
 

Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de 

winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième 

of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming verplicht en 

wanneer is ze verboden? 

Wanneer is fiscaal gezien een dividend, tantième of reserve een goede 

keuze? Hoeveel van de winst laat u in een kmo het best overboeken naar de 

liquidatiereserve? 

Is een meerwaarde gespreid laten belasten toch (nog) interessant? 

Is het fiscale plaatje anders als u nog overgedragen winsten heeft uit vorige 

boekjaren? Wanneer kunt u ook dan het best nog wachten met een 

uitkering? 

DIVIDEND 

Wanneer moet u een dividend toekennen? 

De toekenning van een dividend is alleen verplicht als er zgn. preferente 

aandelen zijn (bv. aandelen zonder stemrecht), of wanneer dat zo 

afgesproken is in een aandeelhoudersovereenkomst. Meestal is dat dus niet 

het geval en mag de algemene vergadering eventueel beslissen om 

helemaal geen dividend toe te kennen. 

Wanneer mag u geen dividend toekennen? 

U mag geen dividend toekennen als het nettoactief van uw vennootschap 

door de uitkering zou dalen onder het bedrag van het opgevraagde kapitaal, 

vermeerderd met de reserves die volgens de wet of volgens de statuten niet 

uitgekeerd mogen worden. Dat nettoactief is meestal synoniem van het 

eigen vermogen, dus kapitaal plus reserves(art. 320 W.Venn. voor een 

bvba, art. 617 W.Venn. voor een nv en art. 429 W.Venn. voor een cvba) . 

Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? 

Het fiscale voordeel van een dividend is dat u er privé slechts de roerende 

voorheffing (rv) op betaalt, geen progressieve belasting, en dat er geen 

sociale bijdragen op verschuldigd zijn. Voor kmo-vennootschappen met 

aandeelhouders-natuurlijke personen is het dit jaar toch meestal beter om 

geen dividend uit te keren uit de winst van het afgelopen boekjaar, tenzij u 

absoluut geld uit uw vennootschap wilt halen en alle andere manieren 

duurder uitvallen. 

Dit jaar bedraagt de rv immers sowieso 25%, terwijl voor een dividend over 

enkele jaren bijna altijd een lager tarief mogelijk is, bv. wanneer u de winst 

van dit jaar nu overboekt naar een liquidatiereserve en die pas over vijf 

jaar als dividend uitkeert. U kunt tot nu toe wel enkel winsten van boekjaar 

2014 overboeken naar de liquidatiereserve, maar voor winsten van 2012 



 

en 2013 wordt dat wellicht ook mogelijk. Als u nog niet uitgekeerde winsten 

uit andere jaren uit het verleden heeft, dan kunt u die meestal nu wel 

zonder fiscaal nadeel als dividend uitkeren, aangezien daarvoor een lagere 

rv op termijn niet mogelijk is, tenzij u die winsten vastgeklikt heeft in het 

kapitaal (art. 537 WIB 92) of na 1 juli 2013 nieuwe aandelen uitgegeven 

heeft waarvoor na een wachttijd van drie jaar een verlaagde rv geldt (art. 

269, §1 WIB 92) . Voor aandeelhouders-vennootschappen speelt dat 

onderscheid geen rol omdat u of geen rv moet inhouden of de 

aandeelhouder die rv kan verrekenen. 

TANTIÈME 

Wanneer mag u een tantième toekennen? 

Tantièmes toekennen is natuurlijk nooit verplicht. Aangezien een tantième 

een vorm van winstuitkering is, gelden voor de toekenning van tantièmes 

dezelfde beperkingen als voor de uitkering van dividenden. 

Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? 

Zelden. Uw vennootschap kan het tantième wel in mindering brengen van 

de winst van 2014 en zo dus nog vennootschapsbelasting besparen, maar 

privé komt het tantième bij uw gewone loon voor 2015. U betaalt er dus 

progressieve belastingen op en sociale bijdragen. Bovendien telt die 

tantième niet mee als loon om de 80%-grens voor de aftrekbare premies 

van een groepsverzekering of een IPT te berekenen. 

Kies dus als zaakvoerder of bestuurder-natuurlijke persoon slechts in twee 

gevallen voor een tantième. Ofwel als uw vennootschap dankzij het 

tantième niet uitgesloten wordt van het verlaagd tarief (omdat er dankzij 

het tantième voldaan is aan de zgn. minimumbezoldigingsvoorwaarde) én 

deze belastingbesparing groter is dan de extra belasting en sociale 

bijdragen privé. Ofwel als u absoluut nu geld uit uw vennootschap wilt halen 

en alle andere manieren om dit te doen duurder uitvallen. Is de bestuurder 

of zaakvoerder zelf een vennootschap, dan kan de winstverschuiving via een 

tantième eventueel wel een belastingbesparing opleveren op groepsniveau, 

bv. als de begunstigde vennootschap (recupereerbare) verliezen heeft. 

WINST RESERVEREN/ LIQUIDATIERESERVE 

Wanneer moet u winst reserveren? 

U moet ten eerste de winst reserveren die u niet mag uitkeren. Daarnaast 

moet u ten minste 5% van de nettowinst van het boekjaar overboeken naar 

de wettelijke reserve, zolang die reserve kleiner is dan 10% van het 

(geplaatste) maatschappelijk kapitaal(art. 319 W.Venn. voor een bvba, 

art. 616 W.Venn. voor een nv en art. 428 W.Venn. voor een cvba) . Dat is 

normaal gezien ook het geval als u recentelijk het maatschappelijk kapitaal 



 
 
 

 

verhoogd heeft door het ‘vastklikken’ van reserves (art. 537 WIB 92) . Het is 

nooit verboden om winst te reserveren. Behalve in de uitzonderlijke gevallen 

waarin een deel van de winst uitgekeerd moet worden als dividend, kunt u 

dus de volledige winst van het boekjaar naar de reserves laten boeken. 

Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? 

Normaal gezien kiezen kmo’s er het best voor om de volledige winst over te 

boeken naar een liquidatiereserve (art. 184quater WIB 92). Uw 

vennootschap betaalt dan bijkomend de zgn. anticipatieve heffing van 

10% (art. 219quater WIB 92) , maar u kunt die reserves wel over vijf jaar 

uitkeren met een rv van slechts 5% en zonder rv bij de vereffening van uw 

vennootschap. 

De toevoeging aan de wettelijke reserve kan overigens ook 

als liquidatiereserve geboekt worden, zo heeft de minister onlangs 

bevestigd (mond. parl. vr. nr. 2475, Wouters, 25.02.2015) . Er moet 

daarvoor dan een aparte subrekening van de wettelijke reserve gebruikt 

worden. Houd er wel rekening mee dat u dit stuk van 

de liquidatiereserve dan wel niet over enkele jaren kunt laten uitkeren, 

tenzij het kapitaal van de vennootschap tegen dan verminderd is en de 

wettelijke reserve dus kleiner mag zijn dan nu. 

Winst naar een liquidatiereserve overboeken is af te raden als u nu al 

weet dat op dat moment van de uitkering de aandeelhouders van de 

vennootschap (voor het grootste deel) zelf vennootschappen zullen zijn 

omdat er op dat moment in principe een vrijstelling van rv geldt of omdat 

de rv bij een vennootschap verrekenbaar en terugbetaalbaar is als ze toch 

ingehouden wordt. U heeft de ‘anticipatieve heffing’ dan achteraf bekeken 

voor niets betaald. 

Heeft uw vennootschap een meerwaarde gerealiseerd die gespreid belast 

kan worden, dan is het normaal wel beter om van die fiscale gunstregeling 

gebruik te maken en deze meerwaarde dus niet naar 

een liquidatiereserve over te boeken. U kunt die meerwaarde dan later 

alsnog naar een liquidatiereserve boeken, nl. naargelang ze belastbaar 

wordt. Via een zgn. onttrekking aan de belastingvrije reserves wordt er dan 

telkens een stuk van de meerwaarde toegevoegd aan de te bestemmen 

winst van het boekjaar en dat stuk kunt u dan overboeken naar 

een liquidatiereserve. 

Adviezen 

o Een dividend uitkeren is enkel verplicht als er preferente aandelen 

zijn of als dat zo afgesproken is in een aandeelhoudersovereenkomst. 

Een tantième uitkeren is nooit verplicht. 



 

o Een dividend of een tantième uitkeren mag niet als het nettoactief 

lager is dan het kapitaal plus de wettelijke reserve of daardoor onder die 

grens zakt. U moet de winst dan reserveren. Zolang de wettelijke 

reserve minder dan 10% van het kapitaal bedraagt, moet u ook 5% van 

uw winst daaraan toevoegen. 

o Fiscaal gezien is voor kmo’s de winst van 2014 naar een 

liquidatiereserve boeken meestal de beste keuze, behalve voor het stuk 

winst dat bestaat uit een meerwaarde die gespreid belast kan worden. 

Die meerwaarde boekt u dan de volgende jaren geleidelijk naar de 

liquidatiereserve naarmate ze belastbaar wordt. 

 
 

 



 
 
 
 


