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Dikwijls krijgen we van bedrijfsleiders de vraag voorgeschoteld of hun 
vennootschap ‘groot’ is en wat de gevolgen hiervan zijn. De gevolgen zijn 
alleszins niet min en situeren zich zowel op sociaal, fiscaal als 
vennootschapsrechterlijk vlak (de ondernemingsraad van toepassing vanaf 
100 werknemers en Comité PBW worden hier niet behandeld). In deze 
bijdrage gaan we hier dieper op in. 

Sociaal 
Onder de regering van Jean-Luc Dehaene werd indertijd de sociale 
bijdragen voor vennootschappen ingevoerd. Dit is in feite een verdoken 
belasting gezien de vennootschap hiervoor niets terugkrijgt. 

Afhankelijk van het balanstotaal van het voorgaande afgesloten boekjaar, 
wordt de vennootschapsbijdrage bepaald. Voor 2012 kenden we twee 
tarieven, nl. € 347,50 indien het balanstotaal in 2010 minder was dan € 
627.377,44 en € 868,00 indien het balanstotaal in 2010 meer was dan € 
627.377,44. 

Voor 2013 zijn de nieuwe vennootschapsbijdragen op heden nog niet 
gekend. 

Fiscaal 
Kleine vennootschappen hebben duidelijk meer fiscale voordelen dan grote 
vennootschappen. 

Het onderscheid tussen kleine en grote 
vennootschappen wordt gemaakt op basis 
 van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen. De berekening van 
de criteria ‘artikel 15 Wetboek van Vennootschappen’ vindt u terug in het 
CBN-advies 2010/5 : http://www.cnc-cbn.be/files/advice/link/2010_5.pdf 

Belangrijk hierbij is te weten dat de overschrijding van de criteria op 



 

geconsolideerde basis moet worden berekend. Het kan dus zijn dat uw 
vennootschap op zich geen enkel criterium overschrijdt maar dat wanneer u 
de consolidatie-oefening met verbonden vennootschappen uitvoert, meer 
dan één criterium overschreden is en bijgevolg uw vennootschap ook ‘groot’ 
wordt geacht. 

De fiscale voordelen van een 

‘kleine’ vennootschappen zijn  

1. Bij nieuwe investeringen kan in het jaar van investering 100% 
worden afgeschreven (bij grote vennootschappen is dit pro rata 
temporis) 

2. Bijkomende aankoopkosten kunnen naar wens worden 
afgeschreven (bij grote vennootschappen bestaat er geen keuze en 
moet dit steeds met de looptijd van het hoofdbestanddeel worden 
afgeschreven) 

3. Tarief van notionele intrestaftrek bedraagt 0,5% hoger dan bij 
‘grote’ vennootschappen (voor Aj. 2013 bedraagt dit 3,5% voor 
kleine en 3% voor grote vennootschappen) 

4. Verhoogde investeringsaftrek voor veiligheidsinvesteringen mogelijk 
5. Mogelijkheid tot aanleg ‘vrijgestelde investeringsreserve’ 
6. Geen verhoging bij onvoldoende voorafbetalingen tijdens 1ste drie 

boekjaren na oprichting 
Vennootschapsrechterlijk 

7. Het onderscheid tussen grote en kleine vennootschappen op 
vennootschapsrechterlijk vlak is hetzelfde als op fiscaal vlak. 

Een vennootschap wordt geacht 

‘groot’ te zijn tenzij  

in het laatste én voorlaatste afgesloten boekjaar niet meer dan één criteria 
is overschreden : 

- jaargemiddelde personeelsbestand : 50 

- jaaromzet : € 7.300.000,00 

- balanstotaal : € 3.650.000,00 

Indien het jaargemiddelde van het personeelsbestand groter is dan 100, 
dan is de vennootschap altijd groot. 

Zoals bij het fiscale luik opgemerkt moet de berekening op geconsolideerd 
niveau worden uitgevoerd. Het kan dus gebeuren dat de vennootschap op 
zich ‘klein’ is maar doordat zij verbonden is met andere vennootschappen op 
geconsolideerd niveau als ‘groot’ wordt beschouwd. 

De vennootschapsrechtelijke 



 
 
 

 

gevolgen zijn : 

- opstellen jaarrekening volgens ‘volledig’ schema; 

- opstellen jaarverslag dat met de jaarrekening moet worden mee 
neergelegd en gepubliceerd; 

- benoemen commissaris en neerlegging en publicatie controleverslag bij de 
jaarrekening (in tegenstelling tot bovenstaand moet pas een commissaris 
benoemd worden indien de ‘individuele’ vennootschap groot is tenzij deze 
tot een ’grote groep’ volgens artikel 16 van het Wetboek van 
Vennootschappen behoort of beursgenoteerd is. In dat laatste geval zal er 
altijd een commissaris moeten benoemd worden ook al zijn de criteria op 
’individuele’ basis niet overschreden); 

- consolidatieplicht via neerlegging geconsolideerde jaarrekening (dit is 
enkel voor ‘grote groepen’ volgens artikel 16 van het Wetboek van 
Vennootschappen). 

Een groep van vennootschappen 

wordt enkel ‘klein’ geacht indien  

niet meer dan één van de volgende criteria wordt overschreden (artikel 15 
Wetboek van Vennootschappen) : 

- jaargemiddelde personeelsbestand : 250 

- jaaromzet : € 29.200.000,00 

- balanstotaal : € 14.600.000,00 

Wilt u nagaan of uw vennootschap of groep van vennootschappen ‘groot’ is 
en de gevolgen hiervan respecteren, moet u bij verbonden 
vennootschappen bijna altijd eerst een consolidatie-oefening uitvoeren om 
na te gaan of de criteria van artikel 15 en eventueel 16 van het Wetboek 
van Vennootschappen zijn overschreden. Afhankelijk van de uitkomst zal u 
al dan niet een jaarrekening volgens volledig schema dienen op te stellen en 
eventueel een commissaris te benoemen. 

Speciale gevallen 

Het kan gebeuren dat u een jaarrekening volgens volledig schema moet 
opmaken alsook een jaarverslag maar geen bedrijfsrevisor als commissaris 
moet aanstellen omdat elke vennootschap individueel de criteria van artikel 
15 van het Wetboek van Vennootschappen niet overschrijdt. 

Omgekeerd kan het gebeuren dat de vennootschap ‘individueel’ de criteria 
van artikel 15 van het Wetboek niet overschrijdt maar zij toch een 
bedrijfsrevisor als commissaris moet aanstellen omdat zij deel uitmaakt van 



 

een grote groep conform artikel 16 van het Wetboek van Vennootschappen. 

 
 



 
 
 
 


