
 

 
Vanaf 1 oktober 2014 stijgt de roerende voorheffing op de liquidatiebonus 
van 10 naar 25 procent.  
 
Wie dat hogere tarief wil vermijden, is er maar beter als de kippen bij. Heel 
wat vennootschappen moeten nog voor eind dit jaar een kapitaalverhoging 
doorvoeren, anders zijn ze gezien. 
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Tot 2002 

 zat een ondernemer op rozen als hij zijn bedrijf vereffende en er na de 
betaling van alle schulden nog een positief saldo overbleef.  
Hij kon dat saldo of de liquidatiebonus onbelast aan zichzelf uitkeren. Restte 
er na de betaling van alle schuldeisers een positief saldo van 100.000 euro, 
dan kon de aandeelhouder van dat bedrijf - vaak de oprichter en de 
zaakvoerder - die 100.000 euro onbelast aan zichzelf uitkeren.  
 

Maar sinds 2002  

is op de zogenaamde liquidatiebonus 10 procent roerende voorheffing 
verschuldigd.  
 



,

 

En vanaf 1 oktober 2014  

wordt dat 25 procent. 
 
Voor flink wat ondernemers, managers en beoefenaars van een vrij beroep 
is dat een streep door de rekening. Veel zelfstandige ondernemers hebben 
een spaarpotje in hun vennootschap opgebouwd in de hoop dat ze dat, na 
de liquidatie van hun bedrijf, tegen een fiscaal gunstig tarief van 10 procent 
aan zichzelf konden uitkeren. 
 
De verhoging van de roerende voorheffing van 10 tot 25 procent stond in 
de sterren geschreven. 'Wanneer een vennootschap aan de aandeelhouders 
een dividend uitkeert, is daarop in principe ook 25 procent roerende 
voorheffing verschuldigd. Het mag dan ook niet verbazen dat de wetgever 
beslist heeft de tarieven voor de andere uitkeringen van de vennootschap 
aan de aandeelhouders overeenkomstig op te  
trekken.' 
 
Daarom zullen alle liquidatiebonussen die vanaf 1 oktober 2014 worden 
overgeboekt van de vennootschap aan de aandeelhouders belast worden 
tegen 25 procent.  
Een liquidatiebonus veronderstelt dat de vennootschap wordt geliquideerd. 
Officieel heet het dat ze ontbonden en in vereffening gesteld moet worden. 
Een vereffenaar moet de activa verkopen, met de opbrengst de schuldeisers 
betalen en wat rest uitkeren aan de aandeelhouders. 
 

Cruciale datum 

Om te bepalen welk tarief (10 of 25 procent) verschuldigd is, is de datum 
van betaling aan de aandeelhouders cruciaal. 
'Gebeurt de betaling voor 1 oktober 2014, dan geldt nog het tarief van 10 
procent. Gebeurt ze nadien, dan is 25 procent belasting verschuldigd. De 
datum van betaling is doorslaggevend. Het is niet zo dat het bedrijf al op 1 
oktober 2014 volledig vereffend moet zijn. 
Een vereffenaar kan ook voorschotten betalen voor 1 oktober 2014. Maar hij 
zal er wel op moeten toezien dat hij de schulden van de vennootschap kan 
aanzuiveren. Vereffenaars dragen daarin een belangrijke 
verantwoordelijkheid. Ze kunnen niet zomaar geld aan de aandeelhouders 
uitkeren. Aandeelhouders komen pas in aanmerking voor een uitkering 
nadat de schuldeisers zijn betaald. 
Ondernemers die hun activiteiten willen stopzetten, bijvoorbeeld omdat ze 
de pensioenleeftijd naderen, hebben er alle belang bij dat de vereffening 
van hun vennootschap voor 1 oktober 2014 grotendeels is afgerond én dat 
de vereffenaar de liquidatiebonus (of een voorschot daarop) voor 1 oktober 
2014 uitkeert. 
 

Overgangsregeling 

 
Om de pil te vergulden werkte de regering een overgangsregeling uit. 
Aandeelhouders kunnen nog het lagere tarief van 10 procent genieten, ook 
bij uitkeringen na 1 oktober 2014, als ze voorwaarden in acht nemen.  
Maar die zijn zo strikt dat veel vennootschappen uit de boot zullen vallen en 
geen gebruik zullen kunnen maken van die overgangsregeling. 
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Hoe ziet die overgangsregeling eruit? 

 
Wie toch actief wil blijven als ondernemer is niet verplicht zijn vennootschap 
voor 1 oktober 2014 te ontbinden en te vereffenen om nog het lagere tarief 
van 10 procent te genieten. 
Die ondernemer kan zijn vennootschap behouden en een lager tarief van 10 
procent blijven genieten op voorwaarde dat hij een deel van het belaste 
resultaat van zijn vennootschap uitkeert en meteen weer inbrengt in het 
kapitaal van de vennootschap. 
 

Een voorbeeld:  

Jan heeft een vennootschap die 2012 afsloot met een belaste winst van 
100.000 euro. Jan kan beslissen dat bedrag niet te innen maar het in de 
vennootschap te laten. De vennootschap van Jan kan die 100.000 euro 
winst uitkeren en meteen 10 procent belasting betalen met de verplichting 
voor Jan om het saldo meteen weer in te brengen. Nadien kan de 
vennootschap het saldo zonder enige belasting uitkeren aan Jan. Ze moet 
dan wel een kapitaalverhoging doorvoeren die via een notaris moet 
gebeuren. Concreet zal de vennootschap dan een kapitaalverhoging 
doorvoeren van 90.000 euro (100.000 euro - 10 procent roerende 
voorheffing). 
Maar dan komt de kat op de koord.  
De wetgever bouwde zoveel voorwaarden in dat het opletten geblazen is als 
men van de overgangsregeling gebruik wil maken. 
 

STAPPENPLAN 

Welke winsten en reserves komen in aanmerking?  

De eerste deadline heeft betrekking op de vraag welke winsten en reserves 
de aandeelhouders kunnen aanwenden om het kapitaal van hun 
vennootschap te verhogen.  
De omzetting in kapitaal mag alleen gebeuren met belaste winsten of 
beschikbare reserves die uiterlijk op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door 
de algemene vergadering van de vennootschap. 
Door die beperking zal het overgrote deel van de vennootschappen waarvan 
het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar de belaste winsten over 2012 
niet meer kunnen incorporeren in het kapitaal.  
Lust: 'Valt het boekjaar 2012 samen met het kalenderjaar 2012, dan volgt 
de beslissing over de bestemming van de winst zelden voor juni 2013. Die 
vennootschappen kunnen alleen de beschikbare reserves op 31 december 
2011 nog opnemen in het kapitaal omdat alleen die reserves nog voor 31 
maart 2013 door de algemene vergadering zijn goedgekeurd.' 
 

Verlies de deadlines niet uit het oog 

 
En dat is nog niet alles. De aandeelhouders moeten ook tijdig stappen 
ondernemen om de kapitaalverhoging voor een notaris te formaliseren. 
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Want de opname in het kapitaal moet gebeuren tijdens het laatste 
belastbaar tijdperk dat afsluit voor 1 oktober 2014.  
Concreet: als het boekjaar samenvalt met een kalenderjaar, dan moet de 
kapitaalverhoging uiterlijk op 31 december 2013 gebeuren. 
Vennootschappen waarvan het boekjaar samenvalt met een kalenderjaar, 
zullen moeten onderzoeken of ze belaste winsten of beschikbare reserves 
hebben op 31 december 2011.  
Als ze een kapitaalverhoging willen doorvoeren, moeten ze dat ook doen 
voor eind 2013. 
Ondernemers mogen niet wachten tot begin of midden 2014, want dan is 
het onherroepelijk te laat. In die zin is 1 oktober 2014 een enorm 
misleidende datum. 
Ondernemers met een vennootschap waarvan het boekjaar afsluit op een 
andere datum kunnen iets geruster zijn.  
Sloot de vennootschap het boekjaar af op 30 september 2012, dan hebben 
de aandeelhouders meestal wel al voor 31 maart 2013 beslist wat ze met de 
belaste winsten over dat boekjaar gaan doen. Ze zullen die winsten kunnen 
aanwenden om het kapitaal van de vennootschap te versterken. Bovendien 
hebben die vennootschappen dan nog tot 30 september 2014 de tijd om de 
kapitaalverhoging voor een notaris te formaliseren. 

Winsten of reserves moeten 4 of 8 jaar in vennootschap blijven 

Aandeelhouders die overwegen het kapitaal van de vennootschap te 
versterken met de belaste winsten of reserves en ze dus niet te incasseren, 
moeten voldoende zeker zijn dat ze dat geld ook lang genoeg kunnen 
missen.  
Bij een snelle uitkering verliest de aandeelhouder alle voordelen van de 
kapitaalverhoging. 

Het nieuwe kapitaal na incorporatie mag niet onmiddellijk uit de 

vennootschap gehaald worden. De ‘wachtperiode’ die vennootschappen in 

acht moeten nemen, bedraagt vier jaar voor “KMO”-vennootschappen en 

acht jaar voor “grote” vennootschappen. 

Aan deze kmo-definitie moet voldaan zijn voor het aanslagjaar dat verbonden is aan 

het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan 

Indien de vennootschap deze termijn niet respecteert betaalt zij volgende 

 extra roerende voorheffing: 

-       15% tijdens de eerste twee jaar (vier jaar voor grote 

vennootschappen), waardoor men in totaal toch ook 25 % betaald heeft 

(10% + 15%) 

-       10% tijdens het derde jaar (vijfde en zesde jaar voor grote 

vennootschappen) 

-       5% tijdens het vierde jaar (zevende en achtste jaar voor grote 

vennootschappen) 

 
Voorbeeld 
 
Grijpen we terug naar ons voorbeeld. Als aandeelhouder Jan het bedrag van 
de kapitaalverhoging, 90.000 euro, toch in het eerste of het tweede jaar na 
de kapitaalverhoging opneemt, dan betaalt hij daarop 15 procent roerende 
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voorheffing. Samen met de 10 procent die de vennootschap al betaalde, 
wordt in totaal toch bijna 25 procent belasting betaald en gaat het voordeel 
bijna volledig verloren. Eerst is 10 procent betaald op 100.000 euro, nadien 
15 procent op 90.000 euro. 
Bij uitkering in het derde jaar na de kapitaalverhoging betaalt Jan nog 10 
procent en wordt het feitelijke tarief teruggebracht naar bijna 20 procent. In 
het vierde jaar betaalt hij 5 procent en is het feitelijke tarief bijna 15 in 
plaats van 25 procent. Pas na vijf jaar kan Jan de 90.000 euro onbelast uit 
de vennootschap halen. 
 

Is inbreng in kapitaal risicoloos? 

 

Dividendpolitiek niet veranderen 

Bij dat alles komt ook dat de vennootschappen de dividendpolitiek niet 
plotsklaps mogen veranderen in het jaar dat de kapitaalverhoging wordt 
doorgevoerd.  
De dividendpolitiek moet in lijn zijn met die van de vijf voorgaande jaren. 
Stel dat de vennootschap de aandeelhouders de jongste vijf jaar gemiddeld 
10 procent van de winst uitkeerde, dan moet ze dat ook dit jaar doen. De 
regering vreest blijkbaar dat veel ondernemers zichzelf dit jaar geen 
dividend uit zullen keren en dat geld langer in de vennootschap zullen laten 
in ruil voor een belasting aan 'slechts' 10 procent. 
Als de vennootschap haar dividendpolitiek toch wijzigt, is op het verschil een 
aanslag van 15 procent in de vennootschapsbelasting verschuldigd. In feite 
betaalt de vennootschap dan ook 25 procent. 
 

Een voorbeeld. 

Een onderneming maakt in de jaren 2008 tot 2012 een winst van 
achtereenvolgens 4.000, 5.000, 3.500, 6.000 en 6.500 euro - in totaal 
25.000 euro. Ze keert een dividend uit van respectievelijk 400, 600, 200, 
600 en 700 euro, samen 2.500 euro. 
Begin 2013 beslist de onderneming voor 15.000 euro beschikbare reserves 
te incorporeren. Concreet dus 13.500 euro wegens de 10 procent roerende 
voorheffing. De winst voor 2013 bedraagt 5.000 euro, het dividend 300 
euro. De fiscus zal veronderstellen dat een dividend van 500 euro 
uitgekeerd moest worden, namelijk 10 procent van de winst zoals het 
gemiddelde van de voorbije vijf jaar. De administratie zal op het verschil of 
op (500-300) 200 euro een bijzondere aanslag vestigen van 15 procent. 
Om het gemiddelde te berekenen telt een verliesjaar niet mee. Als een 
vennootschap bijvoorbeeld de vijf voorgaande jaren maar een keer winst 
maakte en ook maar eenmaal een dividend uitkeerde, dan geldt alleen dat 
jaar als maatstaf. 

Bedenking  

• Kortom, wie van de overgangsregeling gebruik wil maken, moet er 
niet alleen als de kippen bij zijn. Hij moet ook goed overwegen of 
hij het kapitaal dat hij in de vennootschap laat voor minstens vijf 
jaar kan missen. Dat vergt een denkoefening die best samen met 
ons kantoor moet gebeuren. 
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Het punt is dat de ondernemer ook zijn winsten voor de komende 
jaren goed moet kunnen inschatten en ook hoeveel hij zichzelf wil 
uitkeren. 

• 'En het vergt toch wat tijd om alleen al die oefening te maken. 
Bovendien mag de ondernemer alle bijkomende kosten niet uit het 
oog verliezen, zoals die van de notaris of ons als accountant. 
  

• Niets garandeert bovendien dat de aandeelhouder over vijf jaar ook 
daadwerkelijk over het geïncorporeerde kapitaal kan beschikken, 
want het blijft onderworpen aan het ondernemingsrisico. 
 

• Een inbreng in het kapitaal is niet zo risicoloos als het. 'De 
ondernemer mag niet uit het oog verliezen dat de 90.000 euro die 
hij nu in de vennootschap laat binnen vijf jaar minder waard kan 
zijn door de inflatie. Nu kan hij wellicht meer met die 90.000 euro 
kopen dan in 2019 of 2020. 
 

• Een andere belangrijke kanttekening is dat die 90.000 euro 
onderworpen blijft aan het ondernemingsrisico. 'Het geld blijft in de 
vennootschap en behoort toe aan de vennootschap. Lopen de zaken 
minder goed, dan riskeert de ondernemer zijn bijkomende inbreng 
te zien verminderen of zelfs helemaal kwijt te raken. 
 

• Aangezien die 10% rv nú betaald moet worden en de 

kapitaalsvermindering pas over enkele jaren plaatsvindt, moet u de 

belastingbesparing (25% rv - 10% rv) wel zgn. actualiseren én 

moet u rekening houden met het verlies aan notionele interestaftrek 

op die 10% rv. 

 

• Uw vennootschap hoeft u die kapitaalsvermindering later niet 

(volledig) uit te betalen, maar kan dat bedrag ook boeken op uw 

rekening-courant, waarop zij u ook een fiscaal interessante interest 

kan betalen (bij uw vennootschap aftrekbaar, bij u tegen 25% 

belastbaar). 

 

• Niet alle reserves komen in aanmerking. Dat is bv. niet het geval 

voor de zgn. wettelijke reserve. Bovendien gaat het enkel om de 

‘huidige’ reserves. De facto wil dat meestal zeggen: de belaste 

reserves t.e.m. boekjaar 2011. 

 

• Kapitaalsverhoging moet via notaris. Dit geldt niet wanneer uw 

vennootschap een vof, comm.v of cvoa is of voor een verhoging 

van het zgn. variabele kapitaal in een cvba. 
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• Het is voorlopig onduidelijk welk de juridische weerslag is indien de 

vennootschap onvoldoende middelen heeft om de dividenduitkering 

te financieren. Bij gebrek aan liquide middelen ontstaat er naar 

aanleiding van de dividenduitkering een schuldvordering van de 

aandeelhouder jegens diens vennootschap. Zoals bekend, de 

inbreng van een schuldvordering in een vennootschap dient 

beschouwd te worden als een inbreng in natura (o.a. revisoraal 

verslag vereist). 

 

Hou rekening met notaris en andere extra kosten 

Om een kapitaalverhoging door te voeren moet de ondernemer via een 
notaris gaan.  
Hoe hoger het bedrag van de kapitaalverhoging, hoe hoger de 
notariskosten. Bij een kapitaalverhoging van 100.000 euro kunnen de 
notariskosten algauw oplopen tot 1.000 euro, exclusief btw. 

 

Drie bestanddelen. 

Gaat u naar de notaris, dan moet u rekening houden met drie zaken. Naast 

het ereloon, betaalt u ook nog registratierechten alsook de diverse 

aktekosten of dossierkosten. 

Ereloon.  

De tarieven voor het ereloon zijn vastgelegd in zgn. barema’s, die 

opgenomen zijn in een KB. De notaris mag in principe geen hoger ereloon 

aanrekenen of kortingen toestaan. De hoogte van het ereloon zelf wordt 

bepaald door het soort verrichting en het bedrag ervan. 

Het ereloon voor een kapitaalsverhoging wordt berekend op basis van het 

bedrag van de kapitaalsverhoging en is hoger voor een nv dan voor een 

bvba of cvba. 

Indien het kapitaal verhoogd wordt door een incorporatie van reserves, is 

het ereloon de helft van dat voor een kapitaalsverhoging door inbreng. 

Let op! Een kapitaalsverhoging in het kader van de tijdelijke regeling van 

10% rv is geen kapitaalsverhoging door incorporatie van reserves. 

 

Registratierechten.  

De notaris moet altijd registratierechten aanrekenen. Hij moet zich ook 

daarbij houden aan de wettelijk voorziene bedragen. 

Diverse aktekosten.  

Tot slot rekent de notaris ook nog diverse aktekosten of dossierkosten aan. 
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Er zijn daarvoor richtbedragen, maar deze kosten kunnen hoger of lager zijn 

in functie van de diverse elementen en de complexiteit van het dossier. 

 
Volgens onze berekening moet een vennootschap minstens een 
kapitaalverhoging van 75.000 euro doorvoeren om bij de overgangsregeling 
voor de liquidatiebonus te winnen.  
Voor kleinere kapitaalverhogingen lopen alle bijkomende kosten zoals die 
van de notaris, maar ook de handlingkosten van ons als accountant te hoog 
op en is het sop de kool niet waard. 
Een kapitaalverhoging kan niet in één dag geregeld worden. De 
vennootschap moet een algemene vergadering samenroepen die tot de 
kapitaalverhoging moet beslissen.  
Als de kapitaalverhoging wordt doorgevoerd in geld, moeten de 
aandeelhouders aan de notaris ook een attest kunnen voorleggen waarin de 
financiële instelling bevestigt dat het bedrag van de kapitaalverhoging op 
een bankrekening staat geblokkeerd' 
 

Is het interessant? 

Meestal wel. Het vastklikken tegen 10% rv is in de regel zeker interessant.  

Heeft u een aanzienlijk bedrag aan belaste reserves op uw balans staan dan 

overweegt u best een inbreng, welke moet gebeuren in een boekjaar dat 

afgesloten wordt voor 1 oktober 2014, Indien uw boekjaar samenvalt met 

een kalenderjaar heeft u dus slechts tijd tot 31 december 2013.  

Onderneemt u geen actie, dan wordt het binnenkort (lees: vanaf 1 oktober 

2014) immers 25% rv.  

Het gaat dus toch om 15% minder of meer belastingen... De voorwaarde is 

natuurlijk wel dat u nog minstens vijf jaar kunt wachten om de centen naar 

u (privé) te halen. Een andere voorwaarde is dat de reserves die in 

aanmerking komen voldoende hoog zijn om de kosten van het incorporeren 

(twee keer notaris- en soms ook revisorkosten) te dekken. Laat ons zeggen 

dat het pas ‘leuk’ wordt als de reserves minstens pakweg € 100.000 

bedragen... 

 

U kunt dus het best zo snel mogelijk met ons kantoor contact nemen 

om rond tafel te zitten om het een en ander te bespreken.. . 

 
 

 
 
 
 


