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Inleiding 
 
In deze uiteenzetting brengen wij u graag een overzicht van de geldende regels inzake het 
zogenaamde VVPRbis-regime. 
 
Deze syllabus bevat: 

- de basistekst, 
- aangevuld met enkele op vandaag nog steeds relevante historische teksten met 

datumvermelding, 
- en met recente teksten, onder andere m.b.t. recente wetswijzigingen. 

 
Het opzet van dit seminarie bestaat in een praktijkgerichte benadering en dus geen 
theoretische aanpak. Het zal u dan ook geenszins verbazen als wij stellen: 

- dat in samenspraak met de organisatoren een indicatief en praktijkgericht overzicht 
wordt geboden van relevante items, 

- en dat het opzet van deze uiteenzetting en bijhorende syllabus uitdrukkelijk is: het 
bieden van een bondig, concreet  en overzichtelijk geheel, waarvan de kennis een 
signaalfunctie kan hebben in de dagelijkse praktijk; 

- dat de niet-fiscale aspecten normaliter niet aan bod komen. 
 
De keuze voor praktijkgerichte en verteerbare bondigheid ontneemt deze syllabus elke 
pretentie om exhaustief (bv. volledigheid van de opsommingen en overzichten, technische 
details, kritische uitdieping) te willen zijn. Voor een uitgebreide behandeling van elk van deze 
onderwerpen wordt dan ook verwezen naar daartoe gerichte bronnen. 
 
Wij van onze kant hopen dat u op basis van deze uiteenzetting en hulpmiddelen de verdere 
aanpak van uw dossiers kan optimaliseren. 
 
Kortrijk januari 2022 
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Vooraf: Situering 
 
Het normale tarief van de roerende voorheffing voor dividenden bedraagt op vandaag 30%. 
Daarnaast zijn er enkele voordeelsystemen die een lager tarief meebrengen. 
Eén daarvan is het zogenaamde VVPRbis-regime. 
 
 
VVPRbis: opsomming van voorwaarden en modaliteiten 
 
Voor welbepaalde aandelen geldt onder bepaalde voorwaarden en modaliteiten dat 
dividenden kunnen toegekend worden met 15% of 20% roerende voorheffing. 
 
De belangrijkste voorwaarden kunnen als volgt indicatief samengevat worden: 
 

1. Het moet gaan om nieuwe aandelen gecreëerd sinds 1 juli 2013. 
 

2. De aandelen moeten op naam staan. 
 

3. Het mogen geen preferente aandelen zijn. 
 

4. De inbreng moet in geld gebeuren. 
 

5. Minimumkapitaal – 18.550 euro (met evolutie in de tijd). 
 

6. Het kapitaal moet volstort zijn op het ogenblik dat het dividend wordt toegekend.  
 

7. De vennootschap moet een zgn. kleine vennootschap zijn in het jaar van de uitgifte 
van de nieuwe aandelen. 
 

8. De aandelen moeten ononderbroken in volle eigendom behouden worden door de 
inbrenger. 
 

9. Er geldt een “wachttermijn” vooraleer dividenden kunnen uitgekeerd worden aan een 
lager tarief. 
 

10. Het moet gaan om “dividenden”. 
 

11. Er mag geen sprake zijn van (specifiek of algemeen) “misbruik”. 
 
Wij bespreken hierna deze voorwaarden en modaliteiten. 
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1. Nieuwe aandelen 
 
1.1. Principe 
 
Het VVPRbis-tarief is van toepassing op nieuw gecreëerde aandelen sinds 1 juli 2013. 
Het kan daarbij gaan om een nieuwe vennootschap of om een kapitaalverhoging in een 
bestaande vennootschap. 
 
1.2. Opgepast bij kapitaalverhoging ! 
 
In geval van een nieuwe vennootschap is het daarbij vrij eenvoudig: alle aandelen geven 
recht op het VVPRbis-tarief. 
Bij een kapitaalverhoging daarentegen moet rekening gehouden worden met de specifieke 
problematiek van de ruilverhouding; dit betreft het antwoord op de vraag: hoeveel nieuwe 
aandelen worden toegekend aan de gedane extra inbreng ? 
 
Het antwoord op deze vraag is vaak verre van eenvoudig. 
Een klein voorbeeld om dit te illustreren: 

- Een BV werd opgericht in 2006 met een kapitaal van 20.000 euro (volledig volstort); 
de aandeelhouders hebben daarvoor 200 aandelen ontvangen. 

- In 2022 overwegen de aandeelhouders een kapitaalverhoging van 80.000 euro. 
- Hoeveel aandelen zullen de aandeelhouders ontvangen voor deze nieuwe inbreng ? 
- Een (al te) eenvoudige redenering met toepassing van de regel van drie en dus een 

uitgifte tegen fractiewaarde zou leiden tot volgend antwoord: 200 aandelen voor 
20.000 euro kapitaal, dus 800 aandelen voor 80.000 euro extra kapitaal, hetgeen een 
totaal van 1.000 aandelen geeft. Alzo geeft 80% van de aandelen voortaan recht op 
het VVPRbis-tarief, terwijl de andere 20% (oude) aandelen het normale tarief van de 
roerende voorheffing (30%) ondergaan. 

 
Dergelijke redenering gaat voorbij aan de vraag naar de correcte bepaling van het aantal 
aandelen dat kan toegekend worden aan de nieuwe inbreng. Daarbij moet immers rekening 
gehouden worden met de “reële” actuele waarde van de vennootschap en dus van de 
bestaande aandelen. 
 
We werken verder met bovenstaand voorbeeld: 

- Stel: op het ogenblik van de kapitaalverhoging bedraagt het eigen vermogen van de 
vennootschap 160.000 euro. 

- Als we het eigen vermogen nemen als waardemeter voor de vennootschap, betekent 
dit dat een bestaand aandeel een waarde heeft van 800 euro (nl. 160.000 : 200). 

- In dat geval betekent dit dat een nieuwe inbreng van 80.000 euro recht geeft op 100 
aandelen (nl. 80.000 : 800). 

- Aldus geeft voortaan (slechts) één derde van de aandelen recht op het VVPRbis-
tarief terwijl de andere twee derden (oude) aandelen het normale tarief van de 
roerende voorheffing (30%) ondergaan. 

- Daarbij wordt dan nog geen rekening gehouden met eventuele latente meerwaarden, 
bijvoorbeeld op onroerende goederen of (meestal nog moeilijker) goodwill. 

- In voorkomend geval (bijvoorbeeld een vennootschap in crisis) kan er natuurlijk ook 
sprake zijn van een lagere waarde dan het eigen vermogen. 
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1.3. Kapitaalverhoging in een bestaande vennootschap: wat bij een latere 
kapitaalvermindering ? 
 
Er bestaan enkele specifieke antimisbruikbepalingen die van toepassing zijn op het 
VVPRbis-regime. Eén ervan luidt dat een latere kapitaalvermindering prioritair wordt 
aangerekend op VVPRbis-kapitaal. 
 
Opmerking: dit heeft geen belang als er enkel aandelen zijn met VVPRbis-karakter, 
bijvoorbeeld de aandelen gecreëerd bij de oprichting van een vennootschap die allen 
voldoen aan de VVPRbis-voorwaarden. 
 
 
1.4. Vastklikkapitaal “537” en VVPRbis (1) 
 
Het VVPRbis-tarief is niet van toepassing op aandelen die voortkomen uit de 
kapitaalverhogingen in het kader van de 10%-vastklik-operatie (art. 537 WIB 1992). 
 
 
1.5. Vastklikkapitaal “537” en VVPRbis (2) 
 
Tussen 1 oktober 2013 en 30 september 2014 konden vennootschappen hun reserves 
“vastklikken” in het kapitaal: 

- mits een dividenduitkering met betaling van 10%, 
- en vervolgens een kapitaalverhoging met het netto ontvangen dividend. 

 
Na een wachttermijn van 4 jaar (kleine vennootschap) resp. 8 jaar (grote vennootschap) 
kunnen de aandeelhouders een belastingvrije kapitaalvermindering doen. 
 
De wachttermijn van 4 jaar voor kleine vennootschappen liep ten einde in 2017-2018. 
Sindsdien kunnen deze vennootschappen het betreffende kapitaal uit de vennootschap 
halen zonder bijkomende belastingen verschuldigd te zijn. 
 
Opmerking 
De kapitaalvermindering van het vastklikkapitaal is niet onderworpen aan de regels die voor 
een kapitaalvermindering een verplichte proportionele aanrekening op resp. fiscaal kapitaal 
en (bepaalde) fiscale reserves voorschrijven. 
Als een vennootschap naast een “537-kapitaal” (vastgeklikte reserves) ook nog een 
“gewoon” (fiscaal) kapitaal heeft, zal een kapitaalvermindering bij voorrang aangerekend 
worden op het “537-kapitaal”. 
 
Actualiteit (1): kleine vennootschappen 
 
Blijkbaar zijn er kleine vennootschappen die nog steeds hun vastklikkapitaal niet verminderd 
hebben. Er moet in elk dossier blijvend overwogen worden of dit al dan niet aangewezen is. 
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Actualiteit (2): grote vennootschappen 
 
Sinds 1 oktober 2021 en afhankelijk van de datum van de kapitaalverhoging loopt de 
wachttermijn van 8 jaar voor grote vennootschappen ook ten einde. 
In de betreffende vennootschappen moet overwogen worden of een kapitaalvermindering al 
dan niet zal doorgevoerd worden, met in voorkomend een tijdige financiële planning daartoe. 
 
De berekening van de wachttermijn moet gebeuren vanaf de datum van de 
kapitaalverhoging (en dus niet vanaf de datum van de dividenduitkering). 
 
De berekening gebeurt concreet “vanaf de dag volgend op” de datum van de akte van de 
kapitaalverhoging. 
 
Enkele voorbeelden (telkens gaat het om een grote vennootschap): 
 
Voorbeeld 1 

- Boekjaar per 31 december 2013. 
- Dividend en kapitaalverhoging: vrijdag 20 december 2013. 
- De kapitaalvermindering kan plaatsvinden sinds 21 december 2021. 

 
Voorbeeld 2 

- Boekjaar per 31 december 2013. 
- Dividend in december 2013. 
- Kapitaalverhoging op vrijdag 21 maart 2014. 
- De kapitaalvermindering kan (pas) plaatsvinden vanaf 22 maart 2022. 

 
Combinatie met VVPRbis-kapitaal 
 
Sinds 1 juli 2013 kan er ook zogenaamd VVPRbis-kapitaal gecreëerd zijn (dat onder 
bepaalde voorwaarden en modaliteiten recht geeft op dividenduitkeringen aan 15% in plaats 
van 30%). Eén van die modaliteiten betreft ook een preferentiële aanrekening van een latere 
kapitaalvermindering op het VVPRbis-kapitaal. 
 
Welke preferentiële aanrekeningsregel heeft in voorkomend geval voorrang: die van de 
vastklikregeling of die van de VVPRbis-regeling ? 
 
Dienaangaande stelt de fiscus als regel dat de belastingplichtige zelf de aanrekening kan 
kiezen. Circulaire Ci.RH.233/630.825 (AAFisc 4/2014) van 23 januari 2014, randnummer 9: 
“In het geval een vennootschap beide bepalingen die respectievelijk worden bedoeld in art. 
537, 1e lid en 269, § 2, WIB 92, heeft toegepast en zij nadien een vermindering van haar 
maatschappelijk kapitaal doorvoert, is zij vrij, - bij gebrek aan een wettelijk voorschrift ter 
zake -, aan te duiden op welk kapitaal zij die kapitaalvermindering fiscaal aanrekent, hetzij op 
het kapitaal ingebracht in het kader van art. 537, WIB 92, hetzij op het kapitaal ingebracht in 
het kader van art. 269, § 2, WIB 92 (zie het antwoord op de mondelinge parlementaire vraag 
nr. 20974 van de heer Luk Van Biesen, CRIV 53 COM 888 van 8.1.2014 blz. 10 en 11).” 
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2. Aandelen op naam 
 
De nieuw gecreëerde aandelen moeten op naam staan. 
 
Dit is op vandaag doorgaans geen probleem (meer), vermits quasi alle in België nieuw 
gecreëerde aandelen van een kleine vennootschap op naam zijn. 
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3. Geen preferente aandelen 
 
3.1. Oude tekst: onduidelijkheid 
 
De nieuw gecreëerde aandelen mogen geen “preferente aandelen” zijn. 
 
De Memorie van Toelichting stelt hierover: “De nieuwe aandelen mogen geen preferente 
aandelen zijn. Dit wil zeggen dat zij geen enkele voorkeursbehandeling mogen genieten.” 
 
Ook al staat dit niet met zoveel woorden in de wet of de Memorie van Toelichting, de 
bedoeling van de wetgever was wellicht om volgende situatie te vermijden : 

- Een van vóór 1 juli 2013 bestaande vennootschap doet een kapitaalverhoging nà 30 
juni 2013.  

- De nieuwe aandelen komen in aanmerking voor de VVPRbis-regeling, met 
dividenden aan 15%. 

- De vóór de kapitaalverhoging bestaande aandelen geven geen recht op dividenden 
aan 15%; die dividenden zijn op vandaag belastbaar aan 30%. 

- Om de dividendpolitiek fiscaal te optimaliseren, werden de nieuwe aandelen 
gecreëerd als een aparte categorie preferente aandelen. 

- Dividenden worden vervolgens systematisch uitgekeerd aan de preferente aandelen, 
waardoor enkel 15% betaald wordt en geen 30%. 

M.a.w. de wet viseert nieuw gecreëerde preferente aandelen waarmee een dividenduitkering 
maximaal aan 15% kan onderworpen worden en 30% kan vermeden worden. Dergelijke 
optimalisatie (ontwijking / misbruik) wordt dus op deze wijze de pas afgesneden. 
 
Deze “logica” stond evenwel niet uitdrukkelijk in de wet. Daarom was het tot voor kort 
onduidelijk wat de precieze concrete betekenis was van dit begrip. Een strikte interpretatie 
kon ertoe leiden dat ook preferenties die niets met winstuitkeringen of andere financiële 
voordelen voor de aandeelhouders te maken hadden, tot gevolg hadden dat het VVPRbis-
regime niet van toepassing was. 
 
Er wordt dan veel ruimer gedacht zoals bijvoorbeeld aan aandelen met een preferentieel 
dividend, winstbewijzen en oprichtersaandelen, maar ook aan aandelen met afwijkende 
stemrechten of bijzondere benoemingsrechten. 
 
Concreet voorbeeld: volgens de minister van Financiën kunnen aandelen met een 
meervoudig stemrecht, ook al hebben zij allen een proportioneel dividendrecht, wellicht niet 
genieten van het VVPRbis-regime (Vr. en Antw. Kamer 2020-21, nr. 55-064, 103). 
 
3.2. Wetswijziging lost onduidelijkheid op 
 
Deze onduidelijkheid werd weggewerkt door de wet houdende diverse fiscale bepalingen van 
21 januari 2022 (BS 28 januari 2022). 
 
De term “preferente” aandelen verdwijnt en wordt vervangen door volgende omschrijving: het 
verlaagd tarief is niet van toepassing als aan de aandelen een voorkeurrecht verbonden 
wordt ten aanzien van de deelname in het kapitaal of in de winst of ten aanzien van de 
verdeling van het maatschappelijk vermogen. 
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Voor de praktijk betekent dit dat een ander onderscheid tussen verschillende categorieën 
van aandelen blijkbaar geen probleem (meer) vormt voor de toepassing van het verlaagd 
VVPRbis-tarief. 
 
Inwerkingtreding: deze nieuwe omschrijving geldt voor dividenden toegekend of betaalbaar 
gesteld met ingang van 1 januari 2022. 
 
Opmerkingen: 
 

- Eén vennootschap kan tegelijk niet-preferente aandelen mét het VVPRbis-voordeel 
en preferente aandelen zonder het VVPRbis-voordeel hebben. Dit werd ook 
bevestigd door de minister van Financiën (Vr. en Antw. Kamer 2020-21, nr. 55-058, 
217). 
 

- In een letterlijke lezing van de oude tekst werd de beoordeling van het preferent 
karakter van de aandelen geplaatst op het ogenblik van de creatie van de aandelen. 
Wat er nadien met deze aandelen gebeurde (bv. een latere omvorming tot 
preferentiële aandelen), had geen verdere impact (onverminderd de eventuele 
toepassing van de algemene antimisbruikbepaling). 
De nieuwe tekst van de wet suggereert nu dat de betreffende aandelen op geen 
enkel ogenblik (of minstens op het ogenblik van de uitkering ?) een preferent karakter 
mogen hebben. 
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4. Inbreng in geld 
 
4.1. Principe 
 
De nieuwe inbreng moet in geld gebeuren. Het VVPRbis-tarief geldt dus niet voor een 
inbreng in natura of een incorporatie van reserves. 
 
4.2. Quasi-inbreng: probleem ? 
 
Het gebeurt vaak dat een nieuwe vennootschap wordt opgericht met een inbreng in geld en 
dat vervolgens een aandeelhouder (of bedrijfsleider) activa verkoopt aan de pas opgerichte 
vennootschap. Het kan daarbij gaan om uiteenlopende activa, bijvoorbeeld materiële vaste 
activa (bv. het materiaal nodig voor de verdere uitoefening van de activiteit door de 
vennootschap) of immateriële vaste activa (bv. de goodwill van een vrije beroeper). 
 
Van zodra dergelijke verkoop minstens 10% van het geplaatste kapitaal bedraagt en 
plaatsvindt binnen de twee jaar na de oprichting, is er sprake van een quasi-inbreng (met 
verplichte passende verslaggeving). Er wordt wel eens gesproken van een verkapte of 
onrechtstreekse inbreng in natura. 
 
De vraag kan gesteld worden of er in dergelijk geval nog steeds voldaan is aan de 
voorwaarde van de inbreng in geld. Immers, in de vroegere VVPR-gunstregeling (ook met 
15% roerende voorheffing op dividenden) werd uitdrukkelijk vermeld dat een quasi-inbreng 
(in bepaalde welomschreven omstandigheden) betekende dat het gunsttarief niet van 
toepassing was. 
De wettekst van de oude gunstregeling werd grotendeels overgenomen, maar deze 
specifieke uitzonderingsregel werd niet weerhouden. 
Daarbij kan je de vraag stellen waarom dit alzo gebeurde ? 
Twee redeneringen worden dienaangaande wel eens vooropgesteld: 

1. De uitzondering is niet hernomen en dus niet meer van toepassing, anders zou ze 
wel hernomen zijn zoals andere onderdelen van de oude tekst. 
Besluit: een quasi-inbreng is geen probleem voor de toepassing van het 15%-tarief. 

2. De uitzondering is niet hernomen omdat dit niet meer nodig is; immers, met de 
algemene antimisbruikbepaling wordt hetzelfde resultaat bereikt. 
Besluit: een quasi-inbreng is wel een probleem: geen toepassing van het 15%-tarief 
ten belope van de quasi-inbreng. 

 
Opmerkingen: 

- Op het ogenblik van het schrijven van deze bijdrage is ons geen officieel standpunt 
van de fiscus bekend aangaande deze problematiek. 

- De rechtbank van Brugge (vonnis van 9 september 2008) oordeelde dat een quasi-
inbreng een echte verkoop is en fundamenteel verschilt van een inbreng in natura 
(o.a. geen verkrijging van stemrecht, activa zijn geen deel van het kapitaal, verkoper 
heeft zekere en vaststaande vordering op vennootschap). 

- Met de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden de 
regels inzake quasi-inbreng afgeschaft voor een BV en een CV, maar dat neemt niet 
weg dat in voorkomend geval de feitelijke gegevens en een eventuele kritische 
benadering dezelfde blijven. 

 

mailto:filip.mees@teamaccount.be


VVPRbis dividenden – 3.2.2022 - p. 11/36 

Filip Mees – filip.mees@teamaccount.be 

 

4.3. Incorporatie van een lopende rekening 
 
Eén van de voorwaarden luidt dus dat het moet gaan om een inbreng in geld. 
Daarbij stelt zich in de praktijk de vraag of een kapitaalverhoging door inbreng van een 
lopende rekening (creditstand) kwalificeert als inbreng in geld dan wel als inbreng in natura. 
 
Voor de vroegere (en einde 2012 afgeschafte) 15%-regeling voor aandelen op naam 
gecreëerd sinds 1 januari 1994 door inbreng in geld (ook wel VVPR-regeling genoemd), 
aanvaardde de fiscus dat dergelijke kapitaalverhoging wel degelijk kwalificeerde als inbreng 
in geld. 
 
Enigszins verrassend verklaarde de Minister van Financiën dat voor de VVPRbis-regeling 
dergelijke omzetting van een schuldvordering niet kwalificeert als inbreng in geld: er is geen 
sprake van vers geld dat ter beschikking van de vennootschap wordt gesteld (Parl. Vraag 
Van Biesen nr. 3682, Integraal Verslag, Kamercommissie Financiën, 29 april 2015, nr. CRIV 
54 COM 150,15). 
 
Bestaat er een eenvoudige oplossing om aan dit strengere standpunt tegemoet te komen ? 
Kan de bedrijfsleider/aandeelhouder bijvoorbeeld zijn lopende rekening door de 
vennootschap laten uitbetalen om vervolgens het geld in te brengen ? 
Hier stelt zich de vraag of de algemene antimisbruikbepaling (art. 344 §2 WIB 1992) door de 
fiscus kan toegepast worden, met als argumentatie dat de dubbele stap gebeurt in strijd met 
de bedoeling van de wetgever om “nieuw” geld aan te trekken en dit met als enkel doel om 
het fiscaal voordeel van het lagere tarief van de roerende voorheffing te kunnen toepassen. 
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5. Minimumkapitaal – 18.550 euro 
 
Tot aan de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) 
schreef de wet voor dat vennootschappen zonder wettelijk minimumkapitaal (bv. VOF, 
CommV, CVOA) enkel het VVPRbis-tarief kunnen toepassen indien hun kapitaal na de 
inbreng minstens 18.550 euro bedraagt. 
 
Met het nieuwe WVV werd deze voorwaarde afgeschaft. 
 
Teksten in bijlage: 

- Geen minimumkapitaal meer vereist sinds 1 mei 2019 (datum tekst: 12/2020) 
- Startersbvba en minimumkapitaal (datum tekst: 02/2019) 
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VVPRbis 
Geen minimumkapitaal meer vereist sinds 1 mei 2019 
______________________________________________ (datum tekst: 12/2020) 
 
 
Situering 
 
Een vennootschap die voldoet aan alle voorwaarden van het VVPRbis-stelsel, kan 
dividenden uitkeren aan een verlaagd tarief van de roerende voorheffing. 
 
De voorwaarden luiden (indicatief samengevat, dus zonder specificaties en uitzonderingen): 

- Het moet gaan om nieuwe aandelen gecreëerd sinds 1 juli 2013. 
- De aandelen moeten op naam staan. 
- Het moeten “gewone” aandelen zijn. 
- De inbreng moet in geld gebeuren. 
- De vennootschap moet een zgn. kleine vennootschap zijn in het jaar van de uitgifte 

van de nieuwe aandelen. 
- De aandelen moeten ononderbroken in volle eigendom behouden worden door de 

inbrenger. 
- Er geldt een “wachttermijn” vooraleer dividenden kunnen uitgekeerd worden aan een 

lager tarief: 
o Dividend over het boekjaar zelf van de inbreng: 30%. 
o Dividend over het eerste boekjaar na dat van de inbreng: 30%. 
o Dividend over het tweede boekjaar na dat van de inbreng: 20%. 
o Dividend over het derde boekjaar (en volgende) na dat van de inbreng: 15%. 

 
Daarnaast werden vennootschappen zonder minimumkapitaal (bv. CommV, VOF) 
uitgesloten van het VVPRbis-stelsel, tenzij het maatschappelijk kapitaal ervan minstens 
18.550 euro bedroeg. 
 
Nieuw sinds 1 mei 2019 
 
Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) heeft het kapitaalbegrip 
geschrapt voor de BV en de CV. 
 
De fiscale wet van 17 maart 2019 (BS 10 mei 2019) heeft de regels van het VVPRbis-stelsel 
aangepast: de uitzondering voor vennootschappen zonder minimumkapitaal werd geschrapt. 
 
Er is dus geen minimumkapitaal meer vereist om het VVPRbis-stelsel te kunnen toepassen. 
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Inwerkingtreding 
 
Deze schrapping is van toepassing op de verhogingen en verminderingen van kapitaal 
doorgevoerd vanaf 1 mei 2019. 
 
Bijvoorbeeld: 

- Oprichting van een BV vanaf 1 mei 2019, met een kapitaal van 1 euro: deze 
vennootschap komt in aanmerking voor het VVPRbis-regime. 

- Een BV opgericht in 2015, die voldoet aan alle voorwaarden voor de toepassing van 
het VVPRbis-regime, vermindert haar kapitaal vanaf 1 mei 209: deze vermindering 
van kapitaal belet niet dat de BV verder het VVPRbis-regime kan toepassen. 

 
Probleem voor sommige bestaande vennootschappen 
 
Deze regel betekent dat vennootschappen die bestaan van vóór 1 mei 2019, in voorkomend 
geval op vandaag nog steeds onderworpen zijn aan de voorwaarde van het minimum 
geplaatst kapitaal van 18.550 euro. 
 
Bijvoorbeeld 

- Een CommV of VOF bestond reeds vóór 1 mei 2019 en heeft een geplaatst kapitaal 
van 18.550 euro, dat volstort is ten bedrage van 1.000 euro. 

- Deze vennootschap voldeed aldus vóór 1 mei 2019 aan de voorwaarden. 
- Zij blijft ook nà 30 april 2019 voldoen. 

 
Bijvoorbeeld: 

- Een CommV of VOF bestond reeds vóór 1 mei 2019 en heeft een geplaatst kapitaal 
dat kleiner is dan 18.550 euro. 

- Deze vennootschap voldeed aldus vóór 1 mei 2019 niet aan de voorwaarden. 
- Zij blijft ook nà 30 april 2019 niet voldoen; met andere woorden, door het wegvallen 

van de vereiste van het minimumkapitaal is zij niet “plots wél” in orde voor de 
toepassing van het VVPRbis-stelsel. 

- Opmerking: als zij een kapitaalverhoging doorvoert, zullen enkel de – naar aanleiding 
van de kapitaalverhoging – nieuw gecreëerde aandelen recht geven op het VVPRbis-
tarief. Hierbij zal de berekening van de ruilverhouding van de nieuwe aandelen een 
essentiële rol spelen voor een verdere optimalisatie. 

- Deze visie wordt (minstens impliciet) bevestigd door het arrest van het Grondwettelijk 
Hof van 15 oktober 2020. 

 

mailto:filip.mees@teamaccount.be


VVPRbis dividenden – 3.2.2022 - p. 15/36 

Filip Mees – filip.mees@teamaccount.be 

 

VVPRbis 
Startersbvba 
Minimumkapitaal 
_______________ (datum tekst: 02/2019) 
 
 
Situering 
 
Een vennootschap die opgericht is sinds 1 juli 2013, heeft onder bepaalde voorwaarden (bv. 
kleine vennootschap, aandelen op naam, kapitaal gestort in geld, beperkingen inzake 
overdracht van aandelen) het recht om dividenden uit te keren aan een verminderd tarief. 
 
Eén van de voorwaarden luidt dat het kapitaal van de vennootschap minstens 18.550 euro 
moet bedragen. Deze voorwaarde is onder andere van belang voor vennootschappen 
zonder wettelijk minimumkapitaal (bv. een CommV., een VOF, een CVOA). 
 
Kan een startersbvba (ook gekend als S-BVBA) met een kapitaal van 1 euro de VVPRbis-
regeling toepassen ? 
 
Rulingcommissie (beslissing nr. 2018.0728 van 9 oktober 2018) 
 
De Rulingcommissie bevestigt dat een S-BVBA met een kapitaal van 1 euro de VVPRbis-
regeling kan toepassen: 

- De wet stelt dat vennootschappen zonder minimaal maatschappelijk kapitaal 
uitgesloten zijn van de VVPRbis-regeling, tenzij hun kapitaal minstens 18.550 euro 
bedraagt. 

- De S-BVBA is daarentegen geen vennootschap zonder wettelijk minimumkapitaal. 
Deze vennootschap moet immers steeds een kapitaal hebben van minstens 1 euro. 

- Besluit: De S-BVBA kan de VVPRbis-regeling toepassen. 
- Er is ook geen sprake van misbruik, omdat er andere motieven gelden dan de wil om 

inkomstenbelastingen te ontduiken (o.a. privévermogen beschermen tegen de 
bedrijfsrisico’s). 
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6. Volstorting 
 
De aandelen moeten volstort zijn op het ogenblik van de toekenning van de dividenden. 
 
Historiek: 

- De wettekst is terzake ongelukkig geformuleerd door te stellen dat “de onderschreven 
sommen betreffende de verhoging van het maatschappelijk kapitaal” volledig moeten 
volstort zijn. Wat moet hieronder verstaan worden ? 

- Concrete vraag: 
o Moet de volstorting onmiddellijk bij de inbreng gerealiseerd worden ? 
o Of moet de volstorting plaatsgevonden hebben op het ogenblik dat het 

dividend wordt toegekend ? 
- De circulaire Ci.RH.233/629.197 (AAFisc. 9/2014) van 24 februari 2014 heeft, onder 

verwijzing naar de Memorie van Toelichting, een antwoord geboden. 
Nr. 10: “De onderschreven sommen moeten volledig volstort zijn op het ogenblik van 
de verlening of toekenning van de dividenden (zie art. 269, § 2, 12e lid, WIB 92, en 
Parl. St., Kamer, DOC 53 2853/001, blz. 8).” 

 
Teksten in bijlage: 

- Verplichte volstorting kapitaal - Verplicht minimumkapitaal (datum tekst: 09/2020)   
- Kapitaalvermindering en vrijstelling volstorting toch geen oplossing (datum tekst: 

01/2022) 
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Dividenden en VVPRbis 
Verplichte volstorting kapitaal 
Verplicht minimumkapitaal 
__________________________ 
 
(datum tekst: 09/2020)  (OPGEPAST: zie ook de volgende tekst !) 
 
 
Situering 
 
Het basistarief voor de belasting van een dividend aan natuurlijke personen bedraagt 30%. 
Indien de uitkering van dividenden evenwel kan plaatsvinden onder het zogenaamde 
VVPRbis-stelsel, kan, als aan alle toepasselijke voorwaarden voldaan is, een lager tarief 
toegepast worden, nl.: 

- 20% bij de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng; 
- 15% vanaf de winstverdeling van het derde boekjaar na dat van de inbreng. 

 
Eén van de voorwaarden van het VVPRbis-stelsel luidt dat het kapitaal van de vennootschap 
volledig volstort moet zijn op het ogenblik van de beslissing van de algemene vergadering tot 
toekenning van het dividend. 
 
Verplicht minimumkapitaal 
 
Een andere voorwaarde van het VVPRbis-stelsel luidde dat de vennootschap een geplaatst 
kapitaal moet hebben dat minstens 18.550 euro bedraagt. 
 
Maar met de vennootschapsrechtelijke afschaffing van het minimumkapitaal van een BV en 
een CV (cf. het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen of WVV) werd ook 
de fiscale VVPRbis-regeling aangepast: de uitsluiting van vennootschappen zonder 
minimumkapitaal werd geschrapt. Deze vennootschappen komen voortaan dus ook in 
aanmerking als hun kapitaal kleiner is dan 18.550 euro. 
Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld een vennootschap met een geplaatst en volstort 
kapitaal van één euro voortaan in aanmerking komt voor de VVPRbis-regeling (als aan alle 
andere voorwaarden voldaan is). 
 
Deze schrapping is van toepassing op de verhogingen en verminderingen van kapitaal 
doorgevoerd vanaf 1 mei 2019. 
Dit betekent dan weer dat vennootschappen die bestaan van vóór 1 mei 2019, in principe 
nog steeds onderworpen zijn aan de voorwaarde van het minimum geplaatst kapitaal van 
18.550 euro. 
 
Hoe moet deze afschaffing in concreto samengelezen worden met de nog steeds geldende 
verplichting tot volstorting van het kapitaal ? 
En wat als er nu een kapitaalvermindering plaatsvindt ? 
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Rulingcommissie: eerst kapitaal verminderen en dan dividend toekennen is oké 
 
De Rulingcommissie heeft zich in twee dossiers (nr. 2020.0114 en 2020.0178 van 21 april 
2020) uitgesproken over volgende feitelijke gegevens (indicatief samengevat): 

- Een BVBA werd opgericht na 1 juli 2013 en vóór 1 mei 2019. 
- De BVBA heeft een kapitaal van 18.550 euro (of meer), waarvan slechts een 

gedeelte volstort is. 
- Zij voldoet aan alle andere voorwaarden van het VVPRbis-stelsel. 
- Sinds 1 januari 2020 is de vennootschap van rechtswege onderworpen aan de 

dwingende bepalingen van het WVV. Het kapitaal werd in de boekhouding omgezet: 
o het gestort kapitaal in een onbeschikbare eigen vermogensrekening; 
o het niet-gestort deel in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde 

inbrengen”. 
- De vennootschap voert een statutenwijziging door om zich te conformeren aan het 

nieuwe WVV. Tevens worden de oprichters vrijgesteld van hun verplichting tot 
verdere volstorting en wordt het kapitaal verminderd tot één euro (minstens één euro 
inbreng in geld is immers nodig voor het VVPRbis-stelsel). 

- Na dit alles wenst de vennootschap een dividend uit te keren. 
 
De Rulingcommissie oordeelt dat het VVPRbis-stelsel mag toegepast worden: 

- De vennootschap kwam vóór 1 mei 2019 reeds in aanmerking voor de toepassing 
van het VVPRbis-stelsel. 

- De voorwaarde tot volstorting van het kapitaal moet maar voldaan zijn op het ogenblik 
van de beslissing van de algemene vergadering tot toekenning van het dividend. 

- Dit is in casu het geval: de toekenning van het dividend gebeurt immers nà de 
kapitaalvermindering en op dat ogenblik blijkt het kapitaal volledig volstort te zijn. 

- Het verlaagd tarief mag ook toegepast worden op de dividenden uit reserves die 
aangelegd werden vóór de kapitaalvermindering. 

- Ten slotte stelt de Rulingcommissie vast dat er in casu geen sprake is van fiscaal 
misbruik (artikel 344 §1 WIB 1992). 

 
Wat betekent dit voor bestaande dossiers ? 
 
Als u een “oude” BV hebt, met bijvoorbeeld een geplaatst kapitaal van 18.550 euro en een 
volstort kapitaal van 6.200 euro, zijn er meerdere mogelijkheden: 

• U wijzigt het kapitaal niet en volstort niet: dan zal u het VVPRbis-stelsel niet kunnen 
toepassen en betaalt u 30% roerende voorheffing op de uitkering van een dividend. 

• U volstort het kapitaal tot 18.550 euro: vanaf dat ogenblik voldoet u aan de 
voorwaarde van het VVPRbis-stelsel en betaalt u 15% roerende voorheffing op de 
uitkering van een dividend, ongeacht of het om nieuwe dan wel reeds bestaande 
reserves gaat die uitgekeerd worden. 

• U vermindert het kapitaal van de BV tot 6.200 euro (het gestort kapitaal) of minder: 
ook in dit geval voldoet u vanaf dat ogenblik aan de voorwaarde van het VVPRbis-
stelsel en betaalt u 15% roerende voorheffing op de uitkering van een dividend, 
ongeacht of het om nieuwe dan wel reeds bestaande reserves gaat die uitgekeerd 
worden. 
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Wat met een CommV of VOF ? 
 
Vóór het nieuwe WVV waren vennootschappen zonder minimaal maatschappelijk kapitaal 
uitgesloten van de gunstige VVPRbis-regeling, tenzij hun kapitaal minstens gelijk was aan 
dat van een BVBA (dus minstens 18.550 euro). 
 
Dit is wellicht iets complexer dan de situatie van de BV. Immers, bij deze vennootschappen 
zijn er twee mogelijkheden: 

- Ofwel voldeed de vennootschap aan de voorwaarde van een minimum geplaatst 
kapitaal van 18.550 euro (en dit ongeacht de volstorting ervan). 

- Ofwel had de vennootschap een geplaatst kapitaal dat kleiner was dan het minimum 
vereiste kapitaal van 18.550 euro, waardoor deze vennootschap niet voldeed aan de 
voorwaarden om het VVPRbis-stelsel te kunnen toepassen. 

 
En dit lijkt toch ook van belang: als de vennootschap vóór 1 mei 2019 niet in orde was, 
kunnen de bestaande aandelen niet genieten van het VVPRbis-stelsel, zelfs als u nu het 
kapitaal vermindert tot beneden het gestort kapitaal. Enkel door de creatie van nieuwe 
aandelen kunnen deze nieuwe aandelen in voorkomend geval recht geven op de toepassing 
van het VVPRbis-stelsel, maar zelfs dan zullen de oude aandelen er niet voor in aanmerking 
komen. 
 
Met andere woorden: als een CommV of VOF vóór 1 mei 2019 geen minimumkapitaal had 
van 18.500 euro en daardoor niet in aanmerking kwam voor de toepassing van het VVPRbis-
stelsel, kan u dit voor de reeds bestaande aandelen niet “rechtzetten” door een eventuele 
kapitaalvermindering of kapitaalverhoging. 
 
Dit wordt trouwens ook gesuggereerd door de Rulingcommissie waar zij de bedenking maakt 
dat de BV in kwestie reeds vóór 1 mei 2019 de voorwaarden vervulde van het VVPRbis-
stelsel. 
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Dividenden – VVPRbis 
Kapitaalvermindering en vrijstelling volstorting toch geen oplossing 
______________________________________________________ (datum tekst: 01/2022) 
 
 
Situering 
 
Het VVPRbis-regime biedt de mogelijkheid aan vennootschappen om op een goedkope 
manier dividenden toe te kennen, nl. met 15% of 20% roerende voorheffing i.p.v. 30%. 
Eén van de voorwaarden om het verlaagd tarief te kunnen genieten luidt dat de 
onderschreven sommen van het kapitaal volledig volstort moeten zijn op het ogenblik dat het 
dividend wordt toegekend. 
 
Opmerking: de term “kapitaal” dekt op fiscaal vlak ook de “inbrengen” (rekening 11 in het 
algemeen rekeningenstelsel) in vennootschappen die geen “kapitaal” (meer) kennen sinds 
de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), zoals daar zijn: 
de BV, de CV, de CommV en de VOF. 
 
Vennootschappen zonder minimumkapitaal 
 
Een andere voorwaarde luidde vroeger dat vennootschappen zonder minimumkapitaal een 
kapitaal moesten hebben van minstens 18.550 euro. Maar deze voorwaarde werd geschrapt 
met de invoering van het WVV en meer bepaald het wegvallen van het kapitaalbegrip bij een 
BV en een CV. 
 
De volgende vraag werd vervolgens gesteld: wat nu met een vennootschap zonder verplicht 
minimumkapitaal waarvan de onderschreven inbreng slechts gedeeltelijk werd volstort ? 
Immers, de voorwaarde dat de onderschreven inbreng volledig moet volstort zijn op het 
ogenblik van de toekenning van een dividend, is wel degelijk nog steeds van kracht. 
 
De eerste mogelijkheid, nl. de klassieke oplossing, is natuurlijk om het kapitaal gewoon te 
volstorten door een storting van geld vooraleer tot toekenning van het dividend over te gaan. 
 
Maar een tweede mogelijkheid werd geopperd, nl. dat, vermits er geen verplicht 
minimumkapitaal meer is, de vennootschap kan beslissen tot kapitaalvermindering met 
vrijstelling van de volstortingsplicht. Dit heeft als gevolg dat het kapitaal wel degelijk volstort 
blijkt te zijn. 
 
Een eenvoudig voorbeeld: 

- Een BV werd in 2015 opgericht met een geplaatst kapitaal van 18.550 euro. 
- Dit kapitaal werd slechts volstort ten bedrage van 6.200 euro. 
- In 2021 worden de aandeelhouders vrijgesteld van de volstortingsplicht en wordt het 

“kapitaal” verminderd tot 6.200 euro. 
- Nu blijkt dat dit nieuwe kapitaal volledig volstort is. 
- Een dividend kan dan ook uitgekeerd worden met toepassing van VVPRbis. 

 
De Rulingcommissie leek deze oplossing genegen in haar beslissingen nrs. 2020.0114 en 
2020.0178 van 21 april 2020. 
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Nieuwe wet: oplossing met vrijstelling van volstorting wordt onmogelijk gemaakt 
 
De wet houdende diverse fiscale bepalingen van 21 januari 2022 (BS 28 januari 2022) maakt 
deze oplossing onmogelijk en voorziet uitdrukkelijk: 

- De sommen die bij de uitgifte van de aandelen onderschreven werden, moeten 
volledig volstort zijn. 

- Er wordt wel voorzien in een overgangsregeling: om alsnog VVPRbis te kunnen 
toepassen, krijgt een vennootschap die een dergelijke vrijstelling van volstorting 
toegepast heeft tussen 1 mei 2019 en 15 december 2021, tot 31 december 2022 de 
gelegenheid om haar kapitaal terug te verhogen tot het initieel onderschreven bedrag 
(vóór de vrijstelling tot volstorting). Dit moet gebeuren met een inbreng in geld. 
In voorkomend geval is kapitaalverhoging mogelijk zonder de uitgifte van nieuwe 
aandelen. 

 
Inwerkingtreding en besluit voor de praktijk 
 
Deze nieuwe regels gelden voor dividenden toegekend of betaalbaar gesteld met ingang van 
1 januari 2022. 
 
Dividenden van vóór 1 januari 2022 zijn dus niet onderworpen aan deze voorwaarde. 
 
Praktische bedenking: 

- Heel wat vennootschappen hebben reeds gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, 
die door de Rulingcommissie werd aanvaard, bijvoorbeeld naar aanleiding van de 
aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het WVV. 

- Als een vennootschap dit gedaan heeft en in de toekomst toch wil (blijven) genieten 
van het VVPRbis-regime, zal ze vóór een nieuwe uitkering van dividenden en 
alleszins vóór het einde van 2022 een passende kapitaalverhoging moeten 
doorvoeren. 
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7. Kleine vennootschap 
 
De vennootschap moet in het jaar van de uitgifte van de nieuwe aandelen een kleine 
vennootschap zijn (in de zin van art. 1:24, § 1-6 WVV, d.i. voorheen art. 15 W.Venn.). 
 
Hier kan dus benadrukt worden dat dit enkel moet beoordeeld worden in het jaar van de 
inbreng. Als de vennootschap nadien evolueert naar een grote vennootschap en groot is op 
het ogenblik van een latere dividenduitkering, blijft toch het VVPRbis-tarief van toepassing. 
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8. Ononderbroken in volle eigendom 
 
8.1. Principe 
 
De persoon die ingeschreven heeft op de kapitaalverhoging, is in principe de enige die het 
VVPRbis-tarief kan genieten. Hij moet de aandelen ononderbroken in volle eigendom 
behouden. Wanneer de eigendom van de betreffende aandelen wijzigt, vervalt het recht op 
het VVPRbis-tarief. 
 
Het VVPRbis-tarief gaat dus verloren bij bijvoorbeeld een verkoop van aandelen of de 
schenking van de blote eigendom aan kinderen. 
 
Tip 
Zorg ervoor dat de inbreng onmiddellijk gebeurt door de persoon die later de dividenden 
moet kunnen ontvangen aan 15%. Dit kan bijvoorbeeld een belangrijk element zijn bij de 
organisatie van familiale structuren. 
 
Tip 
Overweeg de verschillende alternatieven bij de instap van een nieuwe aandeelhouder: 
aandelen overnemen ? kapitaalverhoging ? 
 
8.2. Uitzonderingen in familiale sfeer 
 
De wet voorziet wel enkele uitzonderingen op deze beperkende regel. 
 
Zo blijft het VVPRbis-tarief toch van toepassing bij een overdracht in rechte lijn of tussen 
echtgenoten: 

- van de volle eigendom, via schenking of vererving (blijkbaar is de overdracht van de 
blote eigendom hier wel een probleem); 

- die het gevolg is van een wettelijke erfopvolging of een erfopvolging op een wijze die 
gelijkaardig is aan de wettelijke erfopvolging, alsook van een ascendentenverdeling 
die geen afbreuk doet aan het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot (hier is 
de overdracht van de blote eigendom geen probleem). 

In deze gevallen nemen de erfgenamen/begiftigden alle rechten en plichten over. 
 
Inbreng in een maatschap 
 
In het kader van een familiale opvolging wordt regelmatig gewerkt met een maatschap als 
controlevehikel. Wat als een aandeelhouder zijn/haar VVPRbis-aandelen inbrengt in een 
familiale maatschap ? Kunnen dan nog dividenden aan verlaagd tarief uitgekeerd worden ? 
 
De Rulingcommissie (ruling nr. 2018.0467 van 26 juni 2018) bevestigt dat het VVPRbis-
voordeel niet verloren gaat. De maatschap is immers transparant, de aandelen blijven van de 
originele aandeelhouder (er is geen eigendomsoverdracht) en de inkomsten ervan blijven 
aan hem/haar toekomen. 
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Opgepast: 
- Blijkbaar betreft de ruling een inbreng in de maatschap van de volle eigendom van de 

aandelen. 
- Wellicht zal het gunstregime wel komen te vervallen indien bij de oprichting van de 

maatschap de aandeelhouder eerst de blote eigendom van de aandelen aan de 
kinderen schenkt en waarbij in stap 2 de ouders het vruchtgebruik en de kinderen de 
blote eigendom van de aandelen inbrengen in de maatschap. 

- Hetzelfde probleem stelt zich wellicht ook als de aandeelhouder, na de inbreng van 
de volle eigendom in de maatschap, vervolgens de blote eigendom van de delen van 
de maatschap schenkt aan zijn/haar kinderen. 

 
8.3. Belastingneutrale verrichtingen 
 
Er wordt tevens een uitzondering voorzien voor welbepaalde belastingneutrale verrichtingen: 
“De omruiling van aandelen ingevolge verrichtingen als vermeld in artikel 45 of de 
vervreemding of verkrijging van aandelen ingevolge belastingneutrale verrichtingen als 
vermeld in de artikelen 46, § 1, eerste lid, 2°, 211, 214, § 1, en 231, §§ 2 en 3, worden 
geacht niet te hebben plaatsgevonden voor de toepassing van het eerste lid, 6°.” 
 
(deze problematiek wordt hier niet verder uitgewerkt) 
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9. Enkele jaren wachten met een dividend … 
 
Het 15%-tarief is niet onmiddellijk vanaf het eerste jaar van toepassing. 
De regel luidt dat het 15%-tarief pas van toepassing is op dividenden uit de winstverdeling 
van het derde (en volgende) boekjaar na dat van de inbreng; voor de dividenden m.b.t. het 
tweede boekjaar na dat van de inbreng geldt een 20%-tarief. 
 
Voor nieuwe aandelen geldt aldus de volgende tijdsbalk: 

- Dividend over het boekjaar zelf van de inbreng: 30%. 
- Dividend over het eerste boekjaar na dat van de inbreng: 30%. 
- Dividend over het tweede boekjaar na dat van de inbreng: 20%. 
- Dividend over het derde boekjaar (en volgende) na dat van de inbreng: 15%. 

 
Voorbeeld: 

- Oprichting van een nieuwe vennootschap op 3 maart 2021. 
- Het boekjaar loopt samen met een kalenderjaar. 
- Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2021. 
- Algemene vergadering juni 2022: een dividend over 2021 (jaar van de oprichting zelf) 

zal belast worden tegen 30%. 
- Algemene vergadering juni 2023: een dividend over 2022 (jaar na dat van de 

oprichting) zal eveneens nog belast worden tegen 30%. 
- Algemene vergadering juni 2024: een dividend over 2023 (tweede jaar na dat van de 

oprichting) zal belast worden tegen 20%. 
- Algemene vergadering juni 2025: een dividend over 2024 (derde boekjaar na dat van 

de oprichting) zal belast worden tegen 15%. 
Hetzelfde geldt voor de volgende jaren. 

- Besluit: wie in 2021 de vennootschap heeft opgericht, zal (pas) in 2025 een dividend 
kunnen ontvangen tegen 15% (d.i. na meer dan 4 jaar). 

- Opmerking: bij dit voorbeeld worden de dividenden aldus uitgekeerd door de gewone 
jaarvergadering; zie evenwel verder in deze syllabus voor de de facto verkorting van 
de wachttermijn door te werken met een tussentijds dividend. 

 
Teksten in bijlage: 

- Ook 15% voor winsten van eerste boekjaren (datum tekst: 05/2021) 
- VVPRbis: op wie van toepassing in 2022 ? (datum tekst: 01/2022) 
- Wachttermijn dan toch niet berekenen vanaf de volstorting ! (datum tekst: 01/2022) 
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VVPRbis 
Ook 15% voor winsten van eerste boekjaren 
______________________________________ (datum tekst: 05/2021) 
 
Situering 
 
De aandelen gecreëerd sinds 1 juli 2013, geven onder bepaalde voorwaarden recht op een 
verlaagd dividendtarief (voor de genieter) van 15% (o.a. kleine vennootschap, nieuwe 
inbreng in geld, volstorting, aandelen op naam, geen overdracht van de aandelen). 
 
Daarbij geldt een wachttermijn: het gunsttarief van 15% kan toegepast worden op de 
dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling vanaf het derde boekjaar na dat van 
de inbreng. 
 
2017: parlementaire vraag: ook 15% op uitkering van winsten van eerste jaren 
 
De vraag (die mee naar boven komt door de enigszins uiteenlopende Nederlandse resp. 
Franse wettekst) stelt zich: 

- of het tarief van 15% enkel kan toegepast worden op de uitkeringen uit de “winst van” 
het derde boekjaar volgend op dat van de inbreng (en volgende boekjaren), 

- dan wel of het tarief ook kan toegepast worden op de dividenden uitgekeerd “naar 
aanleiding van de afsluiting van” dat derde boekjaar, waarbij het dividend dan ook 
kan voortkomen van de overgedragen resultaten of reserves van de voorgaande 
boekjaren. 

 
De minister van Financiën antwoordt dat het moet gaan om een winstuitkering naar 
aanleiding van het derde boekjaar volgend op de inbreng en bevestigt alzo de voor de 
belastingplichtige ruimste interpretatie: de wettelijke bepalingen bepalen niet op welke wijze 
de winstverdeling moet gebeuren, al dan niet door de algemene vergadering, of wat de 
oorsprong van de dividenden moet zijn, al dan niet de winst van het lopende boekjaar of 
vorige boekjaren (Integraal Verslag, Kamercommissie Financiën, 10 mei 2017, CRIV 54 
COM 659, 15). 
 
Dit betekent concreet dat een vennootschap de winsten van de eerste boekjaren na de 
inbreng ook kan uitkeren aan 15% mits zij lang genoeg wacht met de uitkering ervan. 
 
2021: bevestiging in circulaire 
 
De fiscus bevestigt dit nu in de circulaire 2021/C/36 van 23 april 2021 (die eigenlijk gaat over 
interim- en tussentijdse dividenden): de wettelijke bepalingen schrijven niet voor op welke 
wijze de winstverdeling moet gebeuren, al dan niet door de algemene vergadering, of wat de 
oorsprong van de dividenden moet zijn, al dan niet de winst van het lopende boekjaar of 
vorige boekjaren. 
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VVPRbis 
Op wie van toepassing in 2022 ? 
____________________________ (datum tekst: 01/2022) 
 
Situering 
 
De aandelen gecreëerd sinds 1 juli 2013 geven onder bepaalde voorwaarden recht op een 
verlaagd dividendtarief (voor de genieter) van 15% (o.a. kleine vennootschap, nieuwe 
inbreng in geld, volstorting, aandelen op naam, overdrachtsbeperkingen voor de aandelen, 
minimumkapitaal voor bepaalde aandelen van vóór 1 mei 2019). 
 
Enkele jaren wachten met een dividend … 
 
Het 15%-tarief is niet onmiddellijk vanaf het eerste jaar van toepassing. 
De regel luidt dat het 15%-tarief pas van toepassing is op dividenden verleend of toegekend 
uit de winstverdeling vanaf het derde boekjaar na dat van de inbreng; voor de dividenden 
m.b.t. het tweede boekjaar na dat van de inbreng geldt een 20%-tarief. 
 
Voor nieuwe aandelen geldt aldus de volgende tijdsbalk: 

- Dividend over het boekjaar zelf van de inbreng: 30%. 
- Dividend over het eerste boekjaar na dat van de inbreng: 30%. 
- Dividend over het tweede boekjaar na dat van de inbreng: 20%. 
- Dividend over het derde boekjaar (en volgende) na dat van de inbreng: 15%. 

 
Opmerking: bij een dividenduitkering naar aanleiding van de winstverdeling van het derde 
jaar volgend op dat van de inbreng, mogen àlle reserves uitgekeerd worden met 15% 
roerende voorheffing, dus ook de reserves die voortkomen uit de winst van de eerdere 
boekjaren. 
 
Voor welke dividenden is de vvprbis-regeling van toepassing in 2022 ? 
 
De volgende voorbeelden geven een indicatie aangaande op welke dividenden in 2022 het 
15%-tarief van toepassing is. 
 
Opmerking: deze voorbeelden betreffen een boekjaar dat samenvalt met een kalenderjaar. 
Voor zgn. gebroken boekjaar moeten dezelfde redeneringen toegepast worden met 
aangepaste data. 
 
Voorbeeld 1 

- Oprichting van een nieuwe vennootschap in oktober 2013. 
- Eerste boekjaar loopt tot 31 december 2014. 
- 2017 is het derde boekjaar na dat van de oprichting. 
- Dividenden toegekend op de algemene vergadering in 2018 en dus zeker ook in 

latere jaren genieten het 15%-tarief. 
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Voorbeeld 2 
- Kapitaalverhoging in een bestaande vennootschap in december 2013. 
- 2016 is het derde boekjaar na dat van de kapitaalverhoging. 
- Dividenden toegekend op de algemene vergadering in 2017 (en later) genieten het 

15%-tarief. 
 
Voorbeeld 3 

- Oprichting van een nieuwe vennootschap in juni 2016. 
- Eerste boekjaar loopt tot 31 december 2017. 
- 2020 is het derde boekjaar na dat van de oprichting. 
- Dividenden toegekend op de algemene vergadering in 2021 (en later) genieten het 

15%-tarief. 
 
Voorbeeld 4 

- Oprichting van een nieuwe vennootschap in februari 2016. 
- Eerste boekjaar loopt tot 31 december 2016. 
- 2019 is het derde boekjaar na dat van de oprichting. 
- Dividenden toegekend op de algemene vergadering in 2020 (en later) genieten het 

15%-tarief. 
 
Voorbeeld 5 

- Oprichting van een nieuwe vennootschap in januari 2018. 
- Eerste boekjaar loopt tot 31 december 2018. 
- 2021 is het derde boekjaar na dat van de oprichting. 
- Dividenden toegekend op de algemene vergadering in 2022 genieten het 15%-tarief. 

 
Dividenduitkering aan 15% vervroegen via een tussentijds of interimdividend 
 
De centrale diensten van de Administratie onderschrijven de stelling dat een tussentijds 
dividend uitgekeerd in jaar x, reeds de winstverdeling over dat jaar x betreft. 
 
Voorbeeld 6 

- Oprichting van een nieuwe vennootschap in februari 2019. 
- Eerste boekjaar loopt tot 31 december 2019. 
- 2022 is het derde boekjaar na dat van de oprichting. 
- Dividenden toegekend op de algemene vergadering in 2023 genieten het 15%-tarief. 
- De vennootschap beslist in een bijzondere algemene vergadering in juli 2022 om een 

dividend uit te keren uit de winsten van 2019, 2020 en 2021. 
- Besluit: dit dividend geniet ook het 15%-tarief. 

 
Dit werd, voor interim- en tussentijdse dividenden, bevestigd in de circulaire 2021/C/36 van 
23 april 2021: een interimdividend (dat ook kan uitgekeerd worden uit de overgedragen 
winsten van vorige boekjaren) en een tussentijds dividend (uitgekeerd uit de overgedragen 
winst en reserves van de laatst goedgekeurde jaarrekening) hebben een verschillende 
oorsprong maar ze worden beide in de winstverdeling van het lopende boekjaar opgenomen. 
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Dividenden – VVPRbis 
Wachttermijn dan toch niet berekenen vanaf de volstorting ! 
____________________________________________________ (datum tekst: 01/2022) 
 
 
Situering 
 
Het VVPRbis-regime biedt de mogelijkheid aan vennootschappen om op een goedkope 
manier dividenden toe te kennen, nl. met 15% of 20% roerende voorheffing i.p.v. 30%. 
 
De regering kondigde einde 2021 enkele relevante wijzigingen aan die bepaalde 
voorwaarden van het stelsel verstrengen. 
 
Berekening wachttermijn 
 
Zo voorziet de bestaande regeling onder andere in een wachttermijn alvorens dividenden te 
kunnen toekennen aan een verminderd tarief: 

- Het tarief bedraagt 20% voor dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling 
voor het tweede boekjaar na dat van de inbreng. 

- Het tarief bedraagt 15% voor dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling 
voor het derde boekjaar of volgende na dat van de inbreng. 

 
De regering voorzag hier in een verstrenging: in de nieuwe regeling zou deze wachttermijn 
niet meer berekend worden vanaf de inbreng, maar vanaf de volstorting: het verminderde 
tarief zou aldus maar van toepassing zijn vanaf het tweede boekjaar na dat van de volledige 
volstorting van de bedragen waarop bij de oprichting of kapitaalverhoging is ingeschreven. 
 
Opmerking: de term “kapitaal” dekt op fiscaal vlak ook de “inbrengen” (rekening 11 in het 
algemeen rekeningenstelsel) in vennootschappen die geen “kapitaal” meer kennen sinds de 
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), zoals daar zijn: de 
BV, de CV, de CommV en de VOF. 
 
Inwerkingtreding problematisch ? 
 
Deze nieuwe regeling zou van toepassing zijn op dividenden toegekend of betaalbaar 
gesteld vanaf 1 januari 2022. 
 
Dit riep wel enkele praktische bedenkingen en vragen op die ertoe aanleiding hebben 
gegeven dat heel wat vennootschappen einde 2021 nog snel: 

- VVPRbis-dividenden hebben uitgekeerd; 
- het kapitaal hebben laten volstorten en vervolgens VVPRbis-dividenden hebben 

uitgekeerd; 
- het kapitaal hebben laten volstorten teneinde de (nieuwe) wachttermijn te laten 

beginnen lopen. 
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Dan toch een storm in een glas water … 
 
Maar uiteindelijk komt de nieuwe berekeningswijze er niet. 
Immers, de Raad van State had kritische bedenkingen bij deze voorgestelde wijziging, meer 
bepaald de vraag of dit voorstel geen afbreuk zou doen aan gerechtvaardigde verwachtingen 
van vennootschappen waarvoor de ontworpen regeling tot gevolg heeft dat de wachttermijn 
wordt verlengd. 
Daarop besliste de regering deze wijziging niet te weerhouden in de definitieve wetteksten. 
 
Besluit voor de praktijk 
 
Een volstorting van kapitaal is (dus toch) niet noodzakelijk om de wachttermijn te doen lopen. 
 
De einde 2021 eventueel ondernomen acties hoeven ook niet noodzakelijk zinloos geweest 
te zijn. Integendeel, vooraleer een vennootschap een eerste VVPRbis-uitkering kan doen, 
moet zij nog steeds sowieso haar kapitaal laten volstorten. 
 
Meer nog, om andere redenen, waaronder eventuele nieuwe toekomstige wetswijzigingen, 
kan de volstorting van kapitaal alleen maar aangemoedigd worden. 
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10. “Dividenden” 
 
Het gunstige VVPRbis-tarief is enkel van toepassing op “dividenden”. 
 
De wet maakt een expliciete uitzondering voor liquidatieboni of inkoopboni; hierop kan het 
VVPRbis-tarief niet toegepast worden. 
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11. “Misbruik” 
 
(bondig en indicatief – deze problematiek wordt hier niet verder uitgewerkt) 
 
11.1. Specifieke antimisbruikbepalingen 
 
Artikel 269 §2 WIB 1992 voorziet enkele specifieke antimisbruikbepalingen: 
 

- Latere kapitaalverminderingen worden prioritair aangerekend op VVPRbis-kapitaal. 
Opmerking: dit heeft geen belang als er enkel aandelen zijn met VVPRbis-karakter, 
bijvoorbeeld de aandelen gecreëerd bij de oprichting van een vennootschap die allen 
voldoen aan de VVPRbis-voorwaarden. 
 

- Geen VVPRbis-tarief voor een kapitaalverhoging indien en in de mate dat er voordien 
en dit sinds 1 mei 2013 een kapitaalvermindering heeft plaatsgevonden. 
 

- (indicatief beschreven) Geen VVPRbis-tarief als een kapitaalverhoging gefinancierd 
wordt met een kapitaalvermindering sinds 1 mei 2013 van een verbonden 
onderneming. 

 
11.2. Wat met de algemene antimisbruikbepaling ? 
 
Vandaag de dag moet u zich bij elke transactie met fiscale optimalisatie de vraag stellen 
naar de eventuele toepassing van de antimisbruikbepaling. 
Volgende twee vragen zijn daarbij essentieel: 

- Is er sprake van enig misbruik ? 
- Kan u (relevante) andere dan fiscale motieven aanhalen voor de doorgevoerde 

transactie(s) ? 
 
In de Memorie van Toelichting wordt uitdrukkelijk vermeld: “Er dient te worden opgemerkt dat 
de vermelding van specifieke antimisbruikbepalingen zoals hierboven beschreven, niet 
verhindert dat de administratie in bepaalde gevallen kan teruggrijpen naar de algemene 
antimisbruikbepaling van artikel 344, § 1, WIB 92.” 
 
De vraag blijft hoe de fiscus hiermee zal omgaan in de praktijk. 
 
Enkele voorbeelden van mogelijke discussiepunten: 

- Is er geen sprake van een kunstmatige overkapitalisatie die als enig relevant doel 
heeft om goedkope dividenden te kunnen uitkeren ? 

- Moet een quasi-inbreng gelijkgesteld worden met een inbreng in natura ? 
(zie reeds hoger in deze tekst) 

- Wat bij een foutieve bepaling van de ruilwaarde bij een kapitaalverhoging (oude 
aandelen aan normaal tarief, nieuwe aan 15% ? 
(zie reeds hoger in deze tekst) 

 

mailto:filip.mees@teamaccount.be


VVPRbis dividenden – 3.2.2022 - p. 33/36 

Filip Mees – filip.mees@teamaccount.be 

 

Personenbelasting 
Algemene dividendvrijstelling 
Al toegekend in 2021 ? 
__________________________ (datum tekst: 08/2021) 
 
Situering 
 
Het Zomerakkoord voerde een algemene vrijstelling in voor dividenden van aandelen en 
deelbewijzen vanaf 1 januari 2018. Het maximaal vrijstelbaar bedrag was/is: 

- 640 euro voor uitkeringen in 2018; 
- 800 euro vanaf 2019. 

 
Per persoon 
 
De vrijstelling geldt “per persoon”. 
 
Bijvoorbeeld: als man en vrouw beiden voor 50% aandeelhouder zijn, kan elk van hen een 
vrijgesteld dividend ontvangen van maximaal 800 euro. 
 
Opgepast voor andere dividenden 
 
In voorkomend geval moet rekening gehouden worden met andere dividenden die ontvangen 
worden in hetzelfde jaar (bv. van andere vennootschappen, binnen beleggingsportefeuilles). 
 
Aangifte personenbelasting 
 
De vrijstelling wordt “gerealiseerd” via de aangifte personenbelasting. 
 
In eerste instantie wordt de roerende voorheffing ingehouden en betaald. De begunstigde 
kan vervolgens via de aangifte personenbelasting de roerende voorheffing laten verrekenen 
en in voorkomend geval terugbetalen (codes 1437/2437 in vak VII van de roerende 
inkomsten). 
 
Bij deze codes vult de belastingplichtige de ingehouden roerende voorheffing in (en dus niet 
het bedrag van de dividenden zelf). Aan het (meest voorkomende) tarief van 30% gaat het 
voor een dividend van 800 euro om maximaal (800 x 30% =) 240 euro (in voorkomend geval 
per partner). Als het tarief van de roerende voorheffing lager was, zal ook het maximaal in te 
vullen bedrag lager zijn. 
 
Nog enkele praktische bedenkingen hierbij: 

- Als de belastingplichtige méér dan 800 euro dividend heeft ontvangen, mag hij kiezen 
van welke dividenden hij de roerende voorheffing invult (circulaire 2018/C/93 van 20 
juli 2018). Dit kan relevant zijn als het tarief van de roerende voorheffing niet voor alle 
dividenden hetzelfde was (bv. naast dividenden met 30% roerende voorheffing uit 
beleggingen ontving de belastingplichtige uit de eigen vennootschap ook VVPRbis-
dividenden met 15% roerende voorheffing). 
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- Als de ontvangen dividenden van buitenlandse oorsprong zijn en er werd geen 
Belgische roerende voorheffing ingehouden (in dat geval is er een verplichte aangifte 
voor deze dividenden in vak VII.A.2.), mag de belastingplichtige de vrijstelling 
realiseren door deze dividenden ten belope van 800 euro niet op te nemen in de 
aangifte. 

- Een belastingplichtige die pas Belgisch rijksinwoner is geworden na 15 januari van 
het betreffende jaar, kan deze vrijstelling slechts proportioneel toepassen. 

- De vrijstelling geldt niet voor alle dividenden (bv. dividenden van ICB’s of 
gemeenschappelijke beleggingsfondsen, dividenden van buitenlandse juridische 
constructies). 

- De voorheen bestaande specifieke vrijstellingen voor dividenden van erkende 
coöperatieve vennootschappen en vennootschappen met sociaal oogmerk zijn 
afgeschaft. De op deze dividenden ingehouden roerende voorheffing kan verrekend 
worden onder de nieuwe algemene vrijstellingsregeling. 

- U moet de bewijsstukken (documenten, bankafschriften, of andere; er is hiervoor 
immers geen standaard fiscaal attest voorzien) bijhouden voor een eventuele 
controle. 

 
Voor 2020 dus slechts 800 euro en geen 812 euro 
 
Het basisbedrag van het vrijgestelde dividend bedroeg voor 2020 800 euro. 
Aanvankelijk was voorzien dat dit bedrag zou geïndexeerd worden, hetgeen voor 2020 een 
vrijgesteld dividend gaf van 812 euro. Er werden in 2020 vanuit eigen vennootschappen dan 
ook bewust vele dividenden van 812 euro toegekend. 
 
Maar de Programmawet van 20 december 2020 (BS 30 december 2020) heeft een hele 
reeks indexaties bevroren met ingang van inkomstenjaar 2020 (!) en dit tot en met 
inkomstenjaar 2023. Daardoor werd de betreffende vrijstelling voor 2020 alsnog beperkt tot 
800 euro, in plaats van 812 euro. Vermits deze regel gold vanaf inkomstenjaar 2020, is er 
hier de facto sprake van een terugwerkende kracht tot 1 januari 2020. 
 
Aldus kunnen de in 2020 uitgekeerde dividenden in de aangifte personenbelasting van 2020 
(aanslagjaar 2021) slechts vrijgesteld worden voor een maximumbedrag van 800 euro (in 
plaats van de in voorkomend geval toegekende 812 euro). 
 
Nog niet toegekend in 2021 ? 
 
Wie in 2021 nog geen dergelijk dividend uit zijn vennootschap heeft gehaald en in 2021 geen 
andere dividenden heeft ontvangen waarvoor de vrijstelling kan toegepast worden, kan 
alsnog dergelijk dividend uitkeren tot het einde van het jaar, in voorkomend geval via de 
toekenning van een tussentijds dividend. 
 
Opgepast voor coronavoordeelmaatregelen ! 
 
Het uitkeren van een dividend heeft soms als gevolg dat een coronavoordeel niet kan 
genoten worden. Hiermee moet in voorkomend geval rekening gehouden worden. 
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Dividenden 
Roerende voorheffing 
Moeder-dochter-vrijstelling 
________________________ (datum tekst: 01/2015) 
 
 
Regel 
 
Onder de volgende voorwaarden is er binnen België vrijstelling van roerende voorheffing bij 
uitkering van dividenden tussen vennootschappen: 

1. moeder en dochter moeten onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting; 
2. de moeder moet een participatie van minimum 10% bezitten in de dochter; 
3. de moeder moet deze aandelen gedurende één jaar ononderbroken in bezit hebben 

of houden (permanentievoorwaarde); 
4. de moeder moet bij de dividenduitkering een attest afleveren aan de dochter waarin 

zij bevestigt te voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
 
 
Opmerking 1: bezitsduur van één jaar 
 
Deze voorwaarde is vervuld indien op het ogenblik van de toekenning van de dividenden de 
minimumdeelneming gedurende één jaar “werd” behouden of “zal worden” behouden 
(engagement). 
 
De beoordeling kan dus in een aantal gevallen plaatsvinden nà het ogenblik van de 
toekenning van het dividend. Daarom moet het (door de moeder af te leveren) attest in 
voorkomend geval aan deze nuance (nl. verplichting tot behoud en mededeling bij niet-
vervulling van de voorwaarde) aangepast worden. Bovendien moet de dochtervennootschap 
ten voorlopige titel een bedrag gelijk aan de roerende voorheffing inhouden (zonder 
doorstorting aan de schatkist). 
 
 
Opmerking 2: Internationale dividenden 
 
Voor grensoverschrijdende dividenden gelden enigszins gelijkaardige regels, zij het met 
specifieke/extra modaliteiten. 
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TABEL KOSTPRIJS DIVIDEND ANNO 2022 (indicatief en vereenvoudigd) 
 

            

                        

  belastbaar VB 100,00   100,00  100,00   100,00  100,00   

  VB -34,00 (oud) -25,00  -25,00   -25,00  -25,00   

   --------   --------  --------   --------  --------   

   66,00   75,00  75,00   75,00  75,00   

  RV -19,80 (30%) -22,50 (30%) -15,00 (20%) -11,25 (15%) -7,50 (10%) 

   --------   --------  --------   --------  --------   

  netto over 46,20   52,50  60,00   63,75  67,50   

                   

  kostprijs 53,80   47,50  40,00   36,25  32,50   

                        

            

            

            

                        

  belastbaar VB     100,00  100,00   100,00  100,00   

  VB     -20,00  -20,00   -20,00  -20,00   

       --------  --------   --------  --------   

       80,00  80,00   80,00  80,00   

  RV     -24,00 (30%) -16,00 (20%) -12,00 (15%) -8,00 (10%) 

       --------  --------   --------  --------   

  netto over     56,00  64,00   68,00  72,00   

                   

  kostprijs     44,00  36,00   32,00  28,00   

                        

            
 
 
Opmerking (1) 
Liquidatiereserve en dividend na 5 jaar: 

- 13,64% i.p.v. 15% (10% onder het honderd en 5% op netto). 
- Opgepast: 5 jaar wachten: “kostprijs” van het wachten ? 

 
 
Opmerking (2) 
Aanslagjaar 2021 en 2022: taxatie belastingvrije reserves aan 10/15%: 

• 15% VB + liquidatiereserve/VVPRbis = winst uithalen aan 26,5 à 28%; 

• 10% VB + liquidatiereserve/VVPRbis = winst uithalen aan 22 à 23,5%; 

• 10% VB + liquidatiereserve vereffening = winst uithalen aan ca. 18%. 
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