
 

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 

 

Aantal vennoten 

Een B.V.B.A. kan door één of meerdere vennoten worden opgericht. 

Wanneer de onderneming door één enkele persoon is opgericht, neemt ze automatisch de vorm van 
een ‘eenhoofdige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, die slechts door een 
natuurlijke persoon kan worden opgericht. 

Opgelet: een natuurlijke persoon kan de enige ‘vennoot’ van slechts één E.B.V.B.A. zijn. Is dat niet 
het geval, dan wordt die persoon als hoofdelijke borg beschouwd van elke andere E.B.V.B.A. die ze 
zou hebben opgericht of waarvan ze de enige vennoot zou worden. 

Als een B.V.B.A. door meerdere vennoten wordt opgericht, mogen die vennoten echter ook 
rechtspersonen zijn. Echtgenoten hebben eveneens de mogelijkheid om samen een B.V.B.A. op te 
richten.  

Kapitaal 

De oprichting van een B.V.B.A. vereist een minimumkapitaal van slechts 18.550 EUR, dat volledig 
opgenomen moet zijn. Dit betekent dat de stichters zich ertoe verbinden dit bedrag ter beschikking 
van de vennootschap te stellen, wanneer ze dat geld nodig heeft. 

Van dit bedrag moet minimum 6.200 EUR volledig worden gestort (12.400 EUR voor een E.B.V.B.A.) 
en ieder aandeel in contanten moet ten minste voor een vijfde (1/5) worden gestort. 

Het volstaat dus bij de notaris het bewijs voor te leggen dat 6.200 EUR (of de tegenwaarde in 
natura) wel degelijk aan de vennootschap werden gegeven via een storting op de bankrekening van 
de vennootschap. 

Inbreng in natura moeten echter integraal worden vrijgegeven. Deze inbreng moet bepaalde 
formaliteiten ondergaan om er een economisch verantwoorde evaluatie van te verzekeren. De 
raming van het kapitaal gebeurt onder toezicht van een bedrijfsrevisor. Hij en de stichters leggen 
hierover verslag af. 

Financieel plan 

De aandeelhouders van een B.V.B.A. moeten een financieel plan opstellen en die bij een notaris 
neerleggen. Dit plan moet aantonen dat de vennootschap na haar oprichting twee jaar lang in staat 
zal zijn om haar verbintenissen na te komen (zie verder: Aansprakelijkheid van de oprichters in 
geval van failliet binnen de drie jaar).  

Oprichtingsakte 

Vorm 

De oprichtingsakte moet via een notariële akte worden opgesteld.  



 

Inhoud 

De oprichtingsakte moet de volgende elementen bevatten: 

 de juridische vorm en de benaming  
 de bedrijfszetel, voorwerp en duur  
 de identiteit van de stichters en van de vennoten  
 het kapitaal en de aandelen  
 het bestuur en de algemene vergadering 

Bekendmaking 

Een uittreksel van de oprichtingsakte dient te worden bekendgemaakt. 

Een dossier wordt samengesteld bij de griffie van de rechtbank van koophandel die bevoegd is voor 
de plaats waar de zetel van het bedrijf is gevestigd. Dit dossier mag door iedereen worden 
ingekeken en bevat alle aktes of uittreksels van aktes die normaliter binnen de twee weken moeten 
worden bekendgemaakt: 

 Statuten en statutaire wijzigingen. Deze documenten worden door de notaris opgesteld en 
door hem bij de griffie neergelegd.  

 De benoemingen en ontslagen van de zaakvoerder (B.V.B.A.) of van de bestuurders (N.V.). 
Bovendien dient jaarlijks bij het afsluiten van de jaarrekening een lijst van alle in functie 
zijnde zaakvoerders en bestuurders te worden neergelegd. Deze lijst moet van elke 
zaakvoerder naam, voornaam, beroep en adres vermelden.  

 Verplaatsing van de bedrijfszetel. Een uittreksel van bepaalde aktes verschijnt in de 
Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Deze bekendmaking gebeurt via een formulier dat door 
de griffie van de rechtbank van koophandel wordt uitgereikt.  

 De jaarrekeningen. Deze moeten jaarlijks, na goedkeuring door de Algemene Vergadering, 
bij de Nationale Bank van België worden neergelegd. De Nationale Bank stuurt ze naar de 
griffie door.  

De bekendmaking van de aktes van de vennootschap (onder meer de oprichtingsakte) is een zeer 
belangrijke formaliteit waarvan het uitblijven – behalve uitzondering – door de niet-inroepbaarheid 
van de akte ten opzichte van derden wordt gestraft.  

Formaliteiten 

Wanneer het uittreksel van de oprichtingsakte bekend is gemaakt, dient u de vennootschap bij de 
Kruispuntbank van Ondernemingen te registreren.  

Hiervoor stapt u gewoon naar het Ondernemingsloket, dat alle registratiestappen zal verrichten. 

Daarna moet u zich verplicht bij de BTW inschrijven. Ook dit kan via het Ondernemingsloket 
gebeuren. 

Het BTW-nummer moet worden geactiveerd om uw activiteit te starten. 

Bovendien moet u de vennootschap bij een Sociaal Verzekeringsfonds inschrijven. Nogmaals kan dit 
via het Ondernemingsloket gebeuren. 

Als laatste stap moet u uw mutualiteit van uw statuutverandering inlichten. 


