. 

Belangrijk aan het voorstel is de volledige afschaffing van het kapitaalconcept. Ondanks het 

feit dat het kapitaalconcept niet meer zal bestaan, blijft een eigen inbreng verplicht. De inbreng 

zal afhankelijk zijn van de noden die de opstartende BVBA heeft en moet blijken uit het 

verplicht financieel plan. Een inbreng van minder dan 18.550 EUR wordt bijgevolg mogelijk. 

Hierdoor verdwijnt een nodeloze en verouderde verplichting waarmee BVBA’s, die geen eigen 

inbreng van 18.550 EUR vereisten, werden geconfronteerd. 
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BIJLAGEN 
TABEL 18: SAMENVATTING VENNOOTSCHAPSVORMEN BUURLANDEN 

 Verenigd 
Koninkrijk 

Nederland Frankrijk Duitsland 

Vennootschaps-
vorm 

Limited Flex-BV SARL GmbH 

Kapitaal Geen 
minimumkapitaal 
of 
volstortingsplicht 

1 euro, 1 
dollar of 1 
pond 

1 euro 1 euro 

Derden-
bescherming 

Winst- of 
balanstest 
Zaakvoerders 
belangen van 
derden 
behartigen 

Balanstest en 
liquiditeitstest 
Reserverings-
plicht winst 

Balanstest 
Reserverings-
plicht winst 
Strafrechtelijke 
vervolging 
zaakvoerders 

Reserverings-
plicht winst 
AV bij 
liquiditeits-
problemen 

Opstart-
verplichtingen 

Geen notariële 
akte 
Online 
registratie (£15) 

Notariële akte Notariële akte 
Online 
registratie 
handelsregister 

Notariële akte 
Online 
registratie 
handelsregister 

 

TABEL 19: FINANCIËLE INSTELLINGEN 

Financiële Instelling Datum bezoek 

VDK Spaarbank 28 maart 2017 

Belfius 31 maart 2017 

Argenta 6 april 2017 

KBC 8 april 2017 

Record Bank 25 april 2017 

TABEL 20: GEGEVENS STARTKAPITAAL (2006-2015) 

 

# % # % # % # % # %

2006 13 752 74,8% 2 294 12,5% 901 4,9% 548 3,0% 892 4,9%

2007 15 400 76,3% 2 218 11,0% 903 4,5% 643 3,2% 1 013 5,0%

2008 13 714 77,6% 1 852 10,5% 729 4,1% 461 2,6% 913 5,2%

2009 14 008 78,1% 1 749 9,8% 798 4,5% 540 3,0% 833 4,6%

2010 15 883 77,5% 1 929 9,4% 902 4,4% 638 3,1% 1 130 5,5%

2011 16 553 78,8% 1 801 8,6% 891 4,2% 589 2,8% 1 166 5,6%

2012 12 637 77,0% 1 464 8,9% 774 4,7% 522 3,2% 1 008 6,1%

2013 11 790 75,9% 1 380 8,9% 773 5,0% 528 3,4% 1 071 6,9%

2014 12 342 76,5% 1 426 8,8% 758 4,7% 528 3,3% 1 087 6,7%

2015 3 452 78,7% 353 8,0% 212 4,8% 125 2,8% 247 5,6%

Totaal 129 531 77,0% 16 466 9,8% 7 641 4,5% 5 122 3,0% 9 360 5,6%

18.550-18.600 18.601-25.000 25.001-50.000 50.001-100.000 >100.000
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TABEL 21: CIJFERS VOLSTORTING STARTKAPITAAL (2006-2015) 

 

TABEL 22: CIJFERS % VOLSTORTING TEN OPZICHTE VAN HET MIN. STARTKAPITAAL 

(2006-2015) 

 

TABEL 23: CIJFERS DEKKING VAN HET KAPITAAL NA 3 JAAR WINSTUITKERING 

(2006-2012) 

 

  

# % # % # % # % # %

2006 6 958 37,6% 3 978 21,5% 4 992 27,0% 1 205 6,5% 1 368 7,4%

2007 7 668 37,7% 4 570 22,5% 5 312 26,1% 1 205 5,9% 1 561 7,7%

2008 6 848 38,5% 4 030 22,7% 4 660 26,2% 942 5,3% 1 312 7,4%

2009 7 032 38,9% 4 202 23,3% 4 511 25,0% 1 018 5,6% 1 310 7,2%

2010 7 820 37,9% 4 777 23,2% 5 178 25,1% 1 151 5,6% 1 683 8,2%

2011 8 396 39,8% 4 781 22,7% 5 152 24,4% 1 073 5,1% 1 684 8,0%

2012 6 413 38,9% 3 486 21,1% 4 202 25,5% 933 5,7% 1 459 8,8%

2013 5 807 37,2% 3 071 19,7% 4 299 27,5% 921 5,9% 1 511 9,7%

2014 5 717 35,3% 3 084 19,0% 4 916 30,3% 924 5,7% 1 560 9,6%

2015 1 637 37,1% 962 21,8% 1 219 27,6% 235 5,3% 356 8,1%

Totaal 64 296 38,0% 36 941 21,8% 44 441 26,3% 9 607 5,7% 13 804 8,2%

>50.00025.001 - 50.00018.550 - 25.00012.000 - 18.5506.200 - 11.999

Totaal

# % # % # %

2006 6 288 45,7% 3 608 26,2% 3 854 28,0% 13 750

2007 7 046 45,8% 4 216 27,4% 4 136 26,9% 15 398

2008 6 312 46,0% 3 795 27,7% 3 607 26,3% 13 714

2009 6 501 46,4% 3 953 28,2% 3 553 25,4% 14 007

2010 7 299 46,0% 4 509 28,4% 4 058 25,6% 15 866

2011 7 915 47,9% 4 541 27,5% 4 056 24,6% 16 512

2012 6 004 47,6% 3 305 26,2% 3 317 26,3% 12 626

2013 5 437 46,2% 2 922 24,8% 3 413 29,0% 11 772

2014 5 341 43,4% 2 977 24,2% 3 998 32,5% 12 316

2015 1 530 44,4% 921 26,7% 996 28,9% 3 447

Totaal 59 673 46,1% 34 747 26,9% 34 988 27,0% 129 408

30 - 59,99 % 60 - 89,99 % 90 - 100 %

Totaal

# % # % # %

2006 1 597 12,9% 1 279 10,3% 9 535 76,8% 12 411

2007 2 160 15,5% 1 390 10,0% 10 384 74,5% 13 934

2008 2 218 17,8% 1 233 9,9% 9 014 72,3% 12 465

2009 2 228 17,7% 1 288 10,2% 9 096 72,1% 12 612

2010 2 615 18,1% 1 333 9,2% 10 500 72,7% 14 448

2011 2 384 16,0% 1 476 9,9% 11 053 74,1% 14 913

2012 1 553 13,9% 1 038 9,3% 8 542 76,7% 11 133

Totaal 14755 16,1% 9037 9,8% 68124 74,1% 91 916

>= kapitaal < kapitaal Geen uitkering
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TABEL 24: CIJFERS DEKKING VAN HET KAPITAAL NA 5 JAAR WINSTUITKERING 

(2006-2010) 

 

 

Totaal

# % # % # %

2006 2 701 24,0% 1 207 10,7% 7 357 65,3% 11 265

2007 3 113 24,7% 1 344 10,7% 8 149 64,6% 12 606

2008 3 114 27,6% 1 158 10,3% 7 000 62,1% 11 272

2009 3 096 27,6% 1 206 10,8% 6 899 61,6% 11 201

2010 3 255 25,5% 1 347 10,5% 8 182 64,0% 12 784

Totaal 15 279 25,8% 6 262 10,6% 37 587 63,6% 59 128

>= kapitaal < kapitaal Geen uitkering


