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Webinar on demand

 1/. INLEIDING WVV

 2/. MAANDELIJKSE/JAARLIJKSE UITKERINGEN

 3/. UITKERING VAN EIGEN VERMOGEN

 4/. VASTGOEDFINANCIERING MET HULP VAN DE VENNOOTSCHAP

AGENDA

INLEIDING WVV

1/. 
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INWERKINGTREDING

OVERZICHT

6

1 mei 2019

1 januari 2020 1 januari 2024

Dwingende regels WVV van 
toepassing op alle
vennootschappen

Regels van W.Venn. blijven
gelden voor zover zij van 

aanvulllende aard zijn

WVV van toepassing op alle
nieuw opgerichte
vennootschappen

Mogelijkheid tot ‘opt-in’ voor
bestaande

vennootschappen

Omvorming van 
rechtswege

Verplichting om bij eerste
statutenwijziging statuten in 

overeenstemming te brengen
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Webinar on demand

Dwingende bepalingen van toepassing op alle rechtspersonen vanaf 1 januari 2020

Statutaire bepalingen die in strijd zijn met dwingende bepalingen worden voor niet geschreven gehouden

Aanvullende bepalingen slechts van toepassing voor zover ze niet door statutaire clausules worden uitgesloten

Kapitaal en wettelijke reserve BV en CV worden van rechtswege omgevormd in een statutair onbeschikbare
rekening

DWINGENDE BEPALINGEN

7

Statuten zijn soepeler op punten van aanvullend recht -> geen probleem

Statuten herhalen het oude recht en zijn strenger dan het WVV voorschrijft -> oude en nieuwe regels cumulatief 
toepassen

Voorbeeld : interimdividenden mogen volgens huidige statuten niet worden uitgekeerd binnen de 6 maanden – dan 
blijft u met deze beperking kampen (hoewel deze termijn onder het WVV niet meer vereist is)

Statuten wijken af van de dwingende regels van het WVV -> dwingende bepalingen WVV toepassen

Voorbeeld : nieuwe belangenconflictenregeling bevat onthoudingsplicht voor geconflicteerde bestuurder. Ook indien 
de huidige statuten de deelneming van deze bestuurder zouden toelaten, kan dit niet meer

Statuten voorzien niets op het relevante punt -> alle dwingende/aanvullende regels WVV van toepassing

Voorbeeld : bestuurder kan niet met twee petjes zetelen in een raad van bestuur. De betrokken bestuurder moet u 
in één hoedanigheid ontslaan en eventueel moet een nieuwe bestuurder worden benoemd

DWINGENDE BEPALINGEN
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Webinar on demand

Vanaf 1/1/2020 onder dwingende bepalingen van en vanaf 1/1/2024 van rechtswege omgezet in:

Comm.VA  NV

Landbouwvennootschap  VOF of CommV

ESV, CVOA  VOF

‘oneigenlijke’ CVBA  BV

Beroepsvereniging  VZW

VERDWIJNENDE RECHTSVORMEN
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BENAMINGEN EN 
RECHTSVORMEN
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BENAMINGEN EN RECHTSVORMEN

11

BVCV VOF MaatschapCommV

BVBA

S-
BVBA

E-
BVBA

CVBA CVOA

Tijdelijke venn.

Stille venn.

MaatschapLV V.O.F.

ESVComm. V

NV

Comm.VANV

MAANDELIJKSE/
JAARLIJKSE UITKERINGEN

2/. 
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BENOEMING EN 
BEZOLDIGING VAN 

BESTUURDERS

Uitgangspunt: leden van een bestuursorgaan worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders

Betreft een exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering die niet kan worden gedelegeerd

Uitzonderingen op de exclusieve benoemingsbevoegdheid van de algemene vergadering

1. De eerste aanduiding van de bestuurders moet gebeuren in de oprichtingsakte

BENOEMING BESTUURDERS
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2. (Overblijvende) leden van een collegiaal bestuursorgaan hebben het recht om te voorzien in de vacature die is 
ontstaan ingevolge het openvallen van een plaats van bestuurder (zgn. “coöptatierecht”)

De eerstvolgende AV moet mandaat van gecoöpteerde bestuurder/lid raad van toezicht bevestigen

Bij zulke bevestiging volbrengt de gecoöpteerde het mandaat van zijn voorganger

Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde

Coöptatierecht laat dus toe te vermijden dat bestuur wordt geblokkeerd tot aan de eerstvolgende AV door 
onverwacht openvallen bestuursmandaat

Vereist dat een mandaat is opengevallen (vacature), vb. door vrijwillig ontslag, overlijden, onmogelijkheid om 
mandaat nog uit te oefenen (niet: verstrijken van de duur van het mandaat)

Is een recht, geen verplichting, dat statutair kan worden verstrengd (niet versoepeld) of zelfs uitgesloten en zal 
geen toepassing vinden als de AV in plaatsvervangende leden heeft voorzien

BENOEMING BESTUURDERS

De benoeming dient te worden aangekondigd op de agenda van de AV, welke op zijn beurt is te vermelden in de 
oproeping van de aandeelhouders tot de AV

Benoemingsbeslissing is niet bijzonder wettelijk geregeld

Grote vrijheid voor contractuele (aandeelhoudersovereenkomsten) of statutaire regeling

Principe: benoemingsbeslissing wordt genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen (tenzij in het 
geval van een statutair bestuurder), zonder rekening te houden met de nietige stemmen en de onthoudingen

Bij gebrek aan statutaire regeling of andere conventionele afspraken tussen de aandeelhouders wordt de 
samenstelling van het bestuursorgaan uitsluitend door de meerderheidsaandeelhouders bepaald

BENOEMING BESTUURDERS
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Geen (kwalitatieve) vereisten opgenomen in het WVV

Leden bestuursorgaan moeten in staat kunnen zijn om het vennootschapsbelang te dienen

Principe: contractuele vrijheid

Statuten of aandeelhoudersovereenkomsten kunnen wel bepaalde benoemingsvoorwaarden opleggen, 
bijvoorbeeld:

Enkel aandeelhouders kunnen bestuurders zijn 

Vereiste van bepaalde ervaring

Bezit van een bepaald diploma

Een (minimum/maximum) leeftijdsvereiste

Beperking AV om bepaalde bestuurders te benoemen (KB nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk 
verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te 
oefenen)

Corporate Governance-codes: goede mix van competenties is aangewezen

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen bestuurder zijn

BENOEMING BESTUURDERS

Aanvaarding

Het lid van het bestuursorgaan/dagelijks bestuur dient zijn of haar mandaat (minstens stilzwijgend)  te aanvaarden

Publicatie

Benoeming is onderworpen aan wettelijke bekendmakingsverplichtingen: 

Neerlegging van een uittreksel uit de akte van benoeming in het vennootschapsdossier en bekendmaking in de 
Bijlagen tot het Belgisch staatsblad (art. 2:8, 5° WVV)

De benoeming is in beginsel slechts tegenwerpelijk aan derden vanaf de publicatie in de bijlagen bij het 
Belgisch Staatsblad (art. 2:18 WVV)

Bekendmaking heeft tot gevolg dat eventuele onregelmatigheden in de benoeming, tenzij bewijs van kennis 
daarvan in hoofde van de derde, niet meer door de vennootschap aan derden zullen kunnen worden 
tegengeworpen (art. 2:19 WVV)

BENOEMING BESTUURDERS
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De bestuurders worden bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat, tenzij anders bepaald door de statuten of de 
AV bij hun benoeming anders beslist

Statuten kunnen bepalen dat het bestuursmandaat kosteloos is; in dat geval kunnen hoogstens de uitgaven en 
kosten worden vergoed; eventuele kosteloosheid van het mandaat beïnvloedt trouwens de aansprakelijkheid van 
de bestuurders niet (vgl. art. 1992 B.W.)

Bezoldiging  kan diverse vormen aannemen: een forfaitair jaarlijks bedrag bepaald in de statuten, toekenning van 
presentiegelden of zitpenningen, tantièmes (i.e. recht op een deel van de uitkeerbare winst), voordelen in natura…

BEZOLDIGING BESTUURDERS

Uitoefening van het bestuursmandaat onder een arbeidsovereenkomst kan niet

Bestuurders van BV kunnen niet door arbeidsovereenkomst zijn verbonden

Leden van bestuursorganen van de BV dienen zelfstandige te zijn, minstens in bijberoep

Cumul van het bestuursmandaat met een arbeidsovereenkomst is wel mogelijk, mits de taken voldoende 
onderscheiden zijn

Mandaat van afgevaardigde tot het dagelijks bestuur kan wel het voorwerp uitmaken van een 
arbeidsovereenkomst (zie Cass. 22 januari 1981, R.C.J.B. 1981, 495, noot S.J. NUDELHOLE en Cass. 28 mei 
1984, R.W. 1984-1985, 333, concl. Adv.-Gen. LENAERTS)

De afgevaardigde tot het dagelijks bestuur geniet, indien werknemer, van de aansprakelijkheidsbeperking van 
art. 18 W.A.O.

BEZOLDIGING BESTUURDERS
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Bestuursmandaat kan op diverse wijzen eindigen: 

Verstrijken van de duur van het mandaat

Overlijden van de bestuurder (bestuursmandaat intuïtu personae, wat bv. ook verklaart waarom een bestuurder 
zich, voor zover zulke vertegenwoordiging al statutair is toegelaten, enkel door een ander bestuurder kan laten 
vertegenwoordigen op de RvB)

Vereffening van de bestuurder-rechtspersoon

Ontbinding van de vennootschap

Fusie of splitsing van de vennootschap

In onderlinge overeenstemming tussen bestuurder en vennootschap

Door herroeping (gedwongen ontslag)

Vrijwillig ontslag (door bestuurder)

Beëindiging van het bestuurdersmandaat is aan de bekendmaking onderworpen; om redenen van aansprakelijkheid 
ziet de ex-bestuurder best toe op die bekendmaking

BEËINDIGING BESTUURDERSMANDAAT

Herroeping: ad nutum afzetbaarheid heeft suppletief karakter in BV

Ontslag statutair benoemde bestuurder vereist statutenwijziging (behoudens wettige reden)

Ontslag niet-statutair benoemde bestuurder kan ten allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke 
ingang (d.w.z. ad nutum)

Ad nutum afzetbaarheid kan in de statuten of in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering worden 
uitgesloten

Is er geen uitsluiting van de ad nutum-afzetbaarheid, dan kan de algemene vergadering op het moment van de 
beëindiging (“opzegging”) evenwel nog steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een 
vertrekvergoeding toekennen, behoudens anders bepaald in de statuten

Algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds met 
gewone meerderheid beëindigen wegens een wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding

Aanvaardt de herroepen bestuurder het ontslag niet, dan kan hij zich tot de rechter wenden 

BEËINDIGING BESTUURDERSMANDAAT
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Vrijwillig ontslag

Een bestuurder mag ten allen tijde vrijwillig ontslag nemen; kennisgeving aan het bestuursorgaan volstaat

Aansprakelijkheid kan in het gedrang komen indien het ontslag plaatsvindt in omstandigheden die een 
onrechtmatige daad of rechtsmisbruik uitmaken

Op verzoek van de vennootschap blijft de bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn 
vervanging kan voorzien

Bestuurder kan zelf het nodige doen om zijn mandaat aan derden tegen te werpen, onder de voorwaarden bepaald 
in art. 2:18 WVV

Bekendmaking

Bij herroeping of vrijwillig ontslag wordt de beëindiging op dezelfde wijze bekend gemaakt en is deze op dezelfde 
wijze tegenwerpelijk als bij de benoeming

Bestuurder heeft belang bij snelle publicatie van zijn ontslag, teneinde zijn (in colleges of bij schending van het 
WVV of de statuten, hoofdelijke) aansprakelijkheid voor bestuurdersfouten na zijn ontslag te doen stoppen

BEËINDIGING BESTUURDERSMANDAAT

FISCAAL OPTIMALE 
VERLONINGSPAKKET
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E-BOOK, BESCHIKBAAR VIA 

HTTPS://WWW.MOORE.BE/NL/E-

BOOK/HOE-FISCAALVRIENDELIJK-

GELD-UIT-UW-ONDERNEMING-HALEN

OVERZICHT

25

OVERZICHT
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VennootschapOmzet

Uitkering

Bezoldiging

Voordelen in natura

Onkostenvergoeding

Auteursrechten

Verhuur onroerend goed

Interest op lening aan vennootschap

Pensioenopbouw
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- Kosten
(incl. evtl. privé kosten)

OVERZICHT

27

Omzet

- Vergoeding bestuurder
(incl. evtl. tantième)

- Betalingen aan bestuurder
(bvb. huur, interest, AR,…)

Belastbare winst

Reserveren
(incl. liquidatie-reserve)

Dividend

Belasting in PB-beroepsink. + soc. bijdr.

Belasting in PB-(on)roerende ink.

Heffing op liquidatiereserve (in hoofde Venn.)

Vennootschapsbelasting

Roerende voorheffing

Indien privé-kosten: VAA / Soc. voordeel

20%

+ 10%

+ 5%

= 31,6%

32,4% / 30% / 7,5%

63%

BEZOLDIGING
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OVERZICHT
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VennootschapOmzet

Uitkering

Bezoldiging

Voordelen in natura

Onkostenvergoeding

Auteursrechten

Verhuur onroerend goed

Interest op lening aan vennootschap

Pensioenopbouw

• Meest voor de hand liggende vorm van uitkering

• Maar… ook de duurste!

BELASTINGDRUK BEZOLDIGING

30

Inkomensschijf (€) Belasting

0,00 - 13.440 25%

13.440 – 23.720 40%

23.720 – 41.060 45%

> 41.060 50%

Tarieven personenbelasting (AJ2021)

• Verhoogd met gemeentebelasting (0 – 8,8%)

• Forfaitaire kostenaftrek 3% met maximum van €2.580

• Belastingvrije som (€8.990) + verhogingen voor o.a.
kinderen ten laste €1.630 - >€15.250

• Huwelijksquotiënt (maximaal €11.090)

• Andere aftrekken (woning, giften, dienstencheques,…)

Sociale bijdragen hoofdberoep (inkomsten 2020)
Inkomensschijf (€) Belasting

< 13.993,78 FMB (€ 739,05/kw) 

13.993,78 – 60.427,75 20,5%

60.427,75 – 89.051,37 14,16%

>  89.051,37 0%

Maximale belastingdruk: 63,43% (incl. 8% GB)
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• Tarieven Venn.B.
• Basistarief: 25%
• Verminderd tarief van 20% op eerste €100.000 onder voorwaarden

• Voorwaarden voor verminderd tarief Venn.B.
• Kleine vennootschap(sgroep), m.n. maximaal één criterium overschrijden (cfr. art. 1:24 WVV)

• Balanstotaal 4.500.000 (+20% zonder consol. eliminaties)
• Omzet (excl. BTW) 9.000.000 (+20% zonder consol. eliminaties)
• Jaargemiddelde personeelsbestand: 50

• Te bekijken o.b.v. twee achtereenvolgende boekjaren (vertraagd effect van over-/onderschreiding)
• Op geconsolideerde basis te beoordelen voor verbonden vennootschappen (incl. consortiums)
• Min. 50% aandeelhouders/natuurlijke personen
• Geen aandelenbezit > 50 % van het kapitaal + belaste reserves
• Min. € 45.000 bezoldiging aan minstens één bedrijfsleider natuurlijke persoon (uitzonderingen)
• Dividenduitkering maximaal 13% van het kapitaal

MINIMUMBEZOLDIGING VENN.B.

31

• Vennootschappen die ten laste van het resultaat van het belastbare tijdperk niet aan ten minste één in artikel 32 WIB 
bedoelde bedrijfsleider

• Een bezoldiging hebben toegekend van €45.000, of

• Indien het resultaat minder bedraagt dan €45.000, een bezoldiging van minstens het resultaat van het belastbare 
tijdperk wordt uitgekeerd (artikel 215, derde lid, 3° WIB)

• Ten minste één bedrijfsleider; niet de verschillende bedrijfsleiders samen

• Geen rekening houden lengte van het boekjaar

• Inclusief VAA, én ook tantièmes (mogelijkheid tot optimalisatie op jaareinde – maar opgelet, cf. infra)

• Opgelet met verhoging ingevolge controle indien grens van “minstens het belastbare resultaat” wordt gebruikt

• Niet van toepassing op kleine vennootschappen in hun eerste vier belastbare tijdperken vanaf de oprichting

• Ook van belang voor berekening VAPZ, 80%-regel inzake IPT, en onrechtstreeks bij de berekening van de 
auteursrechten + Niet fiscale argumenten, bvb. ontleningscapaciteit

MINIMUMBEZOLDIGING VENN.B.
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MINIMUMBEZOLDIGING VENN.B.

33

10 000,00 20 000,00 30 000,00 40 000,00 50 000,00 60 000,00 70 000,00 80 000,00 90 000,00 100 000,00
0,00 4 565,32 10 940,32 17 315,32 23 690,32 30 065,32 36 440,32 42 815,32 49 190,32 55 565,32 61 940,32

5 000,00 6 469,67 12 752,82 19 127,82 25 502,82 31 877,82 38 252,82 44 627,82 51 002,82 57 377,82 63 752,82
10 000,00 6 934,48 14 642,87 20 713,52 27 088,52 33 463,52 39 838,52 46 213,52 52 588,52 58 963,52 65 338,52
15 000,00 5 270,35 14 624,83 21 424,83 27 289,10 33 664,10 40 039,10 46 414,10 52 789,10 59 164,10 65 539,10
20 000,00 2 180,90 12 180,90 20 253,54 27 053,54 32 747,56 39 122,56 45 497,56 51 872,56 58 247,56 64 622,56
25 000,00 -954,99 9 045,01 19 035,81 25 835,81 32 635,81 38 159,59 44 534,59 50 909,59 57 284,59 63 659,59
30 000,00 -4 306,34 5 693,66 15 693,66 24 402,62 31 202,62 38 002,62 44 802,62 49 731,15 56 106,15 62 481,15
40 000,00 -11 009,04 -1 009,04 8 990,96 18 990,96 28 336,24 35 136,24 41 936,24 48 736,24 55 536,24 62 336,24
50 000,00 -18 144,82 -8 144,82 1 855,18 11 855,18 21 855,18 31 836,78 38 636,78 45 436,78 52 236,78 59 036,78
60 000,00 -25 371,32 -15 371,32 -5 371,32 4 628,68 14 628,68 24 628,68 34 628,68 42 046,60 48 846,60 55 646,60
70 000,00 -32 084,00 -22 084,00 -12 084,00 -2 084,00 7 916,00 17 916,00 27 916,00 37 916,00 45 805,82 52 605,82
80 000,00 -38 695,52 -28 695,52 -18 695,52 -8 695,52 1 304,48 11 304,48 21 304,48 31 304,48 41 304,48 49 633,82
90 000,00 -45 416,10 -35 416,10 -25 416,10 -15 416,10 -5 416,10 4 583,90 14 583,90 24 583,90 34 583,90 44 583,90

110 000,00 120 000,00 130 000,00 140 000,00 150 000,00 160 000,00 170 000,00 180 000,00 190 000,00 200 000,00
0,00 68 315,32 74 690,32 81 065,32 87 440,32 93 815,32 100 190,32 106 565,32 112 940,32 119 315,32 125 690,32

5 000,00 70 127,82 76 502,82 82 877,82 89 252,82 95 627,82 102 002,82 108 377,82 114 752,82 121 127,82 127 502,82
10 000,00 71 713,52 78 088,52 84 463,52 90 838,52 97 213,52 103 588,52 109 963,52 116 338,52 122 713,52 129 088,52
15 000,00 71 914,10 78 289,10 84 664,10 91 039,10 97 414,10 103 789,10 110 164,10 116 539,10 122 914,10 129 289,10
20 000,00 70 997,56 77 372,56 83 747,56 90 122,56 96 497,56 102 872,56 109 247,56 115 622,56 121 997,56 128 372,56
25 000,00 70 034,59 76 409,59 82 784,59 89 159,59 95 534,59 101 909,59 108 284,59 114 659,59 121 034,59 127 409,59
30 000,00 68 856,15 75 231,15 81 606,15 87 981,15 94 356,15 100 731,15 107 106,15 113 481,15 119 856,15 126 231,15
40 000,00 69 136,24 75 936,24 82 736,24 89 536,24 96 249,29 102 624,29 108 999,29 115 374,29 121 749,29 128 124,29
50 000,00 65 836,78 72 636,78 79 436,78 86 236,78 93 036,78 99 834,34 106 209,34 112 584,34 118 959,34 125 334,34
60 000,00 62 446,60 69 246,60 76 046,60 82 846,60 89 646,60 96 446,60 103 246,60 109 703,67 116 078,67 122 453,67
70 000,00 59 405,82 66 205,82 73 005,82 79 805,82 86 605,82 93 405,82 100 205,82 107 005,82 113 525,56 119 900,56
80 000,00 56 433,82 63 233,82 70 033,82 76 833,82 83 633,82 90 433,82 97 233,82 104 033,82 110 833,82 117 411,94
90 000,00 53 360,02 60 160,02 66 960,02 73 760,02 80 560,02 87 360,02 94 160,02 100 960,02 107 760,02 114 560,02

VOORDELEN IN NATURA
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OVERZICHT

35

VennootschapOmzet

Uitkering

Bezoldiging

Voordelen in natura

Onkostenvergoeding

Auteursrechten

Verhuur onroerend goed

Interest op lening aan vennootschap

Pensioenopbouw

Dividenduitkering 

Kapitaalvermindering

Inkoop eigen aandelen

Vennootschap kan ervoor kiezen om haar bedrijfsleider, naast de gebruikelijke bezoldiging, ook te vergoeden middels 
het ten laste nemen van bepaalde privé-uitgaven

Vaak volgt het voordeel uit gemengd gebruik van het betreffende actief (bvb. GSM, laptop, wagen, woning,…), maar 
niet noodzakelijk (bvb. ten laste neming van sociale bijdragen, renteloze lening,…)

Ingevolge art. 31, tweede lid, 2° WIB behoren voordelen van alle aard verkregen uit hoofde of naar aanleiding van 
het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid tot de belastbare bezoldigingen

Deze voordelen worden als principe gewaardeerd volgens hun werkelijke waarde die ze betekenen voor de 
verkrijger (art. 36, §1 eerste lid WIB)

Maar vaak worden voordeligere forfaitaire ramingen voorzien

CONCEPT VAN VOORDELEN IN NATURA
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 PROBLEMATIEK

Zijn kosten die de vennootschap maakt voor de verwerving/behoud/verbouwing van een OG aftrekbaar, in het bijzonder 
wanneer dit OG door de bedrijfsleider wordt bewoond?

 WAT VOORAF GING

Vóór 2015: link vereist met maatschappelijk doel

Midzomerarresten Cass. 2015 (Cass. 12/6/2015): kijken naar reële activiteit, niet zozeer maatsch. doel

Maar nog steeds finaliteitsvoorwaarde van art. 49 WIB: beroepskosten zijn slechts aftrekbaar indien gemaakt of 
gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden + aan bel.pl. om dit te bewijzen (Cass. 14/10/2016)

Rechtsleer:
Enerzijds ingevolge het potentieel tot realisatie van een belastbare meerwaarde (enkel bij volle eigendom);

Anderzijds, ofwel i.k.v. bezoldigingspolitiek van de bedrijfsleider, waarbij prestaties bedrijfsleider zorgen voor belastbare inkomsten 
(optie 1) 

Ofwel aanrekening van marktconforme huur (optie 2)

Interne instructie fiscus: alle kosten van privé vastgoed sinds 2017 moeten worden verworpen. Indien deels 
professioneel vermoedelijk wel aanvaard

Rechtspraak: nog geen vaste lijn in te trekken

PRIVÉ VASTGOED IN DE VENN.
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 OPTIE 1: AANREKENING VAA (BEZOLDIGINGSTHEORIE)

Assumptie: bedrijfsleider krijgt gratis onroerend goed ter beschikking en moet dus belast worden op een VAA

Formule

Formule vandaag: VAA = Geïndex. KI x 2 x 100/60 (vanaf 1/1/2019)
Vroeger factor 3,8 indien KI > EUR 745

Strijdig bevonden met grondwettelijk gelijkheidsbeginsel (Gent 24/5/2019, later ook Antwerpen 24/1/2017, nog eens Gent 20/2/2018
en lagere rechtspraak)

Bezwaren worden ingewilligd (binnen 6mnd na aanslag)

Verzoek tot ambtshalve ontheffing (binnen 5j na 1/1/AJ) éénmalig aanvaard door Rb. Gent 31/1/2019, maar ligt thans voor bij 
Grondwettelijk Hof

Quid toekomst?

Indien gemeubeld, verhoging met 2/3

Verwarming en elektriciteit (leidinggevend personeel): EUR 2.060 en EUR 1.030 (AJ2021)

Kan sterk uiteenlopende resultaten geven voor ‘gelijkwaardige’ panden

PRIVÉ VASTGOED IN DE VENN.
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 OPTIE 1: AANREKENING VAA (BEZOLDIGINGSTHEORIE) (VERVOLG)

Aftrekbaarheid kosten

Kosten van bezoldiging zijn aftrekbaar (art. 52 en 195 WIB) en dat kan zowel in geld als in natura (art. 32 WIB)

Bevestigd door Cass. (14/10/2016), op voorwaarde dat deze beantwoorden aan werkelijke prestaties verricht ten 
behoeve van de vennootschap (art 49 WIB – te bewijzen door de belastingplichtige)

Pro: Bergen 13/8/2019, Bergen 29/5/2019 (incl. mgmnt-overeenk.), Gent 3/12/2019 (volle eigendom; 
meerwaardepotentieel wordt als bijkomend argument aanvaard), Antwerpen 14/1/2020 (idem)

Con: Antwerpen 27/11/2018, Gent 8/1/2019 (kosten van onderhoud tuin en poort), Antwerpen 26/3/2019, Cass. 
21/6/2019 (twee arresten; appa aan zee, maar lage huurprijs), Cass. 25/6/2020 (meerwaardepotentieel niet aanvaard, 
omdat er niet alleen een kans, maar ook intentie moet zijn?)

PRIVÉ VASTGOED IN DE VENN.
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Cass. 14/1/2020 (zie ook Fisc. nr. 1650, 9) (inzake de bezoldigingstheorie)

• Enkel de zaakvoerder aan wie het appartement ter beschikking is gesteld, was "in de betrokken jaren als tandarts en bedrijfsleider actief [...] binnen de 
tandartsenvennootschap"

• De inkomsten "die door [zijn] werkzaamheden [...] binnen de vennootschap worden gegenereerd, overstijgen ruimschoots de kosten verbonden aan het 
appartement". Bijgevolg kan "niet aangenomen worden dat de terbeschikkingstelling van het appartement neerkomt op het toekennen van een liberaliteit ten 
gunste van de bedrijfsleider"

• Uit de "toelichting bij de balans" blijkt dat voor het privégebruik van het appartement een voordeel van alle aard werd berekend (conform de forfaitaire 
waarderingsregels van art. 18 KB/WIB 1992); dat voordeel werd "ook vermeld op de individuele fiches", werd door de zaakvoerder "aangegeven in de 
personenbelasting" en werd "effectief belast"

• Uit "verslagen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders" blijkt dat, "met algemeenheid van stemmen", werd beslist dat de vergoeding voor 
de zaakvoerder "onder meer bestond uit de kosteloze terbeschikkingstelling [...] van het appartement"; het feit dat deze verslagen "niet zeer gedetailleerd zijn", 
doet volgens het hof geen afbreuk "aan het feit dat mede daaruit blijkt dat de terbeschikkingstelling van het appartement bedoeld is om de enige 
bedrijfsleider/tandarts voor zijn prestaties voor de vennootschap te vergoeden“

• Of er een economische oorzaak of noodzaak bestond om de prestaties van [de zaakvoerder] deels te vergoeden door de terbeschikkingstelling van het 
appartement of niet, is hier niet aan de orde

(inzake de meerwaarde-theorie)

• De situatie waarbij de vennootschap de "volle eigendom van het appartement op het actief van haar balans heeft staan", kan niet worden vergeleken met de 
situatie waarbij de vennootschap slechts over het vruchtgebruik ervan beschikt". Het is "algemeen bekend dat de waarde van onroerend goed, zeker aan de 
kust, sinds 2006 [het jaar van aankoop van het appartement] drastisch is toegenomen, zodat de verankering van het appartement op [de] balans [van de 
vennootschap] voor [de] aanschaffingswaarde [ervan] kan beschouwd worden als een belegging, waarvan verwacht kan worden dat ze op termijn belastbare 
winst zal opleveren voor de vennootschap". Dat de aankoop werd gefinancierd via een lening, "doet daar geen afbreuk aan"

PRIVÉ VASTGOED IN DE VENN.
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Cass 25/6/2020 (zie ook Fisc.Act. nr. 2020/30, 1) (inzake meerwaardepotentieel)

• De appelrechters oordelen: “de stelling van [de eiseres] dat de kosten met betrekking tot de woning op termijn aanleiding zouden geven tot een meerwaarde is 
niet van aard om tot een ander besluit dan hiervoren uiteengezet te komen. Er kan niet aangenomen worden dat voldaan is aan de voorwaarden gesteld bij het 
artikel 49 WIB/1992 uit het enkel feit dat er een kans zou bestaan dat bij latere realisatie van de woning een belastbare meerwaarde zou worden gerealiseerd”. 

• 2. Met die redenen oordelen zij niet dat er slechts sprake kan zijn van aftrekbare beroepskosten wanneer het gaat om kosten die met zekerheid inkomsten 
zullen genereren, maar wel dat uit het enkele feit dat er een kans bestaat dat bij latere realisatie van de woning een meerwaarde wordt gerealiseerd niet volgt 
dat de kosten zijn gedaan of gedragen met de intentie om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. 

• Het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het arrest en mist bijgevolg feitelijke grondslag.

PRIVÉ VASTGOED IN DE VENN.
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 OPTIE 1: AANREKENING VAA (BEZOLDIGINGSTHEORIE) (VERVOLG)

Best practice

Vermelding VAA op fiche 281.20 en opname in de aangifte personenbelasting 

Verantwoording bijkomende verloning, of compensatie met bestaande bezoldiging (niet enkel bedrag VAA, maar ook in 
licht van kost van de venn. en/of een markconforme huur) in bezoldigingsverslag, bij opzet én jaarlijks op AV

Eventueel bijkomende motivering van investering in licht van meerwaarde-intentie

Verslaggeving tegenstrijdig belang

Idealiter met beschikbare middelen in de vennootschap (geen must)

Idealiter in volle eigendom (meerwaardepotentieel vormt bijkomend argument voor aftrekbaarheid)

Nog steeds voorzien in statuten

=> Op basis van huidige stand van de rechtspraak zou dit de beste kansen geven om de aftrekbaarheid te verantwoorden. 
Blijft evenwel een delicate materie en wordt zeker nog vervolgd!

PRIVÉ VASTGOED IN DE VENN.
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 OPTIE 2: MARKTCONFORME HUUR

Aftrekbaarheid kosten

Volgt uit algemene toepassing van art. 49 WIB

Indien ontvangen huurgelden de vennootschap in staat stellen om een positief rendement te behalen op investering

Effectieve realisatie van winst in principe niet relevant (bvb. onvoorziene omstandigheden die leiden tot lagere huurprijs)

Best practice

Waarderingsverslag van onafhankelijk schatter / conformering aan huurprijzen in zelfde gebouw

Documenteren van financieel plan (met positieve uitkomst) bij opzet (evtl. incl. meerwaardepotentieel)

Geregistreerde huurovereenkomst

Verslaggeving tegenstrijdig belang

Nog steeds voorzien in statuten

PRIVÉ VASTGOED IN DE VENN.
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 GEEN OPTIE: HUUR = VAA!

Verdedigingspiste van VAA (bezoldigingstheorie) vervalt want er is geen voordeel meer (Gent, 20/6/2017)

Verdedigingspiste van huur vervalt want deze zal niet leiden tot een positief rendement

PRIVÉ VASTGOED IN DE VENN.
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Mngmt.Venn.
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 WAGEN

Voor personenwagens:

Cataloguswaarde x [5,5 + 0,1 x (CO2-uitstoot - 91 (diesel) of 111 (benzine))] / 100 x leeftijdscoëf x 6/7 (AJ2021)

Leeftijdscoëf: 100% - 6%/jaar; minimaal 70%

CO2-percentage voor elektrische wagen = 4%; maximaal 18%

NEDC-waarde voor CO2 mag blijvend gebruikt worden, ook na 1/1/2020 (FAQ nr. 41)

Minimaal €1.360

Voor lichte vrachtauto’s en motorfietsen: werkelijke waarde

 FIETS

Geen aanrekening van VAA, op voorwaarde dat de fiets daadwerkelijk wordt gebruikt voor woon-werkverkeer

Daadwerkelijk?

120% aftrek werd in de Venn.B. afgeschaft

ANDERE VOORDELEN IN NATURA

45

Initieel onduidelijheid inzake al dan niet kwalificatie als “fiets”

Inzake belastingen weggewerkt middels wet van 22 oktober 2017: aanpassing van term “fiets” naar 
“rijwiel, een gemotoriseerd rijwiel of een speed pedelec, zoals gedefinieerd in het algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer, met dien verstande dat de gemotoriseerde rijwielen en de speed pedelecs
enkel in aanmerking komen wanneer ze elektrisch worden aangedreven”.

Rijwiel: “Elk voertuig met twee of meer wielen dat via pedalen of handgrepen met spierkracht wordt aangedreven of uitgerust is met een 
elektrische hulpmotor tot 250W die geen ondersteuning meer biedt vanaf 25 km/u, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen”

Gemotoriseerd rijwiel: "elk twee-, drie- of vierwielig voertuig met pedalen, uitgerust met een elektrische hulpaandrijving met als hoofddoel 
trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 25 km/u, met uitsluiting van de 
hierboven vermelde rijwielen. Het nominaal continu maximumvermogen van de elektrische motor bedraagt ten hoogste 1 kW.”

Speed pedelec: "elk tweewielig voertuig met pedalen, met uitsluiting van gemotoriseerde rijwielen, met een elektrische hulpaandrijving met als 
hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 45 km/u. De elektrische 
motor heeft een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW.”

Wel: klassieke fiets, koersfiets, mountainbike, bakfiets, plooibare fietsen, elektrische fiets, speed 
pedelec,…

Niet: hoverboards, rolschaatsen, skateboards, monowheels, segways,…

Sociale zekerheidswetgeving verwijst thans naar fiscale fiets-definitie middels KB van 7 februari 2018

HET VERHAAL VAN DE SPEED-PEDELEC (EN VARIANTEN)
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ONKOSTENVERGOEDINGEN

OVERZICHT

48
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Principe: Kosten die eigenlijk moeten worden gedragen door de vennootschap, maar door omstandigheden eerst 
persoonlijk door een werknemer ten laste genomen worden

Terugbetaling

Vormt in principe dus geen bezoldiging (art. 32, tweede lid, 1° WIB)

Is uitgesloten uit het loonbegrip inzake sociale zekerheid (Administratieve instructies RSZ 2018/3 – Het loonbegrip)

Geen eigenlijke aanvulling op loon

Vergoeding dient ter dekking van werkelijk gemaakte uitgaven

Ook indien forfaitair

Maar wel vaak voor kosten die sowieso worden gemaakt; in dat opzicht wél een netto-verhoging

Toegestane forfaits kunnen soms ook hoger zijn dan werkelijke kost (bvb. vergoedingen buitenlandse dienstreizen)

CONCEPT VAN ONKOSTENVERGOEDINGEN

49

Voorwaarden fiscaal: Vereiste van dubbel bewijs:

Vergoeding is bestemd tot het dekken van kosten die eigen zijn aan de werkgever/vennootschap

Vergoeding werd ook daadwerkelijk aan deze kosten besteed

Voorwaarden sociaalrechtelijk:

Kosten zijn gemaakt in het kader van de dienstbetrekking

De kosten zijn reëel

De juistheid van de uitgaven kan door de werkgever met bewijsstukken verantwoord worden

Geven geen recht op BTW-aftrek. Daarom slechts nuttig voor kosten waarvoor sowieso geen BTW-aftrek geldt (bvb. 
restaurantkosten)

CONCEPT VAN ONKOSTENVERGOEDINGEN
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Binnenlandse dienstverplaatsingen €272 (€17/dag, bvb. 16d/maand)

Buitenlandse dienstverplaatsing(en) p.m. (beter reële kost)

Binnenlandse overnachting p.m. (beter reële kost)

Bureaukosten thuiswerk €129,48

Internetverbinding €20

Bring your own device (PC, smarthphone,…) p.m. (beter reële kost)

Secundaire autokosten €80

Representatie €50 (beperking ingeval van dagvergoedingen)

Liberaliteiten (beperking ingeval van dagvergoedingen) €0

Totaal +/- €500

VOORBEELD

51

Dekt de kosten verbonden met een dienstverplaatsing buiten kantoor: hogere maaltijdkost (<-> in vgl. tot bvb. 
cafetaria), baankosten (gebrek aan sanitaire voorzieningen, snack,…),…

Aangewezen om agenda bij te houden en op basis van werkelijke dienstverplaatsingen terugbetalingen te doen -> 
variatie per maand. Ook nuttig: timesheets, bonnetje van broodjeszaak,…

Gemiddelde per maand kan (cf. 16-dagen-regel), maar meer kans op discussie

Sociaalrechtelijk: minimaal 4u; fiscaal: minimaal 6u

100% fiscaal aftrekbaar (niet te verwerpen als restaurantkosten)

Te vermelden op fiches 281.10/20: “Ja, op basis van ernstige normen”

BINNENLANDSE DIENSTVERPLAATSINGEN

52

RSZ Fiscus

Dagelijkse vergoeding €17 €17,41

Maandelijkse vergoeding Niet expliciet voorzien €272,96
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Dekt de kosten verbonden met het houden en inrichten van een werkplek thuis, incl. de ruimte, verwarming, elektriciteit, 
klein bureaugereedschap,…

Recent opgenomen inzake afzonderlijke circulaire (Circ. 2020/C/100). Minstens 5d/mnd; zelfde bedrag voor alle 
werknemers. Ook voor bedrijfsleiders?

Kosten van internet en aankoop/gebruik PC worden afzonderlijk opgenomen en omvatten tevens randapparatuur en 
software

100% fiscaal aftrekbaar

Te vermelden op fiches 281.10/20: “Ja, op basis van ernstige normen”

RSZ Fiscus

Bureaukosten thuiswerker (excl. internet) €129,48 per maand

€129,48 per maandTelewerk (en huisarbeid) 10% van brutoloon dat
betrekking heeft op tele-
/thuiswerk

Internet €20 per maand

Aankoop/gebruik PC €20 per maand

THUISWERK

53

Dekt kleine kosten verbonden met beroepsverplaatsingen (parking) of de zorg van een bedrijfswagen die eigendom is 
van de werkgever (stalling, carwash, ruitenwisservloeistof,…)

Aftrekbaar in functie van CO2-uitstoot van de wagen

Te vermelden op fiches 281.10/20: “Ja, op basis van ernstige normen”

SECUNDAIRE AUTOKOSTEN

54

RSZ Fiscus

Parkeerkosten €15 per maand

Stalling (garage) €50 per maand

Carwash €15 per maand

Diverse €5 - €15 per maand
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Representatiekosten beperkt tot €50 indien ook dagvergoedingen

Aftrekbeperkingen zijn van toepassing (31% restaurant, 50% representatie en 100% liberaliteiten)

Te vermelden op fiches 281.10/20: “Ja, op basis van ernstige normen”

RESTAURANT & REPRESENTATIE EN LIBERALITEITEN

55

RSZ Fiscus

Restaurant Niets voorzien Niets voorzien

Representatie Niets voorzien €14 – €125 per maand

Liberaliteiten Niets voorzien €6 – €18 per maand

AUTEURSRECHTEN
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OVERZICHT
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Kapitaalvermindering

Inkoop eigen aandelen

Onweerlegbaar vermoeden van roerend inkomen tot EUR 62.090 (AJ2021), exces kan roerend- of beroepsinkomen 
zijn (meestal beroeps) (art. 17, §1, 5°en 37°WIB)

Tarief RV (art 269, 1° en 4° WIB) (AJ2021)

Tarief personenbelasting: 15%, te verhogen met gemeentebelasting (art. 171, 2°bis WIB)

Forfaitaire kostenaftrek (art. 22 WIB + art. 4 KB/WIB) (AJ2021)

Indien werkelijke kosten hoger zijn, mogen deze behouden blijven!

FISCAAL STELSEL AUTEURSRECHTEN

58

57

58



Webinar on demand

Werknemers: vergoeding ontvangen van de werkgever voor overdracht van auteursrechten ingevolge een 
arbeidsovereenkomst vormen een vergoeding voor prestaties, maken aldus deel uit van het loonbegrip en zijn 
onderworpen aan sociale bijdragen (Cass. 15 september 2014)

Zelfstandigen/bedrijfsleiders

Indien reeds onderworpen aan een statuut dat minstens gelijkwaardig is aan het statuut van zelfstandigen (bv. 
werknemer/ambtenaar) of reeds beroepsinkomsten uit een andere zelfstandige activiteit: auteursrechten niet 
onderworpen aan sociale bijdragen (ook indien gekwalificeerd als beroepsinkomen)

Uitsluitend inkomsten uit auteursrechten: onderworpen aan sociale bijdragen indien activiteit kwalificeert als 
zelfstandige beroepsactiviteit (minimumbijdrage want beroepsinkomen zal veelal nog nihil zijn)

SOCIAAL STELSEL AUTEURSRECHTEN

59

60

KWALIFICATIE ALS AUTEURSRECHTEN

Gevolg:
 IEDEREEN KUNSTENAAR!
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Onderzoek in twee fasen

Is het werk waaruit de inkomsten worden behaald een beschermd werk?

Vloeien de inkomsten voort uit de cessie of concessie van de geldelijke rechten op het werk (en wat is de hoogte 
ervan)

Beschermd werk

Uitgedrukt in een bepaalde vorm die een communicatie naar het publiek toelaat (niet louter ideeën)

Moet origineel zijn

Voorafgaande beslissing!

KWALIFICATIE ALS AUTEURSRECHTEN

61

Schuldenaar dient RV in te houden en vervolgens aangifte 273S indienen + doorstorten aan schatkist binnen de 15 
dagen na toekenning/betaalbaarstelling. Geen RV indien verkrijger een binnenlandse vennootschap is

Fiche 281.45 en opgave 325.45: facultatief (Circ. AAFisc 21/2012 van 21 mei 2012). Aan te raden voor werknemers

Verkrijger dient inkomsten aan te geven in aangifte PB, samen met forfaitaire kosten en ingehouden RV (geen 
bevrijdend karakter – art. 313, eerste lid, 4° WIB)

Zelfstandige/bedrijfsleider moet zich registreren voor BTW-doeleinden (604A) en jaarlijkse listing indienen. Geen 
periodieke aangiften indien vrijgesteld

FORMALITEITEN
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VERHUUR ONROEREND GOED

OVERZICHT
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Belastbare basis

Ontvangen huurprijs (incl. voordelen), verminderd met 40% forfaitaire kosten (gronden 10%)

Bovendien herkwalificatie in bezoldiging indien huur groter is dan KI x 5/3 x revalorisatiecoëfficiënt (4,6 voor 
AJ2021) (enkel bij gebouwen, incl. garages)

Forfaitaire kosten beperkt tot KI x 2/3 x revalorisatiecoëfficiënt (4,6 voor AJ2021) (enkel bij gebouwen)

Met minimaal geïndexeerde KI, verhoogd met 40% (geen verhoging bij gronden)

Intresten van lening die specifiek werd aangegaan voor verwerven/behouden van onroerende goederen aftrekbaar

Belast aan progressieve tarieven

Huurinkomen wordt vaak onderworpen aan belastingdruk van 32,4% (60% van het inkomen belast aan +/- 54%)

Indien geen interesten die aftrekbaar zijn van de onroerende inkomsten (bvb. omwille van woningaftrek), is uitkering 
onder VVPRbis/Liquidatiereserve mogelijks interessanter

FISCAAL REGIME HUURINKOMSTEN
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INTEREST OP LENING 
AAN VENNOOTSCHAP
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OVERZICHT
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Belastbare basis: ontvangen interest
Inhouding RV aan 30%
Belast aan progressieve tarieven
Beperking in hoofde van de vennootschap

Lening mag niet meer bedragen dan de som van de belaste reserves bij het begin van het belastbaar tijdperk en 
het gestort kapitaal bij het einde van het belastbaar tijdperk
Interest mag niet hoger zijn dan

Voor niet-hypothecaire leningen zonder looptijd: de marktrente de door de Nationale Bank bekendgemaakte 
MFI-rentevoet voor leningen tot €1mio, met variabele rente tot één jaar, die worden verstrekt aan niet-financiële 
vennootschappen en die gesloten zijn in de maand november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de 
intresten betrekking hebben. Die MFI-rente wordt verhoogd met 2,5%. Voor kalenderjaar 2020: 4,06% (1,56% + 
2,5%)
Andere leningen: de marktrente

Zoniet herkwalificatie in dividend

Indien uitkering onder VVPRbis/Liquidatiereserve mogelijk is, is dit mogelijks interessanter

FISCAAL REGIME INTERESTINKOMSTEN
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PENSIOENOPBOUW
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UITKERING VAN 
EIGEN VERMOGEN

3/. 

OVERZICHT
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DIVIDENDUITKERING

Gelet op de afschaffing van het kapitaal, is gezocht naar andere, meer doeltreffende regels om, ter bescherming van de 
schuldeisers, de instandhouding van het eigen vermogen van de BV te verzekeren

Dat gebeurt door controle uit te oefenen op de uitkering aan de aandeelhouders

Die uitkeringen kunnen verschillende vormen aannemen:

Dividenduitkering (jaarlijks, tussentijds, interim)

Inkoop eigen aandelen

Financiële steunverlening

Uittreding/uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen

Er is geen regeling meer van “kapitaalvermindering”: inbrengen kunnen voortaan op elk ogenblik zonder 
statutenwijziging bij gewone meerderheid worden “uitgekeerd” (tenzij zij statutair onbeschikbaar werden gesteld)

DIVIDENDUITKERING BV/CV
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Alle uitkeringen vergen (in beginsel) de tussenkomst van de AV en de toepassing van een dubbele test:

Balanstest (art. 5:142 WVV) – solvabiliteitstest 
Netto-actief ≥ Totaal actief verminderd met :

Voorzieningen 
Schulden
[Uitgestelde belastingen
Niet afgeschreven kosten van oprichting en uitbreiding
Niet afgeschreven kosten van onderzoek en ontwikkeling
Niet afgeschreven herwaarderingsmeerwaarden
Onbeschikbaar vermogen

Netto-actief wordt bepaald o.b.v. de laatste goedgekeurde jaarrekening of een recentere staat van actief en passief 
(in voorkomend geval nagezien door de commissaris)
Indien er een “onbeschikbaar” eigen vermogen is (inclusief onbeschikbaar krachtens de wet of de statuten), mag 
het netto-actief niet onder die drempel zijn gezakt of ingevolge de uitkering daaronder zakken
Wettelijke reserve is afgeschaft (<-> NV)

DIVIDENDUITKERING BV/CV
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Liquiditeitstest (art. 5:143 WVV)

Besluit AV tot uitkering heeft maar uitwerking na uitvoering liquiditeitstest door het bestuursorgaan, t.t.z. volgende 
vaststelling

Vennootschap is in staat haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden

Over een periode van minstens 12 maanden na de uitkering

Volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen

Bestuursorgaan verantwoordt in een verslag, dat niet wordt neergelegd

Indien commissaris is benoemd: nazicht van dat verslag met vermelding in controleverslag (cf. twee technische 
nota’s https://www.ibr-ire.be/nl)

DIVIDENDUITKERING BV/CV
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Liquiditeitstest (art. 5:143 WVV)

Praktische werkwijze (Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, Parl. St. Kamer 2017-18, nr. 3119-001, p. 
179-180)

Balans als eerste vertrekpunt

Quickratio : verhouding tussen de vlottende activa van een vennootschap met uitsluiting vande voorraden 
enerzijds en de schulden op korte termijn anderzijds

een projectie van de historische vermogensstromen voor de eerstvolgende periode van 12 tot 24 maanden

Gedetailleerde vermogensstromentabellen

Rechtsleer bevestigt dat de liquiditeitstest uitkeringen gefinancierd door externe schulden of de vordering van 

aandeelhouders op de goedgekeurde uitkering in rekening-courant niet principieel belet. Het bestuursorgaan zal die 

schuldfinanciering of eventuele opvraging door de aandeelhouders wel mee in rekening moeten nemen bij het 

toepassen van de liquiditeitstest 

DIVIDENDUITKERING BV/CV
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Hoofdelijke bestuurdersaansprakelijkheid (art. 5:144 WVV)

Voor leden van het bestuursorgaan

T.a.v. de vennootschap en derden

Indien zij bij het nemen van het besluit tot effectieve uitkering wisten of behoorden te weten dat de vennootschap 
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn om haar schulden te voldoen over een periode van 
12 maand na de uitkering (schending liquiditeitstest)

Onrechtmatige uitkeringen kunnen door het bestuur van de aandeelhouders worden teruggevorderd, ongeacht hun 
goede of kwade trouw (art. 5:144, lid 2 WVV)

Strafrechtelijke aansprakelijkheid bestuurders bij schending van bepalingen balans- of liquiditeitstest (art. 5:158, 3° WVV)

DIVIDENDUITKERING BV/CV
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Uitkering aan aandeelhouders

AV is bevoegd, op eender welk ogenblik, dus incl. winst van het lopend boekjaar (maar o.b.v. jaarrekening of meer 
recente cijfers)

Statuten kunnen nochtans die bevoegdheid delegeren aan het bestuursorgaan om over te gaan tot uitkering van:

Winst van het lopende boekjaar

Winst van het voorafgaande boekjaar, rekening houdend met het overgedragen resultaat (zolang de 
jaarrekening niet is goedgekeurd) (art. 5:141, tweede lid WVV) (vgl. interimdividenden in de NV)

Inkoop eigen aandelen en financiële steunverlening: beperkte flexibilisering

DIVIDENDUITKERING BV/CV
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Geen dividenduitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of 
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van

Het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het kapitaal

Vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Het niet afgeschreven gedeelte van herwaarderingsmeerwaarden wordt gelijkgesteld met een krachtens de wet 
onbeschikbare reserve.

Onder nettoactief wordt verstaan

Het totaalbedrag van de activa

Verminderd met de voorzieningen, de schulden en de nog niet afgeschreven bedragen van oprichtings- en 
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

In principe bevoegdheid algemene vergadering

Geen bijzondere verslaggevingsplicht van het bestuursorgaan

DIVIDENDUITKERING NV
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Interimdividend

Statuten kunnen bevoegdheid verlenen aan het bestuursorgaan om uit het resultaat van het boekjaar een 
interimdividend uit te keren

Alleen uit

Winst van het lopende boekjaar of winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar 
nog niet is goedgekeurd

Verminderd met het overgedragen verlies of

Vermeerderd met de overgedragen winst

Zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een 
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd

DIVIDENDUITKERING NV
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Interimdividend (vervolg)

Bestuursorgaan stelt aan de hand van een staat van activa en passiva vast dat de vastgestelde winst volstaat om 
een interimdividend uit te keren

Commissaris beoordeelt staat van activa en passiva en voegt dit beoordelingsverslag bij zijn controleverslag

Besluit wordt genomen uiterlijk twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva afgesloten is

Indien interimdividend hoger is dan het later vastgestelde jaardividend, wordt het surplus beschouwd als een 
voorschot op het volgende dividend.

Afschaffing van

Verbod om tijdens eerste zes maanden boekjaar een interimdividend uit te keren

Minimumtermijn van drie maanden tussen twee interimdividenden

DIVIDENDUITKERING NV
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• Dividenden omvatten “alle voordelen toegekend door een vennootschap aan aandelen en winstbewijzen hoe ook 
genaamd, uit welken hoofde en op welke wijze ook verkregen” (art. 18, eerste lid, 1° WIB)

• Tarieven:

FISCAAL REGIME

83

• Standaardtarief: 30%

• Beperkte vrijstelling personenbelasting

• EUR 812 dividenden vrijgesteld (AJ2021)

• Dividenden van aandelen en winstbewijzen

• Binnenlandse en buitenlandse dividenden

• Bedrag te verreken RV opnemen in code 1437/2437 (aangifte pb)

• VVPRbis: 15% (of 20% of 30% bij vroegtijdige aantasting)

• Liquidatiereserve: 10% (afzonderlijke aanslag in Venn.B.) + 5% / 10% / 20% RV

• Vennootschappen opgericht (of nieuwe kapitaalinbrengen) vanaf 1/7/2013 openen het recht op het verlaagd RV tarief

• Voorwaarden:

• Enkel voor dividenden, niet voor liquidatie- of inkoopboni

• Vereiste van kleine vennootschap (art. 1:24, § 1 tot 6 WVV) bij oprichting/inbreng

• Nieuwe aandelen op naam toegekend n.a.v. nieuwe inbrengen in geld (<-> natura) (en niet van interne liquidatie)

• Vanaf 1 juli 2013

• Enkel voor de oorspronkelijke inbrenger die de aandelen ononderbroken heeft aangehouden (tenzij wettelijke 
erfopvolging of bepaalde ascendentenverdeling)

• Kapitaal moet volledig volstort zijn bij dividenduitkering en er mogen geen preferente aandelen zijn gecreëerd

• Antimisbruikbepaling voor kapitaalvermindering gevolgd door kapitaalverhoging

• Vroeger ook vereiste van minimumkapitaal gelijk aan dat van de BV. Sinds schrapping minimumkapitaal bij BV, 
vennootschappen zonder minimumkapitaal worden niet langer uitgesloten van het toepassingsgebied van de VVPRbis-
regeling. Van toepassing op wijzigingen in het kapitaal doorgevoerd sinds 1 mei 2019

VVPRBIS – ALGEMEEN 
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• Tarieven:

• Voorbeeld:

• Verlaagde tarieven ook van toepassing op vorige reserves of overgedragen resultaten (PV nr. 17946 Luk Van Biesen 
dd. 10/05/2017)

VVPRBIS – ALGEMEEN 
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• Dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling van het boekjaar van de 
inbreng of het eerste boekjaar na dat van de inbreng: 30%

• Dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar 
na dat van de inbreng: 20%

• Dividenden die zijn toegekend uit de winstverdeling vanaf het derde boekjaar na 
dat van de inbreng: 15%

• Nieuwe vennootschappen (opgericht na 1/5/2019) kunnen ook zonder over een minimumkapitaal (vroeger €18.550) van 
de VVPRbis regeling genieten

• Quid bestaande vennootschappen?

• Kunnen hun kapitaal verminderen (indien ze ervoor kwalificeerden, dus ook kapitaal >€18.550)

• Wel nog steeds volstortingsplicht van het aanwezige kapitaal (bij uitkering)

• Rulingcommissie aanvaardt dat men na doorvoeren van een kapitaalvermindering met vrijstelling van 
volstortingsverplichting (waardoor ‘kapitaal’ onder €18.550 komt, doch wel volstort) kan kwalificeren (Beslissingen 
nrs. 2020.0114 en 2020.0178 dd. 21 april 2020)

• Indien men niet over een kapitaal beschikt van €18.550 lijkt er (voorlopig althans) geen mogelijkheid om het 
volledige kapitaal te laten kwalificeren. Nieuwe inbrengen zullen slechts pro-rata kwalificeren en 
kapitaalverminderingen zullen ook eerst op de nieuwe inbrengen worden aangerekend. Preferente aandelen zijn 
uitgesloten

VVPRBIS – IMPACT WVV
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• Mogelijkheid tot aanleg van een liquidatiereserve, mits betaling van een anticipatieve heffing, waaruit vervolgens 
dividenden kunnen worden geput aan een verminderd tarief

• Voorwaarden:

• Niet enkel voor dividenden, ook liquidatie- of inkoopboni (die voortkomen uit de liquidatiereserve)

• Vereiste van kleine vennootschap (art. 1:24, § 1 tot 6 WVV) op het einde van het jaar van aanleg reserve

• Elk jaar ten belope van de winst van het boekjaar (code 9905 van de jaarrekening)

• Vanaf boekjaar verbonden met AJ2015 (bijzondere liquidatiereserve voor periode ervoor; zie infra)

• Reserves zijn eigen aan de vennootschap, niet aan de aandeelhouder. Geen verlies van voordelen bij overdracht 
van aandelen

• Geen vereiste van volstorting aandelen, noch inzake preferent karakter van aandelen

• Geen specifieke antimisbruikbepaling

LIQUIDATIERESERVE – ALGEMEEN 
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• Aanleg reserve:

• Overboeking van de winst naar een afzonderlijke rekening van het passief (onaantastbaarheidsvoorwaarde)

• De overgeboekte winst is onderworpen aan een afzonderlijke heffing van 10%

• Slechts ten belope van de te bestemmen winst; dus na aftrek van de afzonderlijke heffing. Bijgevolg bedraagt aan 
te leggen reserve maximaal “te bestemmen winst voor aanleg reserve” / 1,1

• Kan ook bij vennootschappen in vereffening (PV nr. 3356 Veerle Wouters dd. 1/4/2015)

• Tarieven bij aantasting van reserve (dividenduitkering of liquidatie-/inkoopbonus)

• Indien reserve niet minstens 5 jaar behouden is gebleven, 17% indien aangelegd vóór AJ2018, anders 20%

• Indien reserve minstens 5 jaar behouden is gebleven, 5%

• FIFO-aanrekening van de reserves (oudste eerst)

• Periode te rekenen vanaf laatste dag van het belastbaar tijdperk waarin reserve werd aangelegd; tot datum AV 
waarop uitkering wordt beslist (PV nr. 1553 Luk Van Biesen dd. 16/3/2017)

• Formulier 275A in te vullen

LIQUIDATIERESERVE – ALGEMEEN
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• Voorbeeld:

• Een kleine vennootschap met boekjaar per 31/12 realiseert over het boekjaar 2015 een te bestemmen winst van 
€220.000

• Mei 2016: AV beslist om met de volledige winst een liquidatiereserve aan te leggen

• Maximaal aan te leggen liquidatiereserve: te bestemmen winst (code 9905) / 1,10 = €220.000 / 1,10 = €200.000

• Anticipatieve heffing van €200.000 x 10% = €20.000

• AV beslist in mei 2020 om deze liquidatiereserve volledig uit te keren: 17% RV -> €34.000, netto €166.000 (24,5%)

• AV beslist in mei 2021 om deze liquidatiereserve volledig uit te keren: 5% RV -> €10.000, netto €190.000 (13,6%)

• Vennootschap wordt geliquideerd in 2016: 0% RV, netto €200.000 (10%)

• Indien geen liquidatiereserve werd aangelegd: 30% RV -> €66.000, netto €154.000 (30%)

LIQUIDATIERESERVE – ALGEMEEN
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• Aandachtspunten:

• Voorfinanciering heffing van 10%, die definitief is. Indien achteraf overgedragen verliezen kan deze niet 
gerecupereerd worden

• Overdracht van aandelen naar vennootschap, 10% heffing is verloren want aandeelhouder zal in principe vrijstelling 
van RV genieten -> oplossing: vooraf dividenden uitkeren (ook met oog op meegekocht dividend)

• In internationale context: 10% heffing telt niet mee DBV-beperking van bvb. 15% toe te passen

LIQUIDATIERESERVE – ALGEMEEN
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Vraag nr. 1553 Luk Van Biesen dd. 16/3/2017 

• Luidens artikel 184quater WIB kunnen sommige vennootschappen een zogenaamde liquidatiereserve aanleggen. De liquidatiereserve moet op één of meer 
afzonderlijke rekeningen van het passief worden geboekt en blijven en mag niet tot grondslag dienen voor enige beloning of toekenning (de zogenaamde 
onaantastbaarheidsvoorwaarde). Luidens artikel 269, §1, 8° WIB is er 5% roerende voorheffing verschuldigd voor de dividenden, andere dan deze bedoeld in 
artikel 209, in de mate dat hun toekenning of betaalbaarstelling voortkomt uit een aantasting van de liquidatiereserve nadat ze ten minste vijf jaar, te rekenen 
vanaf de laatste dag van het betreffende belastbaar tijdperk, behouden is gebleven.

• Stel dat de aanleg van de liquidatiereserve plaats vond over het resultaat van een boekjaar per 31 december 2015. Ze is met andere woorden reeds als 
liquidatiereserve geboekt in de jaarrekening per 31 december 2015. Op de jaarlijkse gewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden in mei 2021 
en handelende over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2020, wordt besloten om de liquidatiereserve (aangelegd per 31 december 2015) uit 
te keren. Ze staat per hypothese geboekt als een ‘te betalen dividend-ex liquidatiereserve 31 december 2015.

• Daardoor zal de liquidatiereserve op de jaarrekening per 31 december 2020 niet meer in het eigen vermogen zijn opgenomen. Echter, de liquidatiereserve staat 
per 31 december 2020 wel op een afzonderlijke rekening van het passief. Het vervullen van de onaantastbaarheidsvoorwaarde vereist niet dat de afzonderlijke 
rekening tot het eigen vermogen zou behoren. Zo is aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde bijvoorbeeld vervuld bij boeking op een overlopende rekening in 
geval van zogenaamde sale-en-lease back operaties (conform artikel 63 koninklijk besluit ter uitvoering van het wetboek vennootschappen). Hetzelfde geldt wat 
betreft het gedeelte van een gespreid belastbare meerwaarde (conform artikel 47 WIB) dat onder de schulden bij de ‘uitgestelde belastingen’ is opgenomen. 
Daarnaast stellen we vast dat de ‘beloning of toekenning’, in casu de beslissing om de liquidatiereserve als dividend uit te keren, pas in mei 2021 wordt 
genomen. Kunt u deze zienswijze bijtreden en bevestigen dat in de hierboven geschetste omstandigheden er op de uitkering als dividend van de 
liquidatiereserve 5% roerende voorheffing zal verschuldigd zijn?

Antwoord:

• In dit specifieke geval zal inderdaad 5% roerende voorheffing verschuldigd zijn op het uitgekeerde dividend voortkomend uit de liquidatiereserve. De 
houdperiode begint te lopen op de laatste dag van het belastbaar tijdperk dat samenvalt met het boekjaar waarvoor de liquidatiereserve werd aangelegd, wat 
hier 31 december 2015 is. Het feit dat de liquidatiereserve op 31 december 2020 overgeboekt wordt naar een rekening ‘te betalen dividend-ex liquidatiereserve 
31 december 2015’ houdt geen schending van de onaantastbaarheidsvoorwaarde in. Het is pas bij de goedkeuring door de algemene vergadering in mei 2021, 
het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld en de roerende voorheffing opeisbaar wordt, dat de onaantastbaarheidsvoorwaarde niet langer als 
nageleefd wordt beschouwd.

LIQUIDATIERESERVE – ALGEMEEN
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• Problematiek: indien gemengde aandeelhouders nat.pers. en venn., dan kunnen er tegengestelde belangen heersen omtrent 
het aanleggen van een liquidatiereserve:

• Nat.pers.: Zullen de voorkeur geven om dergelijke reserve aan te leggen. Zoniet immers 30% RV

• Venn.: Genieten vaak van een vrijstelling (ingevolge implementatie van de EU Moeder-Dochter-Richtlijn), zoniet
verrekening van de ingehouden voorheffing. Daarom geen belang bij het aanleggen van een liquidatiereserve

• Oplossing 1: Werken met een tussenholding

• Aandelen van de nat.pers. worden ingebracht in een venn.

• In hoofde van die venn. worden met de uitgekeerde dividenden
liquidatiereserves aangelegd

• Oplossing 2: Categorieën van aandelen 

• Onder oude W.Venn. werd in een antwoord op een PV gesteld dat (i) elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend en dit 
(ii) vragen kan rijzen m.b.t. tegenstelde belangen (PV nr. 508 Luk Van Biesen dd. 7/8/2015, zie ook ruling nr. 2016.155 dd. 
26.04.2016)

• Onder WVV werd de mogelijkheid gecreëerd om categorieën van aandelen te werken

• Opportuniteit om de categorieën van aandelen van de nat.pers. recht te laten geven op dividenden geput uit de 
liquidatiereserve en de categorieën van aandelen van de venn. recht te late geven op dividenden geput uit de overige 
reserves

LIQUIDATIERESERVE – IMPACT WVV
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Vraag nr. 508 Luk Van Biesen dd. 7/8/2015

• Het is fiscaal niet voordelig een liquidatiereserve(artikel184ter WIB) aan te leggen in het geval de aandeelhouder van de vennootschap een vennootschap is 
voor wie de roerende voorheffing een verrekenbaar bestanddeel is. 

• Veronderstel een vennootschap waarvan de aandeelhouders bestaan uit een natuurlijke persoon (50%) en een vennootschap (50%). De vennootschap heeft 
gewone reserves ten belope van 100 en een liquidatiereserve ten belope van 200. De vennootschap wil overgaan tot een dividenduitkering van 300, waarbij 
voor 200 wordt geput uit de liquidatiereserve  en voor 100 uit de gewone reserves.

• Kan de vennootschap bepalen dat de dividenden toegekend aan de aandeelhouders/natuurlijke personen bij voorrang afkomstig zijn van de liquidatiereserve en 
de dividenden toegekend aan de aandeelhouders/vennootschappen bij voorrang van de andere reserves, zodat het voordeel van de liquidatiereserve ten volle 
kan worden geoptimaliseerd?

• Kan met andere woorden worden bepaald dat het dividend toegekend aan de natuurlijke personen voor 150 voortkomt uit de liquidatiereserve en het dividend 
toegekend aan de vennootschap voor 50 uit de liquidatiereserve en voor 100 uit de gewone reserves, en dat er dus wordt afgeweken van een evenredige 
aanrekening(150/150)?

Antwoord:

• Ik wil het geachte lid er op wijzen dat elk aandeel, ongeacht het profiel van de aandeelhouder, recht geeft op een dividend waarvan de oorsprong identiek is. In 
het door het geachte lid bedoelde geval, geeft bijgevolg elk aandeelrecht op een dividend dat voor 2/3 afkomstig is van de liquidatiereserve en voor 1/3 
afkomstig is van een ‘gewone’ reserve. Ik wil er nog aan toevoegen dat de door het geachte lid voorgestelde werkwijze bijkomende vragen oproept, in die zin 
dat ze zou leiden tot het toekennen van een voordeel aan bepaalde aandelen(in dit geval aan de aandelen die in het bezit zijn van de 
aandeelhouders/natuurlijke personen), terwijl de afzonderlijke aanslag die wordt betaald op het moment van de aanleg van de liquidatiereserve onrechtstreeks 
door alle aandeelhouders of vennoten werd gedragen. Mijn collega van Justitie is evenwel bevoegd voor de problematiek inzake de naleving van een gelijke 
behandeling van alle aandeelhouders of vennoten, die zou voorzien zijn in het Wetboek van vennootschappen

LIQUIDATIERESERVE – IMPACT WVV
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Ruling nr. 2016.155 dd. 26.04.2016

• Belgische vennootschap in vrijwillige staat van ontbinding en vereffening

• Meerdere klassen van aandeelhouders

• Asymmetrische toewijzing aan een liquidatiereserve 

• Aanleg liquidatiereserve enkel voor natuurlijke personen-aandeelhouders, los van tot welke klasse aandelen deze behoren

• Enkel natuurlijke personen-aandeelhouders kunnen bij voorrang uit de liquidatiereserve putten

• Uit de statuten blijkt niet dat dit mogelijk is 

Rulingdienst:

• Ontwijken van inkomstenbelastingen 

• Keuze om enkel liquidatiereserve aan te leggen voor aandeelhouders-natuurlijke personen bij gebrek aan de statutaire bepalingen m.b.t. winstverdeling en de 
ongelijke behandeling van alle aandeelhouders binnen dezelfde klasse aandelen

• Ontwijken van inkomstenbelastingen is fiscaal misbruik zoals bedoeld in artikel 344, §1 WIB

LIQUIDATIERESERVE – IMPACT WVV

94

93

94



Webinar on demand

• Stel, grote groep (cfr. art. 1:24 WVV) waarvan de aandelen aangehouden 
worden door Holding

• Aandelen in OpCo worden verkocht in de loop van 2018, met realisatie van 
een substantiële meerwaarde in hoofde van Holding

• Kan Holding als groot beschouwd worden in boekjaar 2018?

• Verbondenheid moet beoordeeld worden op balansdatum (dus 31/12/2018). 
Op dat moment is Holding niet meer verbonden en dus beoordeling op 
enkelvoudige basis (CBN-advies nr. 2016/3 dd. 13/4/2016)

• Ook voor de voorgaande jaren (cf. vertraagde effect van overschrijding) moet 
de beoordeling op enkelvoudige basis gebeuren (CBN-advies nr. 2017/10 en 
Ruling nr. 2018.0339)

• Gevolg: holding kan als klein beschouwd worden voor boekjaar 2018 en kan 
een liquidatiereserve aanleggen

LIQUIDATIERESERVE – BEOORDELINGSMOMENT KLEINE VENN.
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Holding

OpCo

Verkoop

VVPRbis (15%) Liquidatiereserve (10% + 5%)

Enkel nieuwe venn. (of kapitaalverhog.) na 1/7/2013 Ook voor oudere venn.

Eenmalige toetsing voor kleine vennootschap Toetsing bij elke aanleg van reserve

Enkel inbrengen in geld Geen vereisten inzake inbreng

Kapitaal volledig volstort (bij uitkering) Geen vereisten inzake inbreng

Geen preferente categorieën van aandelen Categorieën mogelijk (bvb. AH-nat.pers en venn.)

Vanaf derde boekjaar, alles jaarlijks uitkeren Winst van elk boekjaar minstens 5j behouden

Geen anticipatieve heffing Anticipatieve heffing, verloren bij bvb. verliezen

15% bij dividend 13,6% totale belastingdruk bij dividend

30% bij liquidatie 10% totale belastingdruk bij liquidatie

Voordeel verloren bij overdracht van aandelen Voordeel blijft behouden bij overdracht van aandelen

VERGELIJKING VVPRBIS - LIQUIDATIERESERVE

96

95

96



Webinar on demand

KAPITAALVERMINDERING

Kapitaalsbegrip afgeschaft

Het volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de besloten vennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid worden van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, omgevormd in een statutair 
onbeschikbare eigen vermogensrekening. 

Deze eigen vermogensrekening die van rechtswege onbeschikbaar is, kan nadien beschikbaar worden gemaakt 
mits daartoe wordt beslist door middel van een statutenwijziging

Geen onderscheid tussen externe en interne inbreng

Opgelet : hier wordt uitsluitend de onbeschikbare eigen vermogensrekening bedoeld die voortkomt uit de omzetting 
van kapitaal en wettelijke reserves!

De onbeschikbare reserves die bv. gevormd werden voor verkregen eigen aandelen blijven onbeschikbaar en 
kunnen niet beschikbaar worden gesteld door een loutere statutenwijziging. Dergelijke onbeschikbare reserves 
zijn immers onbeschikbaar op grond van andere vennootschapsrechtelijke bepalingen.

Het niet-gestorte gedeelte van het kapitaal in de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid wordt op 
dezelfde wijze omgevormd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". Bij volstorting worden de 
gestorte bedragen geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening

KAPITAALVERMINDERING BV/CV
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Uitkering uit beschikbare en onbeschikbare eigenvermogensrekening
Beschikbaar: onderhands

Onbeschikbaar: enkel via authentieke akte

Wordt beschouwd als een uitkering uit het eigen vermogen

Netto-actieftest

Liquiditeitstest

KAPITAALVERMINDERING BV/CV
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Vereist statutenwijziging (notariële akte)

Aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden worden gelijk behandeld
Soorten van aandelen

Oproeping tot algemene  vergadering vermeldt:

Het doel van de vermindering

De te volgen werkwijze

KAPITAALVERMINDERING NV
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Ingeval van terugbetaling aan de aandeelhouders of vrijstelling van volstortingsplicht
Publicatie notariële akte in Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Schuldeisers hebben gedurende twee maanden te rekenen vanaf de publicatie het recht om een zekerheid te eisen 
voor:

Vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn

Schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld voor de datum van de 
algemene vergadering

Vennootschap kan vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het 
disconto

Geen overeenstemming of schuldeiser heeft geen voldoening gekregen: voorzitter van de ondernemingsrechtbank 
die zitting houdt in kort geding

Aan de aandeelhouders mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van volstorting is 
mogelijk zolang de schuldeisers die binnen de termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen 
voldoening hebben gekregen

KAPITAALVERMINDERING NV
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• Sinds WVV heeft enkel de NV nog ‘echt’ kapitaal

• Daarom schrapping van de verwijzingen naar “maatschappelijk” en “statutair” en opname van een eigen definitie voor 
kapitaal in het WIB: kapitaal omvat

• Het kapitaal van een NV […];

• Voor vennootschapsvormen waarvoor het Belgisch of buitenlands recht dat de vennootschap beheerst niet in een 
gelijkaardig begrip voorziet, het eigen vermogen van de vennootschap […], in zoverre het gevormd wordt door 
inbrengen in geld of in natura, andere dan inbrengen in nijverheid (art. 2, §1, 6°, a) WIB)

• Nieuwe BV’s: optie om inbreng via statuten onbeschikbaar te maken

• Bestaande BVBA’s: van rechtswege omzetting van het kapitaal in een onbeschikbare inbreng

FISCAAL KAPITAALBEGRIP – GESTORT KAPITAAL 
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• Op fiscaal gebied staat evenwel het begrip gestort kapitaal centraal. Alleen terugbetalingen van het gestort kapitaal 
worden niet beschouwd als een uitgekeerd dividend en kunnen dus zonder inhouding van roerende voorheffing aan de 
aandeelhouders terugbetaald worden (art. 18, 2° WIB)

• Daarnaast ook van belang voor:

• Grens voor herkwalificatie van interesten van rentegevende voorschotten in dividenden (art. 18, eerste lid, 4° WIB)

• Oude 5/1 onderkapitalisatieregel (art. 198, §1, 11° WIB)

• Toepassing van het verlaagd tarief (art. 215, derde lid WIB)

• Geen toetsing meer van dividenden

• Wel nog beleggingswaarde van aandelen moet < 50% van kapitaal (verhoogd met belaste reserves en 
uitgedrukte meerw.)

• Bepaling liquidatiebonus (art. 209, eerste lid WIB)

• Bepaling inkoopbonus (art. 186, eerste lid WIB)

• Bepaling aftrekbare gedeelte van minderwaarden op aandelen bij liquidatie (art. 198, §1, 7° WIB)

FISCAAL KAPITAALBEGRIP – GESTORT KAPITAAL 
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• Het begrip gestort kapitaal is, “het kapitaal voor zover dat gevormd wordt door werkelijk gestorte inbrengen in geld of in 
natura, andere dan inbrengen in nijverheid, en in zoverre geen terugbetaling of vermindering heeft plaatsgevonden” 
(art. 2, §1, 6°, b) juncto art. 184, lid 1 WIB)

• Inbrengen in nijverheid worden niet beschouwd als gestort kapitaal (<-> WVV)

• Zowel eigenlijke terugbetalingen als formele verminderingen worden geviseerd

• Uitgiftepremies:

• Op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden en blijven 
vermeld (art. 184, lid 2 WIB)

• Schrapping vereiste statutaire onbeschikbaarheid (enkel vermindering mits regelmatige beslissing AV volgens 
regels statutenwijziging)

• Kapitaal voor verenigingen en stichtingen onderworpen aan de Venn.B.: ook een kapitaaldefinitie

• Inclusief ‘stockdividenden’ (Com.IB 1992, nr. 184/7)

FISCAAL KAPITAALBEGRIP – GESTORT KAPITAAL 
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• Indien dat kapitaal werd gevolg ingevolge een inbreng van aandelen, dan zal niet de gehele waarde van de inbreng in 
natura kwalificeren als fiscaal gestort kapitaal:
• “In geval van een inbreng van aandelen waarvoor de meerwaarden

• zijn vrijgesteld krachtens artikel 45, § 1, lid 1, 2° WIB
• ofwel niet belastbaar zijn overeenkomstig artikel 90, eerste lid, 9°, eerste streepje, of artikel 228, §2, 9°, h),
• en niet vallen onder de vrijstelling van meerwaarden op aandelen overeenkomstig artikel 192 WIB92,

• Is het gestort kapitaal naar aanleiding van ruil van nieuwe aandelen uitgegeven door de inbrengverkrijgende 
vennootschap gelijk aan

• de aanschaffingswaarde van de ingebrachte aandelen in hoofde van de inbrenger.
• Bij gebrek hieraan, wordt het gestort kapitaal geacht overeen te stemmen met de waarde van het gestort 

kapitaal dat door de ingebrachte aandelen wordt vertegenwoordigd, in het totaal gestort kapitaal van de 
vennootschap waarvan ze de vertegenwoordiging zijn” (art. 184, lid 3 WIB)

• “Het verschil zal fiscaal beschouwd worden als een belaste reserve (in kapitaal)” (art. 184, lid 3 WIB)

• Ratio legis: voorkomen van interne meerwaarde constructies, waarbij fiscaal gestort kapitaal werd gecreëerd zonder dat 
daartegenover een belastbare meerwaarde tegenover stond

INBRENG VAN AANDELEN

105

• Voorbeeld:

• Vennootschap (“OpCo”) opgericht in 2000 met een kapitaal van €50.000 (inbreng in geld)

• Eigen vermogen op 31/12/2019 bedraagt €250.000 (inclusief kapitaal)

• Stel inbreng door de oorspronkelijke aandeelhouder(s) in een (nieuwe) vennootschap (“Holding”) voor €300.000

• In hoofde van Holding zal er vennootschapsrechtelijk kapitaal voor €300.000 gecreëerd worden, maar fiscaal zal 
slechts €50.000 als kapitaal kwalificeren

INBRENG VAN AANDELEN
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• Een kapitaalverhoging door inlijving van reserves

• Aangezien niet “gevormd door inbrengen in geld of in natura”, kwalificeert dit niet als gestort kapitaal. Reserves 
behouden hun oorspronkelijke aard

• Bij latere aantasting:

• Uitbetaling aan aandeelhouders kwalificeert als dividend

• Bij formele kapitaalvermindering: geen Venn.B. of RV verschuldigd

• Tellen mee voor pro-rata berekening (als reserves)

• Aangiftetechnisch: overboeking naar belaste reserves in kapitaal

FORMELE KAPITAALVERHOGING
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• Een kapitaalvermindering zonder terugbetaling aan de aandeelhouders:

• Ter aanzuivering van verliezen

• Vrijstelling van storting van het niet-opgevraagde kapitaal

• Aantasting van het gestorte kapitaal, want “in zoverre geen terugbetaling of vermindering heeft plaatsgevonden”

• Bij latere winsten, geen mogelijkheid meer om – in de mate van de aanzuivering – een belastingvrije terugbetaling 
van kapitaal te verrichten

• Vallen evenwel niet onder de toepassing van art. 18, eerste lid, 2° WIB

• Geen roerende voorheffing verschuldigd

• Geen toepassing van pro-rata aanrekeningsregels (tenzij geïncorporeerde reserves)

• Aangiftetechnisch: aanpassing van de begintoestand van de reserves (niet via een negatieve belaste reserve in 
kapitaal) (Comm.IB. nr. 185/24)

FORMELE KAPITAALVERMINDERING
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• Ingevolge art. 18, eerste lid 2° WIB worden niet als dividenden aangemerkt: “terugbetalingen van bedragen die 
overeenkomstig artikel 184, tweede lid, met gestort kapitaal worden gelijkgesteld en die worden gedaan ter uitvoering 
van een regelmatige beslissing van de vennootschap overeenkomstig het WVV […]”

• Geen dividend, dus geen RV verschuldigd

• Terugbetaling in geld:

• Effectieve uitbetaling aan de aandeelhouders

• Indien geen onmiddellijke uitbetaling lening van de aandeelhouder: opgelet (zie infra)

• Terugbetaling in natura: wordt gelijkgesteld met een verwezenlijking van het uitgekeerde actiefbestanddeel

• Uitkering aan marktwaarde

• Realisatie van een meer- en/of minderwaarde, in principe belast in de Venn.B.

• Reg.recht indien onroerende goederen (zie infra)

EXTERNE KAPITAALVERMINDERING – ALGEMEEN 
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• In 2013 aangekondigde verhoging roerende voorheffing liquidatiebonus

• Van 10% naar 25% (later 27% en nu 30%)

• Overgangsmaatregel ingevoerd ter tegemoetkoming aan vennootschappen die niet willen stoppen

• Bestaande reserves ten laatste op 31 maart 2013 goedgekeurd door de AV konden eenmalig worden “omgezet” in 
(fiscaal) kapitaal mits betaling van eenmalig 10% RV en dit ten laatste in het belastbare tijdperk dat afsluit voor 1 
oktober 2014 (art. 537 WIB)

EXTERNE KAPITAALVERMINDERING – INTERNE LIQUIDATIES
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AJ2013 AJ2014 AJ2015 >AJ2016<AJ2012

Bijzondere 
liquidatiereserve 

AJ2014

Bijzondere 
liquidatiereserve 

AJ2013

Liquidatiereserve
(vanaf AJ2015)

Interne liquidatie
(winsten ten laatste 31 maart 

2013 goedgekeurd)

VVPRbis
(voor inbrengen vanaf 1 juli 2013)
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• Kapitaal kan in principe belastingvrij worden terugbetaald (geen RV). Echter, sperperiode te rekenen vanaf de laatste dag 
van het belastbaar tijdperk waarin de liquidatiereserve werd aangelegd. Dan uitkering beschouwd als dividend onderworpen 
aan RV:

• Kapitaalvermindering van vastgeklikt kapitaal is geen misbruik

• FAQ Liquidatiebonus (dd. 18/12/2016): “De wetgever heeft uitdrukkelijk zelf in de overgangsmaatregel voorzien, en uitdrukkelijk 
ook in een sanctie voor vennootschappen die de termijn van behoud van het kapitaal niet respecteren. In die omstandigheden 
mag men ervan uitgaan dat een prioritaire aanrekening van een kapitaalvermindering op het deel van het kapitaal dat werd 
ingebracht in het kader van deze overgangsmaatregel niet als misbruik kan worden aangemerkt. De wet zegt trouwens zelf dat 
een latere kapitaalvermindering geacht worden eerst uit de volgens dit regime ingebrachte kapitalen voort te komen

• Aangewezen om alsnog economische niet-fiscale motieven op te nemen, zeker indien financiering van kapitaalvermindering

EXTERNE KAPITAALVERMINDERING – INTERNE LIQUIDATIES
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KMO Grote vennootschap %

Eerste 2 jaar Eerste 4 jaar 15% / 17%

3de jaar 5de en 6de jaar 10%

4de jaar 7de en 8ste jaar 5%

Vanaf 5de jaar Vanaf 9de jaar 0%

• Kapitaalverminderingen vanaf 1 januari 2018 (datum algemene vergadering) zullen volgens een pro-rata worden 
aangerekend op de verschillende elementen van het eigen vermogen:

• Gedeelte aanrekening op fiscaal gestort kapitaal: geen Venn.B. noch RV

• Gedeelte aanrekening op de reserves: onderworpen aan RV (en Venn.B. indien aantasting belastingvrije reserves)

• Aanrekening van kapitaalvermindering op fiscaal gestort kapitaal volgens formule: 

• Toewijzing van saldo van kapitaalvermindering aan reserves:

• Eerst aan belaste reserves in kapitaal

• Vervolgens aan belaste reserves buiten kapitaal

• Dan vrijgestelde reserves in kapitaal (met uitz. van uitgesloten reserves)

• Bedrag van reserves bepaald op einde van voorafgaand belastbaar tijdperk, verminderd met eventuele tussentijdse 
dividenden

EXTERNE KAPITAALVERMINDERING – PRO RATA
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Fiscaal gestort kapitaal

Teller + Belaste reserves + Vrijgestelde reserves in kapitaal
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• Uitgesloten reserves – tellen niet mee in de pro rata:
• Negatief belaste reserves andere dan het overgedragen verlies en andere dan deze die n.a.v. een terugbetaling 

van kapitaal of van met gestort kapitaal gelijkgestelde bedragen zijn aangelegd
• Vrijgestelde reserves buiten kapitaal
• Vrijgestelde herwaarderingsmeerwaarden in kapitaal in de mate dat ze niet uitgekeerd kunnen worden
• Vrijgestelde reserves die in het geval van fusie, splitsing e.d. in kapitaal worden heraangelegd wanneer de inbreng 

niet volledig wordt vergoed met nieuwe aandelen (cf. fusiegoodwill)
• Onderschatting van activa / Overschatting van passiva 
• Gewone en bijzondere liquidatie reserves (art. 184quater en 541 WIB)
• Wettelijke reserve ten belope van het wettelijk minimum
• Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen en eigen winstbewijzen
• Vrijgestelde / Belaste voorzieningen
• Gelijkaardige reserves van buitenlandse vennootschappen

• Niet van toepassing op kapitaal ontstaan als gevolg van “interne liquidatie” (art. 537 WIB). Kapitaalverminderingen eerst 
toegewezen aan kapitaal ontstaan als gevolg van art. 537 WIB -> geen RV na wachtperiode

EXTERNE KAPITAALVERMINDERING – PRO RATA
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• Algemene vergadering van aandeelhouders kan alternatieve allocatie beslissen die resulteert in gelijkwaardig dividend

• Sinds 1/1/2020 geen wettelijke reserve in BV: pro rata verslechtert want het bedrag van wat voorheen wettelijke reserve 
was, moet ook in de noemer opgenomen worden (tenzij die wettelijke reserve tevens een liquidatiereserve zou zijn)

• Circulaire 2018/C/103 over de terugbetaling van maatschappelijk kapitaal

EXTERNE KAPITAALVERMINDERING – PRO RATA
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• Casus:

• Holding opgericht door inbreng van aandelen in 2015 (interne meerwaarde; met ruling)

• Verkoop aandelen in 2019 met grote meerwaarde (€4mio), kort voor jaareinde

• Intentie van middelen (€2,5mio) uit te keren middels kapitaalvermindering

• Indien voor jaareinde (maar moeilijk haalbaar, zeker gezien nood voor ruling)

• Aanrekening op:

• Kapitaal: €2.500.000 x 99,61% = 2.490.040 -> Kapitaalvermindering -> Geen RV

• Reserves: €9.960 -> Dividend -> RV 30% = €2.988

EXTERNE KAPITAALVERMINDERING – PRO RATA
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Activa Balans 31/12/2018 Passiva

Aandelen 2.500.000 Kapitaal 2.500.000

Andere activa 300.000 Wett. Res. 20.000

Reserves (gwn) 10.000

Reserves (liq.res.) 230.000

Schulden 40.000

Fiscaal gestort kapitaal

Teller + Belaste reserves + Vrijgestelde reserves in kapitaal

2.500.000

2.500.000 + 20.000 + 10.000 + 230.000
=      99,61%

• Casus (bis): uitkering na jaareinde (en reservering van winsten)

• Berekening

• Aanrekening op:

• Kapitaal: €2.500.000 x 38,40% = 960.000 -> Kapitaalvermindering -> Geen RV

• Reserves: €1.540.000 -> Dividend -> RV 30% = €462.000

EXTERNE KAPITAALVERMINDERING – PRO RATA
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Activa Balans 31/12/2019 Passiva

Andere activa 300.000 Kapitaal 2.500.000

Bank 6.500.000 Wett. Res. 20.000

Reserves (gwn) 4.010.000

Reserves (liq.res.) 230.000

Schulden 40.000

Fiscaal gestort kapitaal

Teller + Belaste reserves + Vrijgestelde reserves in kapitaal

2.500.000

2.500.000 + 20.000 + 4.010.000 + 230.000
=   38,40%
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• Casus (tres): aanleg liquidatiereserve met winst en uitkering begin 2020 (best net na AV)

• Berekening

• Aanrekening op:

• Kapitaal: €2.500.000 x 99,61% = 2.490.040 -> Kapitaalvermindering -> Geen RV

• Reserves: €9.960 -> Dividend -> RV 30% = €2.988

EXTERNE KAPITAALVERMINDERING – PRO RATA
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Activa Balans 31/12/2019 Passiva

Andere activa 300.000 Kapitaal 2.500.000

Bank 6.500.000 Wett. Res. 20.000

Reserves (gwn) 10.000

Reserves (liq.res.) 4.230.000

Schulden 40.000

Fiscaal gestort kapitaal

Teller + Belaste reserves + Vrijgestelde reserves in kapitaal

2.500.000

2.500.000 + 20.000 + 10.000 + 4.230.000
=   99,61%

• Problematiek:

• Kapitaalvermindering en dividenduitkering worden gefinancierd met schuld

• Zijn de interesten verbonden met dergelijke lening fiscaal aftrekbaar?

• Belastingadministratie: finaliteitsvoorwaarde van art. 49 WIB – de lening (en dus de interestlasten) werden niet 
aangegaan met het oog op het verkrijgen/behouden van belastbare inkomsten

• Cass: bevestigt per principe de fiscale aftrekbaarheid van dergelijke interesten, maar wel op voorwaarde dat de 
vennootschap een economisch belang heeft bij de lening

• Dergelijk belang moet kunnen worden aangetoond, zeker indien het om belangrijke of uitzonderlijke transacties gaat

• Best practice:

• Voldoende verantwoording voorzien, in tempore non suspecto

• Doelstelling van de lening, overweging van de alternatieven, voorwaarden en rentevoet, terugbetalingscapaciteit,…

FINANCIERING MET SCHULD
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INKOOP EIGEN AANDELEN

• Transactie waarbij een vennootschap haar eigen aandelen verwerft

• Mogelijkheden:

• In portefeuille houden

• Vernietigen

• Vervreemden

• Aangezien in de mate van inkoop geen ‘extern’ kapitaal meer staat, dient een onbeschikbare reserve te worden 
aangelegd voor de aankoopprijs van de aandelen

• Belangrijk om voldoende reserves te hebben om onbeschikbare reserve te kunnen aanleggen

INKOOP EIGEN AANDELEN – ALGEMEEN

120

119

120



Webinar on demand

• Verkrijging is onderworpen aan een voorafgaand besluit van de AV genomen met naleving van de aanwezigheids- en 
meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging

• Het voor de verkrijging uitgetrokken bedrag is voor uitkering vatbaar

• Nettoactieftest

• Liquiditeitstest

• Inkoop betreft volgestorte aandelen

• Het aanbod wordt tot alle aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden per soort van aandelen gericht, tenzij een 
algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn eenparig hiertoe beslist

• De algemene vergadering of de statuten bepalen

• Het maximum aantal te verkrijgen aandelen

• De duur waarvoor de toestemming is verleend

• De minimum en maximumwaarde van de vergoeding

• Overtreding van de formaliteiten: aandelen zijn van rechtswege nietig

INKOOP EIGEN AANDELEN – BV
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• Ingekochte aandelen worden vernietigd of in portefeuille gehouden

• Zolang aandelen op de balans staan, moet een onbeschikbare reserve gevormd worden, gelijk aan de waarde 
waarvoor de aandelen zijn ingeschreven.

• Nietigheid of vernietiging aandelen:

• Onbeschikbare reserve opgeheven

• Geen onbeschikbare reserve  vermindering beschikbare reserves, of bij gebrek daaraan vermindering andere 
eigen vermogensbestanddelen

• Rechten verbonden aan de aandelen: geschorst

• Dividendrecht verbonden aan de aandelen komt te vervallen

• Vervreemding aandelen: besluit genomen met meerderheden conform statutenwijziging

INKOOP EIGEN AANDELEN – BV
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• Verkrijging is onderworpen aan voorafgaand besluit van de algemene vergadering, genomen met naleving van de 
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging

• Het voor de verkrijging uitgetrokken bedrag is voor uitkering vatbaar (cf. dividenduitkering NV)

• Verrichting heeft betrekking op volgestorte aandelen

• Aanbod wordt gericht tot alle aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden per soort, tenzij een algemene vergadering 
waarop alle aandeelhouders eenparig anders beslist (uitzondering beursgenoteerde aandelen)

• AV of statuten bepalen

• Maximumaantal te verkrijgen aandelen

• Duur van de toestemming die 5 jaar vanaf de bekendmaking niet mag te boven gaan

• Minimum en maximumwaarde van de vergoeding

• Bijkomende vermeldingen in het jaarverslag

INKOOP EIGEN AANDELEN – NV
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• Procedure niet van toepassing

• Aandelen verkregen met het oog op onmiddellijke vernietiging ter uitvoering van een besluit van de algemene vergadering 
tot kapitaalvermindering

• Aandelen verworven ingevolge vermogensovergang onder algemene titel 

• Aandelen verkregen bij een verkoop die plaatsvindt ter voldoening van een schuld van de eigenaar van de aandelen.

• Aandelen worden vernietigd of in portefeuille gehouden

• Stemrechten geschorst

• Aanleg van een onbeschikbare reserve gelijk aan de waarde waarvoor de aandelen zijn ingeschreven in haar inventaris

• Dividendrechten komen te vervallen.

• Overtreding formaliteiten: aandelen van rechtswege nietig

• Opheffing onbeschikbare reserve

• Geen of onvoldoende onbeschikbare reserve

• Vermindering beschikbare reserves

• Onvoldoende beschikbare reserves: kapitaalvermindering uiterlijk voor afsluiting van het lopende boekjaar

INKOOP EIGEN AANDELEN – NV
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• Fiscaal wordt de inkoopbonus (aankoopprijs die het gestorte kapitaal overstijgt) slechts als een uitgekeerd dividend 
beschouwd wanneer en in de mate dat (art. 186, tweede lid junto 18, 2ter° WIB)

• Op de verkregen aandelen een waardevermindering worden geboekt

• De aandelen worden vervreemd met een minderwaarde

• De aandelen worden vernietigd

• De vennootschap ontbonden of vereffend wordt

• Uitgekeerd dividend vormt onderdeel van de belastbare basis van de vennootschap, maar:

• Indien waardevermindering/minderwaarde, dan is deze uitzonderlijk wel aftrekbaar (<-> art. 198, §1, 7º WIB, Com. 
IB, 186/12, tweede alinea), waardoor belastbare basis wordt gecompenseerd

• Indien vernietiging/vereffening, dan aanrekening op de reserves en geen belastbare basis indien dit op belaste 
reserves gebeurt

FISCAAL REGIME INKOOP EIGEN AANDELEN

125

• Verder geeft het ook aanleiding tot verschuldigdheid RV, maar discussie inzake timing:

• Wet: op ogenblik van toekenning van het dividend

• Ruling commissie: beoordeling op moment van de inkoop

• En ook een fiscale fictie waarbij het gestorte kapitaal wordt geacht te zijn verminderd met het deel ervan dat door de 
ingekochte aandelen wordt vertegenwoordigd (art. 188, eerste lid WIB)

FISCAAL REGIME INKOOP EIGEN AANDELEN
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• Op basis van het gewijzigde WVV is het thans mogelijk om meer dan 20% van de eigen aandelen in te kopen

• Fiscaal: in de mate dat de verkrijging van eigen aandelen tot gevolg heeft dat de vennootschap die de aandelen heeft 
uitgegeven aandelen in portefeuille houdt die meer dan 20% van het kapitaal vertegenwoordigen, worden de nieuw 
verworven aandelen geacht vernietigd te zijn (art. 186, zesde lid WIB)

• Inkoopbonus van ‘fiscaal vernietigde’ aandelen wordt als uitgekeerd dividend beschouwd (en dus RV)

• Bij latere vervreemding van die ‘fiscaal vernietigde’ aandelen:

• Geen invloed op belastbare winst

• Verhoging gestort kapitaal

FISCAAL REGIME INKOOP EIGEN AANDELEN – IMPACT WVV
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ONTTREKKING
ONROEREND GOED

UIT DE VENNOOTSCHAP
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• Ratio onttrekking
• Onzeker fiscaal klimaat onroerend goed in de vennootschap:

• Bezoldigingstheorie en meerwaardetheorie op de helling (zie supra)?
• Stijging VAA voor gratis woonst?
• Meer druk op fiscale administratie inzake bestrijding van fraude (regeerakkoord)?

• Drie manieren van onttrekking
• Een onttrekking via kapitaalvermindering in natura (of vereffening)
• Dividend in natura
• Loutere verkoop of inbetalinggeving (rekening-courant)
• Flexibiliteit via onverdeeldheid?

• Aandachtspunt BTW!
• Mogelijk BTW-herziening indien onttrekking binnen 15 jaar vanaf aanschaf en indien BTW op het onroerend goed 

werd gerecupereerd (niet voor privé-woning)
• Bepaalde verbouwingswerken onderworpen aan 5-jarige herzieningstermijn

FISCAAL REGIME – ALGEMEEN
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• Meerwaardebelasting
• Kapitaalvermindering: op het tijdstip van toekenning meer- of minderwaarde worden vastgesteld en gerealiseerd
• Dividenduitkering: op het tijdstip van toekenning meer- of minderwaarde worden vastgesteld en gerealiseerd
• Mogelijkheid van gespreide taxatie (art. 47 WIB)

• RV in hoofde van de aandeelhouder
• Kapitaalvermindering: prorata-berekening (zie supra)
• Dividenduitkering

• 30% op de werkelijke waarde van het onroerend goed
• Werkelijke waarde op het tijdstip van toekenning (datum AV)
• Datum van AV en niet de materiële overhandiging (CBN-advies 2019/01)

• Bij uitkeringen in natura moet de RV worden gebruteerd (inhouding is niet mogelijk)
• Lagere tarieven mogelijk (VVPRbis/Liquidatiereserve)

• Belang van correcte waardering onroerend goed

FISCAAL REGIME – INKOMSTENBELASTINGEN
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• Uitgangspunt: verkrijging van onroerend goed uit de vennootschap door een vennoot is onderworpen aan 10% 
registratiebelasting (art. 129 en 130 W.Reg. en art. 2.9.1.0.4. en 2.9.1.0.5. VCF)

• Behalve indien onroerend goed BTW-nieuw is en wordt overgedragen met BTW

• Uitzonderingen voor personenvennootschappen

• Bij een kapitaalvennootschap (bvb. NV)

• Elke verkrijging onderworpen aan 10%

• Zelfs bij een onverdeeldheid volgens VLABEL (zeer bekritiseerd); lex specialis derogat lex generalis (Beslissing nr. 
15.001 dd. 26/10/2015)

• Ook bij het einde van het opstalrecht, volgens VLABEL, ook al gebeurt de verkrijging uit kracht van wet

FISCAAL REGIME – REGISTRATIERECHTEN
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• Bij een personenvennootschap (bvb. BV) kan de overdracht wordt belast volgens gemeenrechtelijke aard:

• Indien er sprake is van een historisch vennoot

• Het onroerend goed wordt verkregen door de persoon die het in de vennootschap heeft ingebracht

• Het onroerend goed wordt verkregen door een persoon die ook vennoot was op het ogenblik dat de 
vennootschap het aankocht met registratierechten

• Wat wordt bedoeld met gemeenrechtelijke aard?

• Een verkoop blijft onderworpen aan 10% (of 12,5%) registratierechten (incl. inbetalinggeving)

• Een vereffening/kapitaalvermindering is zonder registratierechten (algemeen vast recht €50)

• Een dividenduitkering (volgens VLABEL) aan 10% registratierechten (ratio van overgang onder bezwarende titel)

• Een uit-onverdeeldheidtreding blijft onderworpen aan 2,5% (Beslissing nr. 17.006 dd. 20/3/2017)

• Ook indien in kader van een kapitaalvermindering (Beslissing nr. 16.031 dd. 25/7/2017)

• Ook indien in kader van een dividenduitkering

ONTTREKKING ONROEREND GOED – REGISTRATIERECHTEN
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• Voor personenvennootschap kan eveneens de zogenaamde "wachtregeling“ gelden

• Wanneer van toepassing? 

• Verkrijging van onroerende goederen door al de vennoten samen ten gevolge van een reële 
kapitaalvermindering of een vereffening

• De onverdeeldheid blijft behouden, in dezelfde verhoudingen (bvb. bij gehuwden)

• Kwalificatie historische vennoot nog niet relevant

• Gevolgen?

• Voorlopig maar vast recht van €50

• Registratierechten worden maar toegepast op de latere toebedeling van de goederen aan een of meer vennoten. 
Wanneer later één van de vennoten het onroerend goed naar zich toe zou halen, zal, afhankelijk van de situatie, 
het verdeelrecht of het verkooprecht verschuldigd zijn

ONTTREKKING ONROEREND GOED – REGISTRATIERECHTEN
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• (vervolg wachtregeling)

• Impact WVV

• Oude tekst: “In geval van verkrijging van maatschappelijke onroerende goederen door al de vennoten ten 
gevolge van een reële kapitaalvermindering van de vennootschap, of ten gevolge van een vereffening van de 
vennootschap […]”

• Nieuwe tekst: verkrijging “door al de vennoten door een gehele of gedeeltelijke vereffening conform boek 2, 
titel 8, hoofdstuk 1, afdeling 2 WVV”

• Quid kapitaalverminderingen? Standpunt VLABEL nr. 19037 dd. 29/4/2019: ook voor aanrekeningen op de 
inbreng (cf. oude kapitaalvermindering), en zelfs bij aanrekening op reserves (cf. dividenduitkering) (<-> 
standpunt inzake de historische vennoot regeling)

ONTTREKKING ONROEREND GOED – REGISTRATIERECHTEN
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• Voorbeeld 

• Vennootschap wordt vereffend, aan vennoten A en B wordt het bedrijfspand in onverdeeldheid toegekend.

• A is een historisch vennoot, B is dat niet

• Op het tijdstip van de toebedeling in onverdeeldheid aan A en B is enkel het vast recht van €50 
verschuldigd

• Stel:

• A koopt gedeelte bedrijfspand van B: 2,5% verdeelrechten

• B koopt gedeelte bedrijfspand van A: 10% registratierechten (i.p.v. verdeelrechten)

• A en B verkopen samen het bedrijfspand aan een derde-koper: geen verdere gevolgen (10% 
registratierechten op de verkoop aan de derde-koper)

• Omzetting van NV naar BV als oplossing?

• Omzetting louter om fiscale redenen -> toepassing antimisbruikbepaling (art. 18, §2 W.Reg; art. 3.17.0.0. VCF)

• Niet fiscale motieven vereist

ONTTREKKING ONROEREND GOED – REGISTRATIERECHTEN
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PROBLEMATIEK

Historische afschrijvingen leiden tot lage boekwaarde van OG

Bij liquidatie:

Realisatie van de meerwaarde: 20 / 25% vennootschapsbelasting

Én uitkering: 30% roerende voorheffing

OPLOSSING 1: VERKOOP AAN BEDRIJFSLEIDER IN JAAR VOORAFGAAND AAN LIQUIDATIE

Realisatie in jaar x + aanleg liquidatiereserve (10%)

Liquidatie in daaropvolgende jaar: geen bijkomende roerende voorheffing op uitkering liquidiatiereserve

Maar: registratiebelasting 10% (tenzij uit onverdeeldheidtreding 2,5% – uitkering aan EUR 50 niet mogelijk)

LIQUIDATIERESERVE MET LATENTE MEERW.?
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 OPLOSSING 2: BELASTE HERWAARDERINGSMEERWAARDE IN JAAR VOORAFGAAND AAN LIQUIDATIE

HWDMW wordt belastbaar gesteld (schending onaantastbaarheidsvoorw.) en liquidatiereserve wordt aangelegd (10%)

Uitkering in daaropvolgende jaar: geen bijkomende roerende voorheffing op uitkering liquidatiereserve

Maar: belastbare HWDMW is fiscale winst, geen boekhoudkundige winst

En: toepassing art. 344 WIB?

 OPLOSSING 3: GEBRUIK VAN EERDERE LIQUIDATIERESERVES

Uitkering met aanrekening op kapitaal / bestaande liquidatiereserves (gesteund door CBN 2019/01)

+ Aanleg nieuwe liquidatiereserve 

Liquidatie in daaropvolgende jaar en uitkering overige bestanddelen: geen bijkomende RV op uitkering liquidatiereserve

LIQUIDATIERESERVE MET LATENTE MEERW.?
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VASTGOEDFINANCIERING MET 
HULP VAN DE VENNOOTSCHAP

4/. 
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VASTGOED IN OF UIT DE 
VENNOOTSCHAP?

 VASTGOED IN EIGEN NAAM

DE BASISHYPOTHESES

140

 VASTGOED IN DE VENNOOTSCHAP

Vennootschap

Vennootschap

Ter beschikking
stelling

Eigen
gebruik
privé
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Fiscale 
overwegingen

OVERWEGINGSFACTOREN

141

Niet-fiscale 
overwegingen

Belasting van 
huurinkomsten

Belasting van ter 
beschikking stelling 
aan bedrijfsleider

Belasting bij verkoop 
(meerwaarde)

Erfbelasting

Btw-aftrek

Beschikbaarheid 
van middelen Bescherming 

gezinswoning

Erfrecht

Complexiteit

Registratie-
belasting

VASTGOED IN EIGEN NAAM
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Vennootschap

Verhuur

Derde

Eigen
gebruik
privé
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VASTGOED IN EIGEN NAAM

143

 NIET-FISCALE OVERWEGINGEN

Complexiteit
Rechtlijnige structuur, makkelijk te beheersen

Geen kost voor aanhouden van vennootschap

Makkelijk verkoopbaar

Bescherming gezinswoning
Ene echtgenoot kan niet zonder instemming van de andere beschikken over de gezinswoning (en huisraad) (art. 215 §1 BW)

Gebetonneerd erfrecht voor langstlevende echtgenoot (/wett. samenwonende partner)

Bescherming tegen beslag (verklaring voor notaris)

Risico op project
Geen afscheiding van privé vermogen

Beschikbaarheid middelen
Vaak zullen in privé-naam onvoldoende middelen beschikbaar zijn -> noodzaak om te onttrekken/ontlenen van de vennootschap

VASTGOED IN EIGEN NAAM
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 INKOMSTENBELASTINGEN

Inkomsten kunnen bestaan uit
Fictieve inkomst ingevolge eigen gebruik

Huurinkomsten

Meerwaarden bij verkoop

Belasting in de personenbelasting volgens de juiste korf
Inkomsten van onroerende goederen

Progressieve tarieven in de personenbelasting + gemeentebelasting

Maar, vrijstellingen, voordelige forfaitaire raming inkomsten of voordelige 
forfaitaire kostenaftrek

Inkomsten van roerende goederen

Vaak afzonderlijke tarieven

Beroepsinkomsten

Progressieve tarieven in de personenbelasting + gemeentebelasting

Sociale bijdragen

Diverse inkomsten

Afzonderlijke tarieven

Inkomensschijf (€) Belasting

0,00 - 13.440,00 25%

13.440 – 23.720 40%

23.720 – 41.060 45%

> 41.060 50%

Tarieven personenbelasting (AJ2021)

Sociale bijdragen hoofdberoep (inkomsten 2020)
Inkomensschijf (€) Belasting

< 13.993,78 FMB (€ 739,05/kw) 

13.993,78 – 60.427,75 20,5%

60.427,75 – 89.051,37 14,16%

>  89.051,37 0%

Maximale belastingdruk: 63,43% (incl. 8% GB)
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VASTGOED IN EIGEN NAAM

 INKOMSTENBELASTINGEN – PERIODIEKE INKOMSTEN

De gezinswoning
‘Inkomen’ vrijgesteld van belasting in de personenbelasting (behoudens OV)

Woonbonus (VL)

Het tweede verblijf
Geïndexeerde KI, verhoogd met 40%

Intresten van lening die specifiek werd aangegaan voor verwerven/behouden van onroerende goederen aftrekbaar

Belast aan PT (+GB)

Grond
Geïndexeerde KI (zonder verhoging)

Intresten van lening die specifiek werd aangegaan voor verwerven/behouden van onroerende goederen aftrekbaar

Belast aan PT (+GB)

145

VASTGOED IN EIGEN NAAM

 INKOMSTENBELASTINGEN – PERIODIEKE INKOMSTEN

Beleggingsvastgoed, verhuurd aan particulier
Idem tweede verblijf (in principe)

Bij gemeubelde verhuur, dan:

Gedeelte meubelen belastbaar als roerend inkomen

Tenzij anders bepaald, forfaitair vastgesteld op 40% van de huurprijs

Forfaitaire kostenaftrek van 50%

Belast aan 30%

Behoudens toepassing kwalificatie als beroepsinkomen (professionele activiteit, zie verder), dan:

Netto huurinkomsten na aftrek van reële kosten (incl. interest, afschrijvingen, O&H, OV,…)

Belast aan PT (+GB) en onderworpen aan sociale bijdragen

Ook garages zijn bebouwde onroerende goederen
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VASTGOED IN EIGEN NAAM

Eigen Venn.

Derde

 INKOMSTENBELASTINGEN – PERIODIEKE INKOMSTEN 

Verhuur met een professionele bestemming
Ontvangen huurprijs (incl. voordelen), verminderd met 40% forfaitaire kosten (gronden 10%)

Forfaitaire kosten beperkt tot KI x 2/3 x revalorisatiecoëfficiënt (4,6 voor AJ2021) (enkel bij gebouwen)

Met minimaal geïndexeerde KI, verhoogd met 40% (geen verhoging bij gronden)

Intresten van lening die specifiek werd aangegaan voor verwerven/behouden van onroerende goederen 
aftrekbaar

Belast aan PT (+GB)

Behoudens toepassing kwalificatie als beroepsinkomen (professionele activiteit, zie verder), dan:

Netto huurinkomsten na aftrek van reële kosten (incl. interest, afschrijvingen, O&H,…)

Belast aan PT (+GB) en onderworpen aan sociale bijdragen

Verhuur aan de eigen vennootschap
Idem verhuurd beroeps, maar:

Herkwalificatie in bezoldiging indien huur groter is dan KI x 5/3 x revalorisatiecoëfficiënt (4,6 voor AJ2021) 
(enkel bij gebouwen, incl. garages)

147
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 INKOMSTENBELASTINGEN – MEERWAARDE BIJ VERKOOP

Principe: vrijgesteld van belasting
Kadert binnen normaal beheer van privé vermogen, cf. goede-huisvaderprincipe

Uitzondering: korte termijn verkoop
Gebouwde OG <5j 16,5% (+GB)

Ongebouwde OG <5j: 33% (+GB); tussen 5 & 8j: 16,5% (+GB)

Netto-meerwaarde, na aftrek van aankoopkosten (reële kosten ingevolge bvb. reg.bel. bij aankoop, verkavelingskosten; of 25% forfaitair), 5%/j 
belastingvrije waardevermeerdering, de bouwkosten door aannemer en de verkoopkosten (bvb. commissie makelaar)

Niet indien >12mnd eigen woning is geweest in periode van 18mnd vooraf aan verkoop

Indien speculatief
Netto-meerwaarde, na aftrek van aankoopkosten (steeds reële kosten), bouwkosten (geen expliciete vereiste van aannemer) en verkoopkosten

Belast aan 33% (+GB)

Occasionele verkoop (≠ eenmalig), met risico op verlies, maar verwachting van winst

Staat boven de toepassing van korte termijn verkoop en eigen bewoning geldt niet als vrijwaring!
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VASTGOED IN EIGEN NAAM

 INKOMSTENBELASTINGEN – MEERWAARDE BIJ VERKOOP

Professionele activiteit
Doordat de aan- en verkoop van onroerende goederen een winstgevende bezigheid wordt (zie verder)

Of door ‘affectatie’ van een privé onroerend goed aan de professionele activiteit, zonder desaffectatie

Belast aan 16,5% (+GB) indien >5j, zoniet PT (+GB)

Onderworpen aan sociale bijdragen

Indien >5j, ook mogelijkheid tot optie voor gespreide taxatie, maar dan aan PT (+GB & sociale bijdragen)

149

VASTGOED IN EIGEN NAAM
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 REGISTRATIEBELASTING / BTW

Mogelijkheid tot 6% reg.bel. voor enige eigen woning in volle eigendom (VL)

Zoniet 10% reg.bel

Indien (ver)nieuwbouw: BTW
Zowel het oprichten van een gebouw (aannemingscontract) als de verkoop van een nieuw gebouw door een beroepsmatig vervreemder zijn onderworpen 
aan BTW

In principe 21% (op gebouw en bijhorende grond indien aangekocht van dezelfde partij; praktijk: grond verkocht door grondvennootschap en gebouw door 
bouwmaatschappij)

6%-tarief mogelijk voor verbouwing van een woning >10j of afbraak/wederopbouw in bepaalde steden

Indien gedeeltelijk beroepsmatig, mogelijkheid tot recuperatie

Mogelijkheid tot BTW-onderworpen onroerende verhuur B2B => recuperatie van de input-BTW

 OVERDRACHTSBELASTING / ERFBELASTING

Geen gunstigere tarieven bij schenking (in vgl. met schenking van aandelen)

Vrijstelling gezinswoning voor LLE (VL)

Zoniet belast aan normale tarieven bij vererving

~
~
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VASTGOED IN DE VENNOOTSCHAP

151

Vennootschap

Ter beschikking
stelling

Derde
Verhuur

Eigen
gebruik
venn.

VASTGOED IN DE VENNOOTSCHAP

152

 NIET-FISCALE OVERWEGINGEN

Complexiteit
Beheer op twee niveaus, incl. bvb. VAA bij ter beschikking stelling, of uitkering van middelen bij verhuur

(Bijkomende) kost voor oprichten en aanhouden van vennootschap

Moeilijkere verkoopbaarheid

Bescherming gezinswoning
Geen specifieke bescherming mogelijk

Geen inmenging gehuwde partner

Risico op project
Afscheiding van privé vermogen

Beschikbaarheid middelen
In de vennootschap meestal meer middelen beschikbaar en/of grotere ontleningscapaciteit + financiering met middelen pre-
onttrekking
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VASTGOED IN DE VENNOOTSCHAP
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 INKOMSTENBELASTINGEN

Inkomsten kunnen bestaan uit
Onrechtstreekse inkomsten ingevolge eigen gebruik (eigen = door de venn.)

Huurinkomsten

Meerwaarden bij verkoop

Principe dat werkelijke inkomsten belastbaar zijn in de vennootschapsbelasting
Basistarief: 25%

Verminderd tarief van 20% op eerste €100.000 indien

Kleine vennootschap(sgroep), m.n. maximaal één criterium overschrijden

Balanstotaal 4.500.000 (+20% zonder consol. eliminaties)

Omzet (excl. Btw) 9.000.000 (+20% zonder consol. eliminaties)

Jaargemiddelde personeelsbestand: 50

Te bekijken o.b.v. twee achtereenvolgende boekjaren (vertraagd effect van over-/onderschreiding)

Op geconsolideerde basis te beoordelen voor verbonden vennootschappen (incl. consortiums)

Min. 50% aandeelhouders/natuurlijke personen

Geen aandelenbezit > 50 % van het kapitaal + belaste reserves

Min. € 45.000 bezoldiging aan minstens ééb bedrijfsleider natuurlijke persoon (uitzonderingen)

Dividenduitkering maximaal 13% van het kapitaal

Vennootschap
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 INKOMSTENBELASTINGEN

Teneinde de gelden in privé handen te krijgen, dienen deze ook uitgekeerd te worden
Standaardtarief: 30% RV

Vermindering door VVPRbis

Inbrengen in geld na 1/6/2013 (oprichting of kapitaalverhoging)

20% RV bij uitkering uit tweede boekjaar; 15% bij uitkering uit derde boekjaar volgend op inbreng

Aandelen moeten volstort zijn bij uitkering

Verlies voordeel bij overdracht aandelen

Kleine vennootschap bij uitkering

Vermindering door liquidatiereserve

Boekhoudkundige verwerking van winst vanaf AJ2015

Aanleg liquidatiereserve: anticipatieve heffing van 10% (ten laste van venn.)

15% RV bij uitkering binnen 5j; 5% bij uitkering na 5j en 0% bij liquidatie (ten laste van aandeelhouders)

Geen verlies bij overdracht aandelen

Kleine vennootschap bij aanleg reserve

Interne liquidatie / bijzondere liquidatiereserve

Vennootschap
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VASTGOED IN DE VENNOOTSCHAP
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 INKOMSTENBELASTINGEN

Samenvatting

Takeaway: opportuniteit van de €45.000 minimum bezoldiging te bekijken
Verlies verminderd tarief (behalve voor startende vennootschappen)

Op meer bezoldiging is dure personenbelasting en sociale zekerheid verschuldigd in vergelijking tot dividend 
in combinatie met VVPRbis/liquidatiereserve

Nood aan financiële middelen (VVPRbis/liquidatiereserve hebben wachttermijn)

Fiscaal optimaal zou rond €17.000 liggen

Vennootschap
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VVPRbis Liq.Res. (divi.) Liq.Res (liq.) 30% RV

Verminderd tarief (20%) 32% 31,60% 28,00% 44,00%

Gewoon tarief (25%) 36,25% 35,88% 32,50% 47,50%

VASTGOED IN DE VENNOOTSCHAP

 INKOMSTENBELASTINGEN – PERIODIEKE INKOMSTEN

De gezinswoning
Ofwel aanrekening VAA dat belast is in de PB (+GB & soc.bijdr.) – bezoldigingstheorie aanvaard?

Ofwel aanrekening van een markconforme huur, belast in Venn.B. + RV

Alle kosten aftrekbaar (afschrijving, interest, O&H,…)? (zie verder)

Het tweede verblijf
Ofwel aanrekening VAA dat belast is in de PB (+GB & soc.bijdr.) – bezoldigingstheorie moeilijker aanvaardbaar

Ofwel aanrekening van een markconforme huur, belast in Venn.B. + RV

Alle kosten aftrekbaar (afschrijving, interest, O&H,…)? (zie verder)
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VASTGOED IN DE VENNOOTSCHAP

 INKOMSTENBELASTINGEN – PERIODIEKE INKOMSTEN

Beleggingsvastgoed, verhuurd aan particulier
Netto werk. huur belast als winst in de vennootschap (Venn.B. + RV)

Alle kosten zijn aftrekbaar (afschrijving, interest, O&H,…)

Verhuur met een professionele bestemming
Netto werk. huur belast als winst in de vennootschap (Venn.B. + RV)

Alle kosten zijn aftrekbaar (afschrijving, interest, O&H,…)

Bijkomend nog investeringsaftrek t.b.v. 8% van investering (onder voorwaarden)

Eigen gebruik door de vennootschap
Geen afzonderlijke belasting van inkomsten uit onroerende goederen – wordt geacht begrepen te zitten 
in de ondernemingswinst

Alle kosten zijn aftrekbaar (afschrijving, interest, O&H,…)

Bijkomend nog investeringsaftrek t.b.v. 8% van investering (onder voorwaarden)

157

VASTGOED IN DE VENNOOTSCHAP

 INKOMSTENBELASTINGEN – MEERWAARDE BIJ VERKOOP

Netto meerwaarde belast als winst in de vennootschap (Venn.B. + RV)

Gespreide taxatie mogelijk indien herbelegging van de verkoopprijs
Uitstel van belasting

Meer kans om onderworpen te worden aan verminderd tarief

Door gespreid afzetten van meerwaarde met de afschrijving op herinvestering, wordt de belasting minder ‘gevoeld’

Voorwaarden:

>5j als actief geboekt (tenzij gedwongen realisatie)

Herinvestering van de verkoopprijs

In afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa

Binnen een termijn van 3j vanaf 1/1 van het jaar van realisatie; of 5j bij herbelegging in gebouwd onroerend goed. Termijn kan dan ook 
aanvangen op 1/1 van het voorlaatste belastbaar tijdperk voorafgaand aan de realisatie

Bij laattijdige belegging: belasting aan tarief ten tijde van realisatie + nalatigheidsinteresten vanaf 1/1 van het AJ van realisatie
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VASTGOED IN DE VENNOOTSCHAP

159

 REGISTRATIEBELASTING / BTW

Altijd 10% reg.bel., ook indien eigen woning

Indien (ver)nieuwbouw: BTW
In principe 21%

6%-tarief mogelijk voor verbouwing van een woning >10j of afbraak/wederopbouw in bepaalde steden

Indien gedeeltelijk beroepsmatig, mogelijkheid tot recuperatie

Mogelijkheid tot BTW-onderworpen onroerende verhuur

 OVERDRACHTSBELASTING / ERFBELASTING

Gunstige tarieven bij schenking bij leven (evtl. met controlestructuur)
0% bij familiale onderneming

3% bij andere aandelen (roerend)

0% voor NL notaris + 3 (4)j blijven leven (tenzij fam. venn. 7j)

Vererving van familiale vennootschap aan gunsttarief

Zoniet erfbelasting aan progressieve tarieven (geen vrijstelling gezinswoning voor LLE)

~
~

VASTGOED IN DE VENNOOTSCHAP
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 ONTTREKKING UIT VENNOOTSCHAP

Realisatie -> meerwaarde belastbaar (zie supra)

In principe 10% reg.bel., tenzij:
In personenvennootschap (geen NV)

Verkrijging door vennoot die het onroerend goed ooit heeft ingebracht; of

Door een vennoot van een onroerend goed dat door de venn. werd gekocht op een moment dat de 
vennoot ook vennoot was

Dan vast recht (€ 50)

Ook bij wachtregeling slechts vast recht
Geen historische verkrijgingsvoorwaarde

Wel vereiste van vereffening (of kapitaalvermindering – VLABEL standpunt 19078 dd. 9 december 2019)

En ook bij dividenduitkering..? (ibidem)

Uit onverdeeldheidtreding 2,5%

Vennootschap

~

~

~
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Kwalificatie als “familiale vennootschap” vereist teneinde gunsttarieven inzake 
schenkbelasting (0%) en erfbelasting (3%) te kunnen genieten

Familiale vennootschap
Vereist reële economische activiteit: de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts-
of landbouwactiviteit, of van een vrij beroep tot voorwerp heeft en uitoefent

Indien >50% van balanstotaal bestaat uit vastgoed én bezoldigingen <1,5% van balanstotaal, 
dan wordt er geacht geen reële economische activiteit te zijn, behoudens bewijs van 
tegendeel

VLABEL aanvaardt in de praktijk nooit het bewijs van tegendeel; indien vastgoed niet 
exclusief voor exploitatie wordt gebruikt (bvb. verhuur of eigen gebruik), dan geen 
tegenbewijs meer (Omzendbrief 2015/2)

Rb. Gent 4 februari 2020:
Slagerij in de vennootschap. 90% balanstotaal vastgoed (incl. velden, boerderij, winkel, 
loods, maar ook appartement aan de kust en een woonhuis).

VLABEL weigerde erkenning als familiale vennootschap wegens privé vastgoed

Rb. Gent: bewijs van reële economische activiteit werd geleverd – omzendbrief blijft buiten 
beschouwing

UITGELICHT: KWALIFICATIE ALS FAMILIALE ONDERNEMING?

161

EIGEN BEWONING &
TWEEDE VERBLIJF

 VERHUUR PARTICULIER  VERHUUR PROFESSIONEEL

CONCLUSIE

162

Verhuur Verhuur BV

Privé-aankoop fiscaal interessants
Geen belasting in PB / volgens KI

Tenzij middelen niet beschikbaar
VAA en bezoldigingstheorie

Of aanrekening markconforme huur

Latente meerwaarde 

Eventueel gesplitste eigendom

Privé-aankoop fiscaal interessants
Belasting volgens KI

Tenzij middelen niet beschikbaar
Belasting aan 20% + 15% 

Belang markconforme huur

Latente meerwaarde

Eventueel gesplitste eigendom

Aankoop met Venn. fiscaal interessants
Belasting aan 20% + 15% 

Belang markconforme huur

Latente meerwaarde

Eventueel gesplitste eigendom, indien 
wenselijk om op termijn vastgoed in 
privé te hebben
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VRUCHTGEBRUIKCONSTRUCTIE

BASISPRINCIPES

164

 BASISPRINCIPES

Zakelijk recht om tijdelijk (max 30j bij venn. – 99j onder 
nieuwe goederenrecht) het genot te hebben van een zaak 
waarvan de andere eigendom heeft

Bij vestiging: 10% reg.bel. (forf. waardering – zie verder)

VGB’er is gehouden om het goed in stand te houden

In principe geen (periodieke) vergoeding verschuldigd 
door VGB’er tijdens de duurtijd van het VGB

Na verstrijking van de duur wast het VGB aan bij de blote 
eigendom en wordt de blote eigenaar automatisch volle 
eigenaar, in principe zonder vergoeding

 TYPESTRUCTUUR

Venn. houdt tijdelijk VGB aan, bedrijfsleider de BE

Kan door:
Gesplitste aankoop

Overdracht VGB door bedrijfsleider aan Venn. (bvb. 
inbreng/verkoop)

Overdracht NE door Venn. aan bedrijfsleider (kap.vermind., 
dividend, verkoop,…)

Ter beschikking
stellingAanwas

bij afloop
termijn

Vennootschap
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 VRUCHTGEBRUIKER

Staat in voor de het onderhoud en de gewone herstellingen

Draagt de lasten, bvb. jaarlijks weerkerende verplichtingen (bvb. onroerende voorheffing)

 BLOTE EIGENAAR

Staat in voor de grove herstellingen:
Art 606 BW: Herstelling zware muren en gewelven, vernieuwing balken en gehele daken, vernieuwing dijken, steun- en afsluitmuren

Cass.: Grote vernieuwings- en verbouwingswerken met het oog op de algemene stevigheid en instandhouding van het gehele 
gebouw waarvan de kosten van het kapitaal worden afgenomen

Beoordeling in concreto (bvb. deuren in ziekenhuis/hotel <-> huis; verwarmingsinstallatie aan begin <-> einde termijn;…)

RECHTEN EN PLICHTEN

165

 NIET-FISCALE OVERWEGINGEN

Complexiteit

Beschikbaarheid middelen
Gezamenlijke financiële inspanning door de vennootschap en bedrijfsleider

Zowel voor venn. als bedrijfsleider interessant

Geen bescherming gezinswoning

Vennootschap bekomt een zakelijk recht ( huur)
Hypotheek kan gevestigd worden

Niet ‘opzegbaar’ door blote eigenaar

Risico-afscherming
Bij faillissement van de vennootschap, automatische (vervroegde) beëindiging van het VGB

GEVOLGEN – HET BESTE VAN BEIDE WERELDEN?
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 INKOMSTENBELASTINGEN

Inkomsten tijdens de duurtijd belast in de vennootschap
Huurinkomsten belast als winst in de vennootschap (Venn.B. + RV)

Aanrekening VAA bij ter beschikking stelling aan bedrijfsleider

Alle kosten zijn aftrekbaar (afschrijving, interest, O&H,…)
Volledige VGB wordt afgeschreven in de vennootschap over de duurtijd

Inclusief grondwaarde (!), ook interessant met oog op herinvestering ingevolge gespreide belasting

O&H / Verbouwingen / Verbeteringen, in de mate dat ze ten laste vallen van de VGB’er

Bij afloop VGB bekomt de blote eigenaar de volle eigendom, in principe zonder vergoeding (zie verder)
Bij verkoop daarna, meerwaarde in principe vrijgesteld van belasting

GEVOLGEN – HET BESTE VAN BEIDE WERELDEN?

167

~

 REGISTRATIEBELASTING / BTW

In principe 10% reg.bel.

Indien gezamenlijke aankoop VGB/BE, dan 6%-tarief mogelijk voor bedrijfsleider 
(VLABEL standpunt 18044 dd. 18 september 2018)

Indien afzonderlijke vestiging VGB, 10% berekend op waarde van het VGB met forfaitair minimum:

Maximaal 80% van de volle eigendomswaarde

Levenslang vruchtgebruik (natuurlijk persoon): jaarlijkse huuropbrengst x leeftijdscoëfficiënt

Bepaalde duur: jaarlijkse huuropbrengst x duur, te kapitaliseren aan 4%

Met maximaal de waarde van het levenslang VGB (natuurlijk persoon)

En maximaal 20 keer de jaarlijkse opbrengst (vennootschap)

Bij voorbehoud van VGB, dan op volle eigendomswaarde

Bij wederverkoop binnen 2j, teruggave mogelijk van 3/5

Bij (ver)nieuwbouw: BTW op gebouw (21%)

GEVOLGEN – HET BESTE VAN BEIDE WERELDEN?
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 OVERDRACHTSBELASTING / ERFBELASTING

Bij overdacht tijdens duurtijd
Waardering BE volgens actuele waarde en belast binnen onroerend kavel

Waardering VGB als onderdeel van de waarde van de aandelen van de vennootschap

Bij overdracht na afloop duurtijd
Volle eigendom in onroerend kavel, belast aan normale tarieven (behoudens gezinswoning voor LLE)

Combinatie met successie-planning
Aankoop VGB door vennootschap (bvb. 20j)

Aankoop voortgezet VGB door bedrijfsleider (volgens sterftetabellen)

Aankoop BE door kinderen van bedrijfsleider (lage waarde)

Geen belasting bij successie

GEVOLGEN – HET BESTE VAN BEIDE WERELDEN?

169
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 AANVALSROUTES VAN DE FISCUS

 VAA BIJ OPZET

Heeft de blote eigenaar / bedrijfsleider een voordeel 
verkregen uit de waardering van de verhouding 
VGB/BE, m.n. werd het VGB niet overschat?

Zo ja, belasting als VAA ten belope van het verschil

 VAA BIJ WERKEN TIJDENS DUURTIJD

Heeft de VGB’er kosten gedragen die eigenlijk ten 
laste vielen van de BE?

Zo ja, belasting als VAA voor het bedrag van die 
kosten

GEEN VOORDELEN ZONDER RISICO’S

170

 VAA BIJ EINDE

Heeft de VGB’er door de beëindiging van het VGB 
(al dan niet voortijdig) een voordeel verkregen 
(bvb. ingevolge natrekking van een gebouw)?

Zo ja, belasting als VAA voor het bedrag van de 
verrijking (bvb. Rb. West-Vlaanderen, afd. Brugge, 
22 oktober 2019; Gent 19 december 2017)

 VERWERPING VAN KOSTEN

Kan de kostenaftrek verantwoord worden in het licht 
van art. 49 WIB (zie supra)

AANDACHTSPUNTEN
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DE (PRO-ACTIEVE!) VERDEDIGINGSPISTES VAN DE BELASTINGPLICHTIGE

 CORRECTE WAARDERING

Zie hierna

 CORRECT OPGESTELDE JURIDISCHE DOCUMENTEN

Analyse van de burgerrechtelijke regels, afwijken mogelijk indien 
gewenst

De premissen die aan de basis liggen van de waardering moeten 
aansluiten met de juridische documenten

 NALEVING VAN WAT OPGEZET WERD

Bvb. wie draagt de kosten van herstellingswerken

GEEN VOORDELEN ZONDER RISICO’S

171

AANDACHTSPUNTEN

 HOE HET NIET (MEER) MOET

 80% - 20%

Vroegere praktijk

 VCF

Kapitalisatie aan 4% per jaar (zie hiervoor)

Kan niet gebruikt worden voor inkomstenbelastingen

 METHODE RUYSSEVELDT JANSSENS

Actualisatie van toekomstige geïndexeerde netto huuropbrengsten op basis van een 
OLO-gebaseerde actualisatievoet

Basisformule:  𝑉𝐺𝐵 =
 

 × (1 − )

Geavanceerd Excel-werkblad kunnen bijkomende parameters worden opgenomen

Hoge waardes voor VGB, o.m. door recent lage OLO

Kan tot ongelijke rendementen leiden en zelfs VGB-waardes die > volle eigendom

DE WAARDERINGSPOLEMIEK
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 HOE ZIET DE FISCUS HET?

 RULINGDIENST STELT EEN “RULE OF THUMB” VOOROP

Actualisatie van toekomstige netto huuropbrengsten op basis van huurrendement

𝑉𝐺𝐵 = 𝑉𝐸 × 1 − waarbij   𝑅 =

In principe “optioneel” en open voor andere suggesties, de facto de enige aanvaarde

 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Methode rulingdienst moet worden gebruikt

Ook voor het verleden? Nee, dixit Johan Van Overtveldt (reactie Twitter 20/2/2018). 
Waarderingen uit het verleden die naar de norm van toen correct waren moeten buiten 
schot blijven

DE WAARDERINGSPOLEMIEK
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DE WAARDERINGSPOLEMIEK
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 WAT O.I. NOG STEEDS VERDEDIGBAAR IS

 UITGEBREID ECONOMISCH MODEL

Waardering nog steeds met actualisatie van toekomstige netto huuropbrengsten

Waarbij naar een gelijk rendement gestreefd wordt tussen NE en BE

Netto-huur houdt rekening met:
Bruto-huur op basis van gedegen waarderingsverslag (startpunt van hele analyse!)

Reële inschatting van jaarlijkse kosten (bvb. nieuwbouw <-> oude woning)

Leegstandsrisico (indien reëel, bvb. verhuur aan eigen vennootschap, lange termijn contract,…)

Gebruikspremie: symboliseert de meerwaarde omwille van het zakelijke recht tegenover huur

Voorziene verbouwings-/verbeteringswerken (in lijn met de akte!)

Meerwaardepotentieel op de grondprijs

Devaluatie van de gebouwwaarde

Indexatie (bvb. op basis van verleden)

Andere factoren die een impact zouden hebben op het rendement

DE WAARDERINGSPOLEMIEK

175

DE WAARDERINGSPOLEMIEK
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 ZEKERHEID => METHODE FISCUS

Zijn er andere fiscale risico’s bij het 
project (bvb. appartement aan zee 
met wankele bezoldigingstheorie?)

Lokale controle zal wellicht sneller 
comfort krijgen bij het project en niet 
verder graven?

HOGER VOORDEEL => ECONOMISCH MODEL

Zal lokale controle willen afwijken van 
interne instructie?

Hoe ver is men bereid te gaan om gelijk te 
krijgen?

METEN IS WETEN!
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Grondprijs: €366.350

Gebouw: €558.650

Huurprijs: €3.150/mnd (3,5%)

Kosten: 15% (oudere woning)

Leegstandsrisico: 0%

Gebruikspremie: 10%

DE WAARDERINGSPOLEMIEK

177

Waardestijging grond: 3%/jaar

Waardedaling geb.: 1%/jaar

Actualisatie: 2,63%

Indexatie: 2%

Waarde VGB 15j 20j 25j 30j

Fiscus €367.698
41,08%

€452.950
50,61%

€524.419
41,41%

€584.333
65,29%

Ruysseveldt €476.415
53,23%

€625.689
69,91%

€770.438
86,08%

€910.799
101,77%

Gelijk 
rendement

€419.896
46,92%

€514.369
57,47%

€590.124
65,94%

€650.206
72,65%

Zeer hoge, onrealistische waardes met methode 
Ruysseveldt

10 – 15% hogere waardes met gelijk rendement 
methode

Gelijk rendement methode weerhouden

Grondprijs: €150.000

Gebouw: €150.000

Huurprijs: €700/mnd (2,8%)

Kosten: 15% (oudere woning)

Leegstandsrisico: 5%

Gebruikspremie: 10%

DE WAARDERINGSPOLEMIEK
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Waardestijging grond: 3%/jaar

Waardedaling geb.: 1%/jaar

Actualisatie: 2,63%

Indexatie: 2%

Waarde VGB 15j 20j 25j 30j

Fiscus €84.816
28,27%

€107.378
35,79%

€127.575
42,53%

€145.653
48,55%

Ruysseveldt €94.106,75
31,37%

€123.593
41,20%

€152.185
50,73%

€179.910
59,97%

Gelijk 
rendement

€108.420
36,14%

€136.950
45,65%

€161.550
53,85%

€182.400
60,80%

Methode Ruysseveldt leidt niet altijd tot hoogste 
waarde

Zeer hoge waardes met gelijk rendement methode

Toch gekozen voor methode fiscus (cf. appartement 
aan zee)
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VASTGOEDFINANCIERING VIA 
INDIVIDUELE

PENSIOENTOEZEGGING (IPT)

Werking IPT?

Vennootschap stort ten gunste van werknemer of bedrijfsleider premies ter opbouw van pensioenkapitaal

‘Back-service’ mogelijk

Uitkering in principe pas bij pensionering

Fiscale kader

Bij belasting premies

Premietaks van 4,4%

Wyninckx bijdrage van 3% op deel overschrijding pensioendoelstelling

Belasting uitgekeerd kapitaal afhankelijk van leeftijd

Op leeftijd van 60 jaar: 20%

Op leeftijd van 61 jaar: 18%

Op het uitgekeerde kapitaal is een RIZIV-bijdrage van 3,55% verschuldigd alsook een solidariteitsbijdrage ten belope van 
2%

VASTGOEDFINANCIERING VIA IPT

180

Op leeftijd van 62 tot 64 jaar: 16,50%

Op leeftijd van 65 jaar: 10%
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Gebruik van IPT-plan voor vastgoed financiering

De opname van een voorschot op het pensioenkapitaal van de verzekeringsmaatschappij

Voorschot is krediet

Doorgaans beperkt tot 60% - 75% van reeds opgebouwde reserve

Voorschot wordt uiteindelijk verrekend met pensioenkapitaal

Bij verkoop onroerend goed moet het voorschot worden terugbetaald

Op voorschot kan wel of geen rente verschuldigd zijn

Alternatief: inpandgeving van IPT-verzekering (vaak gecombineerd met bullet loan) of wedersamenstelling hyp. 

krediet

VASTGOEDFINANCIERING VIA IPT

181

Wat voor vastgoedfinanciering?

Alle soorten onroerende goederen in de EER (niet in Zwitserland dus)

Maar geen aankoop blote eigendom.

Vruchtgebruiker ook moeilijker na parlementaire vraag en berusting door verzekeraars in navolging 

van PV nr. 639 Cassart Mailleux dd. 17/11/2015

VASTGOEDFINANCIERING VIA IPT
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