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KORT 

• In 2004 had Febelfin een standpunt ingenomen in verband met de verwerking 

van de uitkering van ‘corporate actions’ van buitenlandse schuldenaars 

waarvoor een Belgische fiscale behandeling niet onmiddellijk voor de hand 

ligt.   

• In essentie werd daarbij aangenomen dat wanneer aan de hand van de 

beschikbare informatie niet kan worden opgemaakt wat de aard van de 

uitkering en/of het bedrag van de belastinggrondslag is, de uitkering niet wordt 

beschouwd als zijnde vatbaar voor roerende voorheffing.  

• Dat standpunt werd meegedeeld aan de overheid, die het sedertdien niet in 

twijfel heeft getrokken. 

• Sedertdien hebben er zich verscheidene ontwikkelingen voorgedaan :  

o De frequentie en de complexiteit van die verrichtingen blijven 

toenemen ; 

o Het antwoord van de minister van Financiën naar aanleiding van een  

parlementaire vraag omtrent een specifieke  ; 

o Diverse recente ontwikkelingen en  verduidelijkingen in de rechtspraak. 

• Als gevolg van die ontwikkelingen heeft Febelfin het sectorstandpunt herzien 

op het punt van de ‘roerende voorheffing’.   

• Deze circulaire is dus een herziening van het vroegere standpunt die tot gevolg 

kan hebben dat de instellingen die bij die uitkering zijn betrokken, de tot nu toe 

gevolgde benadering gaan herbekijken.  Voor bepaalde vormen van uitkering 

en bij gebrek aan  informatie omtrent de aard van de uitkering en/of de 

belastinggrondslag van het toegekende bedrag, worden de financiële 

tussenpersonen vanaf 1 januari 2012 verzocht de roerende voorheffing in te 

houden op het totale bedrag. 

• De leden worden verzocht de principes van deze circulaire in acht te nemen, 

zolang er geen andere richtlijnen zijn opgesteld, in voorkomend geval in 

overleg met de overheid.   
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Context en beschrijving van het sectorstandpunt 
 

Begrip ‘corporate actions’ 

 

Als tussenpersonen bij de toekenning of uitbetaling van buitenlandse roerende inkomsten 

zijn de financiële instellingen schuldenaars van de roerende voorheffing[1].  Het blijkt erg 

moeilijk om zich aan die verplichting te houden wanneer het gaat om buitenlandse ‘corporate 

actions’. 

  

Met ‘corporate actions’ worden bedoeld verscheidene verrichtingen die een buitenlandse 

vennootschap kan uitvoeren, zoals uitkering van liquidatie- of inkooppremies, uitkering van 

bonusaandelen, dividenden in natura en optionele dividenden, opsplitsing van aandelen 

("stock split"), fusies, splitsing of gedeeltelijke splitsing en gelijkaardige verrichtingen, 

kapitaalverminderingen (in natura en in geld), uitwisseling van aandelen, enz. 

  

Al naargelang de wijze waarop ze plaatsvinden, kan het bij die verrichtingen ook gaan om de 

uitkering van een belastbaar dividend en om een storting die niet met een roerende 

voorheffing overeenstemt. De informatie terzake is dus essentieel belangrijk. 

  

Voor de beoordeling van die verrichtingen moeten de tussenpersonen het stellen met de 

beschikbare informatie (data providers, website van de vennootschap of website met 

financiële informatie, zoals Morningstar), die vaak te wensen over laat of onvoldoende is. 

Daarenboven is er over het algemeen zo weinig tijd tussen de aankondiging van de  en het 

tijdstip waarop de RV moet worden ingehouden, dat er geen mogelijkheid is om andere 

stappen te ondernemen (die trouwens duur uitvallen en ook onbetrouwbaar zijn).  

  

De tussenpersonen worden meer bepaald met de volgende problemen geconfronteerd. 

 

i. Een juiste kwalificatie geven van de verrichting met het oog op de toepassing van de 

RV (in de wetenschap dat de fiscale kwalificatie die in het buitenland wordt gegeven, 

op zich niet relevant is voor de heffing van Belgische belasting, en dat de 

beschikbare informatie, die vaak is toegespitst op de economische aard van de 

verrichting, niet altijd volstaat voor een beoordeling op basis van de Belgische 

rechtscategorieën). 

 

ii. Wanneer er RV moet worden betaald, de bepaling van de belastinggrondslag (ook 

hier spreekt het vanzelf dat voornoemde bronnen zich niet bekommeren om 

informatie die specifiek voor de Belgische fiscaliteit relevant is: bijvoorbeeld het 

bedrag aan gestort kapitaal bij inkoop van aandelen). 

  

                                                

[1] Deze circulaire slaat enkel op de roerende voorheffing. Met betrekking tot de beurstaks blijven de principes ongewijzigd van 
toepassing.   
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In die context bleek het absoluut nodig dat een gemeenschappelijke benadering voor de 

sector wordt gevolgd, die zo veel mogelijk beantwoordt aan de wetsbeginselen en de rol van 

de financiële tussenpersonen die in voorkomend geval de roerende voorheffing verschuldigd 

zijn.   

  

Dat vormde het onderwerp van FEBELFIN-circulaire FIS 2004/107 en de leden van 

FEBELFIN werden verzocht zich aan die principes te houden. 

  

Dit standpunt in verband met ‘corporate actions’ werd ter kennis gebracht van de overheid. 

Ook al heeft de overheid zich niet formeel akkoord verklaard, toch mocht worden 

aangenomen dat het uitblijven van een reactie overeenstemde met een stilzwijgende 

goedkeuring. Als gevolg van recente ontwikkelingen moet het sectorstandpunt echter 

worden herzien en moet zelfs worden gekozen voor een echte ommekeer in de benadering. 

  

Vorig sectorstandpunt omtrent de inhouding van de roerende voorheffing 

 

De inhoud van het vorig standpunt van FEBELFIN omtrent ‘corporate actions’ staat 

beschreven in punt 6 van circulaire FIS 2004/107 : 

 

“ a. bij gebreke aan duidelijkere administratieve richtlijnen over de aard van de stortingen uit 

het buitenland in het kader van voornoemde ‘corporate actions’, zullen de Belgische 

financiële instellingen daarop geen roerende voorheffing inhouden; 
 

b. die regeling geldt niet voor buitenlandse optionele dividenden die in natura worden 

betaald en waarvan het vaststaat dat het om belastbare inkomsten gaat. Wel wordt erop 

gewezen dat de sector bepaalde verduidelijkingen wenst in verband met de concrete 

toepassing van de voorheffing in bepaalde omstandigheden (inzonderheid wanneer het 

integraal dividend onder de vorm van aandelen wordt gestort); 
 

c. ze geldt evenmin voor inkomsten uit buitenlandse bron die worden betaald in het 

kader van verrichtingen waarvoor de als eerste tussenpersoon optredende financiële 

instelling op basis van de bijbehorende documenten kan nagaan of het een uitkering van 

een dividend of intrest betreft; het gaat meer bepaald om alle courante betalingen van 

dividenden of intrest in aansluiting op een verklaring in die zin vanwege de schuldenaar of 

een vermelding in die zin op het betaalinstrument (bijv. de overschrijving), de 

betaalbaarstelling van coupons of in uitvoering van schuldvorderingen, waarop de Belgische 

RV nog steeds zal worden ingehouden, als ze van toepassing is;  
 

d. die regeling geldt voor alle stortingen uit het buitenland waarvan sprake is in punt a. en 

waarvoor de bij Febelfin aangesloten financiële instellingen als eerste tussenpersoon kunnen 

optreden.”  

  

De kern van dit standpunt (met voorbehoud voor optionele dividenden) is dat de financiële 

instellingen geen roerende voorheffing inhielden, als er geen afdoende informatie 

beschikbaar was. 
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Recente ontwikkelingen die de sector noopten tot een herziening van het 

sectorstandpunt  

 

Het antwoord van de minister van Financiën op de parlementaire vraag van 14 januari 2009 

(De Potter), dat nog onlangs werd gestaafd door een uitspraak van de Brusselse rechtbank 

van eerste aanleg van 4 april 2011, blijkt haaks te staan op het behoud van dit standpunt. 

  

De minister werd ondervraagd in verband met een ‘spin-off’ verrichting van de vennootschap 

Tyco International, waarvoor RV was toegepast. 

  

Het parlementslid was van oordeel dat de verrichting alleen maar tot gevolg had gehad dat 

een zelfde bestanddeel van de activa was vertegenwoordigd door drie verschillende 

ondernemingsaandelen in plaats van één en dat er dus geen sprake was van verrijking van 

de aandeelhouder en dus evenmin van een belastbaar dividend. 

  

In zijn antwoord wees de minister erop dat volgens de inlichtingen waarover de administratie 

beschikt, die verrichting neerkwam op een uitkering van aandelen of van aandelen van een 

derde vennootschap die ze voordien in bezit had  (en de ‘spin off’ had in feite aanleiding 

gegeven tot de distributie, door TYCO, van aandelen van dochterondernemingen waarin ze 

activa had aangebracht en die ze in haar bezit had). 

  

Die verrichting moest dan ook worden beschouwd als een gewone uitkering van dividenden 

zoals vermeld in artikel 18, eerste lid, ongeacht het buitenlandse belastingstelsel (er was dus 

met andere woorden wel sprake van een verarming van de onderneming die de distributie 

uitvoerde, aangezien er effecten die in haar bezit waren, zij het na inbreng van activiteiten in 

een nieuw opgerichte dochteronderneming in het kader van de ‘spin-off’, uit haar vermogen 

waren verdwenen, en dus ook een verrijking van de aandeelhouders). 

  

Die strikt juridische en letterlijke benadering werd bevestigd door de Brusselse rechtbank 

van eerste aanleg. 

  

Vanuit dat oogpunt maakte de minister ook een aantal beschouwingen van algemene aard. 

  

Eerst wees hij erop dat die verrichting duidelijk moest worden gedefinieerd en vervolgens 

beklemtoonde hij dat het moeilijk is om, ten opzichte van de buitenlandse ondernemingen, 

zowel voor artikel 18, 2° ter (inkoop en liquidatie) als voor artikel 18, 2° (terugbetaling van 

kapitaal), te bepalen wat het gestorte kapitaal is (bij dergelijke verrichtingen is de RV 

verschuldigd enkel op wat boven dat bedrag ligt). 

  

Zijn conclusie was wel dat "bij gebrek aan bewijskrachtige aanwijzingen bij elke betaling 

of toekenning (in geld of in natura) door een buitenlandse vennootschap aan haar 

aandeelhouders en meer bepaald met betrekking tot de bewegingen van de bestanddelen 
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van het eigen vermogen ten gevolge van de verrichting, moet worden besloten dat het 

geheel van de betalingen of toekenningen die als dusdanig werden uitgevoerd, in 

beginsel voor de verkrijger een belastbaar dividend vormt overeenkomstig het interne 

recht.". 

  

Er dient te worden vastgesteld dat die benadering het tegenovergestelde is van die 

waarmee de  administratie blijkbaar kon leven: in plaats van geen belasting te heffen 

wegens het gebrek aan betrouwbare informatie, komt het daarentegen erop aan een 

inhouding te doen op het totale bedrag van de uitbetalingen of toewijzingen. 

 

Ondanks dit standpunt van de minister, heeft de administratie tot nu toe nog niet aan de 

sector laten weten dat ze het voornemen heeft om het sectorstandpunt van 2004 in twijfel te 

trekken.   

 

Herziening van het sectorstandpunt 

 

Gezien al die elementen, werd echter besloten het sectorstandpunt te herzien. Die 

herziening vergt een meer diepgaande analyse van de verrichtingen op basis van een 

typologie.  Al naargelang het geval zal het gebrek aan voldoende betrouwbare 

informatie eventueel tot gevolg hebben dat de roerende voorheffing wordt toegepast op 

het totale bedrag van de uitkering.  

 

Als bijlage gaat een overzicht, als aanwijzing, van de principiële gevolgen voor de meest 

gangbare  corporate actions. 

  

De wijziging als gevolg van het standpunt van de minister en de uitspraak van de rechtbank 

van eerste aanleg te Brussel heeft meer bepaald betrekking op de ‘spin-offs’ van het type 

Tyco International (vennootschap A brengt een deel van haar activa over naar één of meer 

nieuwe vennootschappen en verdeelt de aldus verkregen aandelen zelf onder haar 

aandeelhouders), de inkoop van aandelen, en op liquidaties (en parallel daarmee de fusies 

en overige verrichtingen die niet vallen onder het stelsel van voorwaardelijke neutraliteit 

waarvan sprake is in artikel 211 WIB). Tegelijk wordt nogmaals gewezen op andere 

ontwikkelingen waarmee reeds rekening is gehouden (bijv. belastinggrondslag op het gebied 

van optionele dividenden). 

  

Uiteraard kunnen er in elk geval afzonderlijk elementen zijn waarmee geen rekening wordt 

gehouden in de hypothesen die in aanmerking zijn genomen. 

  

  



  6 

Belgische Federatie van de financiële sector 
Aarlenstraat 82 - 1040 Brussel | http://www.febelfin.be 
T + 32 2 507 68 11 | F + 32 2 888 68 11 

 

Inwerkingtreding op 1 januari 2012 

 

Het herziene sectorstandpunt heeft uitwerking vanaf 1 januari 2012 

  

De belangrijkste reden voor de wijziging is de wens om de banken, in een nog steeds 

wisselvallige context, te beschermen tegen het gevaar dat bestaande standpunten achteraf 

op de helling komen te staan.  

 

De banken maken een analyse van de ‘corporate actions’ binnen de termijn waarin de 

verrichting moet worden verwerkt op basis van de informatie waarover ze beschikken, of 

eventueel die welke bij de emittent beschikbaar is.   

 

Op zich houdt de wijziging niet in dat beoordelingsfouten uit het verleden worden 

toegegeven. De standpunten die tot nu toe werden ingenomen, waren inderdaad gekend 

door de administratie en konden worden gerechtvaardigd. De circulaire zal ter informatie aan 

de bevoegde belastingdiensten worden bezorgd. De fiscus zou aanvullende toelichting 

kunnen verstrekken of zelfs nieuwe manieren kunnen aanreiken om de  te beoordelen. 

  

De standpunten die zijn ingenomen met het nodige voorbehoud voor de bijzondere gevallen 

in de herziene regeling voor ‘corporate actions’, zouden dus op middellange termijn opnieuw 

kunnen veranderen. 

  

  

 

Bijlage 
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BIJLAGE – Categorieën van verrichtingen   
  

1. Dividenden volgens artikel 18,1°, WIB 

  

Het betreft "alle voordelen toegekend door een vennootschap aan aandelen en 

winstbewijzen hoe ook genaamd, uit welken hoofde en op welke wijze ook verkregen". 

  

De term ‘toegekend’ doet denken aan een daadwerkelijke uitkering met als gevolg een 

verarming van de vennootschapen een daarmee samenhangende verrijking van degene die 

het voordeel toekent (wet van 22/12/1998, memorie van toelichting). De klemtoon ligt op de 

verarming van de vennootschap, met als verplicht gevolg de verrijking van de 

aandeelhouder. 

  

Elk voordeel is belastbaar, of het nu gaat om een bedrag, een waarde of een goed 

toegekend door de vennootschap aan haar aandeelhouders. De toekenning van 

inschrijvings- of intekeningsrechten is niet belastbaar. 

  

  

(i) Vennootschap A verdeelt aandelen van vennootschap B 

  

Er is roerende voorheffing verschuldigd. 

  

De belastinggrondslag is de verkoopwaarde van de toegekende aandelen bepaald 

overeenkomstig artikel 20bis WIB. Als er geen andere middelen tot waardering zijn, dan zou 

de boekwaarde van de aandelen van vennootschap B in vennootschap A een aanwijzing 

kunnen geven.  

  

Overeenkomstig artikel 261 WIB, laatste lid, moet degene die de RV verschuldigd is, ervoor 

zorgen dat hij hoe dan ook het bedrag aan roerende voorheffing (onder meer via de verkoop 

van een deel van de waarden) in handen krijgt.  

 

(ii) Vennootschap A verdeelt aandelen van vennootschap A 

  

Hier moet worden nagegaan of de toewijzing gebeurt in de vorm van dividenden of 

bonusaandelen, of nog in het kader van een splitsing van aandelen. 

  

Bonusaandelen  (cf. de definitie hieronder volgens de administratieve commentaar 

n°18/21) worden kosteloos uitgereikt nadat de reserves zijn toegevoegd aan het 

maatschappelijk kapitaal, zonder dat een dividend wordt uitgekeerd. Er is geen RV 

verschuldigd. 

  

Evenmin is er sprake van een voordeel wanneer het gaat om een verrichting waarbij de 

vennootschap enkel een splitsing van haar aandelen uitvoert, via de uitwisseling van een 
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aantal aandelen (of klassen van aandelen) tegen een groter aantal aandelen, met een 

kleinere waarde (bv. uitwisseling van aandeel A tegen twee aandelen A). Bij een dergelijke 

verrichting is er in geen enkel opzicht sprake van een verdeling door de vennootschap 

aan haar aandeelhouders. 

  

Als de vennootschap de verdeling echter bestempelt als een uitkering van dividenden, dan 

moet er RV worden gehouden, tenzij vennootschap A kan aantonen dat de uitkering 

juridisch gezien geen dividend is. Als uit het prospectus of andere documenten blijkt dat er 

geen sprake is van een dividend, dan is er geen RV verschuldigd.    

 

(iii) Optioneel dividend: de aandeelhouder heeft de keuze tussen een 

aandelendividend  of een dividend in geld 

  

In dat geval stelt een vennootschap aan al haar aandeelhouders voor om hun dividend uit te 

betalen, geheel of gedeeltelijk, in de vorm van nieuwe aandelen, waarbij de aandeelhouder 

wel het recht behoudt op uitkering van zijn dividend in geld (zonder wederbelegging). In dat 

geval moet de RV worden toegepast.  

  

Dit verschilt duidelijk van een bonusaandeel. 

  

Volgens het Hof van Beroep te Brussel (24/02/1995) (tekst enkel in het Frans) : "par le jeu 

de l'option offert aux actionnaires (...) c'est non seulement le nombre d'actions par lequel 

l'intéressement de l'actionnaire est représenté qui a été modifié, mais également la 

proportion même de son intéressement par rapport à l'actionnaire qui a choisi  de se faire 

payer en actions nouvelles plutôt qu'en espèces; qu'ainsi la part proportionnelle des 

actionnaires et leurs droits respectifs sur les répartitions sont modifiés" 

  

In dat geval moet worden bepaald[2] wat de belastinggrondslag is van het aandelendividend 

op basis van het bedrag van het dividend in geld (gezien de kenmerken van dergelijke 

verrichting komt het brutobedrag aan roerende voorheffing neer op een verarming van de 

vennootschap; het belastbare netto-inkomen moet worden bepaald rekening houdend met 

de bepalingen in artikel 22 WIB, d.w.z. met aftrek van de buitenlandse inhouding aan de 

bron), en niet krachtens artikel 20bis WIB (verkoopwaarde van de aandelen op de 

toewijzingsdatum). 

  

Ook zijn er gevallen waarin de distributievennootschap de keuze biedt tussen een dividend 

in geld en een distributie van aandelen die ze in portefeuille heeft (eigen aandelen of 

aandelen van derde vennootschappen). 

  

Wordt in dergelijk geval gekozen voor aandelen, dan zullen ze overeenkomstig artikel 20bis 

WIB moeten worden gewaardeerd. 

                                                

[2] Volgens de brief van de centrale diensten die op 26/04/2010 aan Febelfin werd bezorgd, zie circ FIS 2010/013. 
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(iv) "Spin off", zonder ontbinding van vennootschappen, met toewijzing door de niet 

ontbonden vennootschap A van effecten van vennootschap B (en eventueel 

vennootschap B) : verrichtingen van het type TYCO International 

  

De rechtbank van eerste aanleg te Brussel heeft bevestigd dat de toekenning – die 

weliswaar als een ‘spin off’ werd bestempeld – aan de aandeelhouders van TYCO 

International Ltd (dat blijft bestaan), van TYCO Electronics en COVIDIEN aandelen door 

Tyco International Ltd, gelijk stond met een krachtens artikel 18, eerste lid, WIB belastbaar 

dividend. TYCO International had die aandelen verkregen na de inbreng van een deel van 

haar activiteiten in elk van beide nieuwe vennootschappen. 

  

Er werd geen rekening gehouden met het – economische – argument dat precies hetzelfde 

bestanddeel van de activa dat oorspronkelijk was vertegenwoordigd door de TYCO 

International aandelen, nu verspreid is over 3 aandelen (TYCO International, TYCO 

Electronics, en COVIDIEN), en er dus geen sprake zou zijn van een verrijking van de 

aandeelhouder. 

  

De juridische werkelijkheid is dat TYCO International de aandelen TYCO Electronics en 

COVIDIEN heeft verdeeld die ze in bezit had. 

  

Ze heeft zich dus verarmd ten belope van de waarde van die aandelen en daartegenover 

staat dus een overeenstemmende verrijking van haar aandeelhouders. Er moet RV worden 

ingehouden.  

  

(v) Scripdividend 

  

Hier gaat het om de verrichtingen, vaak door Spaanse vennootschappen, waarbij de 

vennootschap ‘scrips’ verdeelt die gedurende een bepaalde periode kunnen worden 

uitgewisseld tegen nieuwe aandelen (voorgesteld als bonusaandelen) of tegen geld, of nog 

kunnen worden overgedragen op de secundaire markt (in dat geval zal de koper kiezen 

tussen geld en aandelen). 

  

Een eerste benadering zou erin bestaan de scrip zelf te beschouwen als een voordeel in de 

vorm van een dividend, voor een waarde gelijk aan die van het dividend in geld. 

  

Een uitgifte van scrips impliceert op zich echter niet een verarming van de vennootschap. 

Dat is niet meer dan de materiële onderbouw van een keuze tussen geld en aandelen. 

  

Dus moet de aandacht veeleer gaan naar de toewijzing van een belastbaar dividend bij de 

uitoefening van het recht tegen geld of aandelen. 
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De RV moet worden geheven op de toewijzing zowel in geld als in aandelen (op 

dezelfde wijze als voor optionele dividenden). 

  

De vraag rijst of de RV verschuldigd is, wanneer de scrip de mogelijkheid biedt om te 

opteren voor bonusaandelen in plaats van een toewijzing in geld. Door de Administratieve 

commentaar (n° 18/21, lid 3),  wordt de bonusaandeel als volgt beschreven :  

 

"de verdeling van nieuwe aandelen niet ter vertegenwoordiging van inkomsten is gedaan (ze 

heeft geen door de algemene vergadering aan de aandeelhouders of vennoten toegekend 

vorderingsrecht doen ontstaan) en ze heeft trouwens niet tot gevolg gehad dat aan de 

aandeelhouders of vennoten een nieuwe rijkdom wordt toegekend die uit het 

maatschappelijk vermogen is gegaan, maar heeft alleen tot gevolg dat het ongewijzigde 

totale deel van elke aandeelhouder of vennoot in dat vermogen door een groter aantal 

aandelen wordt vertegenwoordigd". 

  

Aangezien de uitgifte van nieuwe aandelen zal gebeuren enkel voor het bedrag dat moet 

worden toegewezen aan de aandeelhouders die hebben gekozen voor de nieuwe aandelen, 

is er in dit geval geen sprake van een toewijzing van bonusaandelen zoals hierboven 

bepaald aan de aandeelhouders die kiezen voor aandelen. 

  

In feite oefenen zij een schuldvorderingsrecht uit dat door de AV is erkend en hun de keuze 

biedt tussen geld en aandelen. 

  

Sommigen onder hen zullen kiezen voor aandelen, anderen voor geld (dat is althans de 

mogelijkheid die wordt geboden), en dus zal de inbreng van elk van hen in het totale 

vermogen van de vennootschap worden gewijzigd. 

  

Dit is dus vergelijkbaar met een optioneel dividend. 

  

  

2. Kapitaalverminderingen 

  

Volgens artikel 18, 2°, WIB, bestaan dividenden uit "gehele of gedeeltelijke terugbetalingen 

van maatschappelijk kapitaal, met uitzondering van terugbetalingen van gestort kapitaal 

verkregen ter uitvoering van een regelmatige beslissing tot vermindering van het 

maatschappelijk kapitaal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van 

vennootschappen". 

  

Die tekst betekent dat a priori terugbetalingen van kapitaal overeenkomen met dividenden 

en dat daarop dus roerende voorheffing moet worden toegepast. 

  

Alleen bij wijze van uitzondering ontsnappen ze aan die definitie: 
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(i) In de eerste plaats moet een (volgens de regels genomen) beslissing tot 

vermindering van het maatschappelijk kapitaal aan de basis liggen van de 

terugbetaling. Voor andere vormen van terugbetaling van kapitaal, bijvoorbeeld 

een uitkering van dividenden op gestort kapitaal, blijft de roerende voorheffing 

verschuldigd.  

  

Aangezien enkel de uitkering volgens het (Belgische) Wetboek der 

vennootschappen is vrijgesteld overeenkomstig artikel 18, zou het volgens artikel 

18, 2°, WIB naar de letter verplicht zijn om verminderingen van gestort kapitaal 

door buitenlandse vennootschappen, zelfs al zijn ze in overeenstemming met 

buitenlandse bepalingen gelijkaardig aan die in het Wetboek der 

vennootschappen, van rechtswege volledig als dividenden te beschouwen. 

 

Een dergelijk standpunt stond echter haaks op het vrij verkeer van kapitaal 

(gewaarborgd in het EU-Verdrag en verruimd tot derde landen). 

  

Er moet dus vrijstelling worden verleend voor kapitaalverminderingen waartoe is 

besloten in overeenstemming met de regels naar buitenlands recht, althans als 

ze gelijk lopen met die in het Wetboek der vennootschappen. 

  

De rulingdienst heeft zich in die zin uitgesproken: "Niettemin zijn deze bepalingen 

ook van toepassing op terugbetalingen door buitenlandse vennootschappen die 

niet noodzakelijk juridisch eenzelfde wijze van kapitaalvorming krijgen"(DVB, n° 

800.039, 29/10/2009). Er was zelfs een geval van bekrachtiging van een 

vermindering (op het kapitaal en de uitgiftepremie), in overeenstemming met het 

recht van Delaware, door de raad van bestuur, waarbij echter wel werd nagegaan 

of de rechten van de schuldeisers werden gevrijwaard. Het is dus niet a priori 

absoluut noodzakelijk dat een beslissing wordt genomen door de Algemene 

Vergadering, volgens de regels in ons Wetboek der vennootschappen inzake 

bijzondere meerderheden. Wel is het duidelijk dat indien de beslissing tot 

terugbetaling van kapitaal volgens het buitenlands recht met een bijzondere 

meerderheid moet worden genomen, die voorwaarde in acht moet worden 

genomen (als men geen kennis heeft van het buitenlandse recht dat in dit geval 

van toepassing is, dan wordt aangenomen dat een bijzondere meerderheid 

vereist is). Ondanks die soepelheid moet er toch sprake zijn van een minimum 

aan analogie, vooral wat de bescherming van de schuldeisers betreft. 

  

(ii) In elk geval is het zo dat de vermindering kan worden vrijgesteld alleen indien ze 

voortkomt uit gestort kapitaal (cf. art. 2, 6°, WIB: “Onder gestort kapitaal wordt 

verstaan het werkelijk gestorte maatschappelijk kapitaal zoals het geldt ter zake 

van de vennootschapsbelasting", m.a.w. het kapitaal dat de aandeelhouders 

inbrengen). 
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Bij ontstentenis van betrouwbare informatie omtrent het gedeelte van de 

terugbetaling uit gestort kapitaal, blijft de RV van toepassing op het totale bedrag. 

 

  

3. Gehele of gedeeltelijke terugbetalingen van uitgiftepremies en bedragen 

waarop is ingeschreven naar aanleiding van de uitgifte van winstbewijzen 

  

Volgens artikel 18, 2°bis, WIB, bestaan dividenden uit "gehele of gedeeltelijke 

terugbetalingen van uitgiftepremies en van bedragen waarop ter gelegenheid van de uitgifte 

van winstbewijzen is ingeschreven, met uitzondering van terugbetalingen van bedragen die 

met gestort kapitaal worden gelijkgesteld ter uitvoering van één regelmatige beslissing van 

de algemene vergadering genomen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van 

vennootschappen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen ". 

  

Ook hier is de tekst zodanig gestructureerd dat terugbetalingen van uitgiftepremies in de 

regel belastbaar zijn zoals dividenden, waarbij vrijstelling als uitzondering geldt mits is 

voldaan aan een aantal cumulatieve voorwaarden. 

  

i. De beslissing moet uitdrukkelijk betrekking hebben op de terugbetaling van 

uitgiftepremies of winstbewijzen. Een uitkering die buiten dat kader valt, bijvoorbeeld 

binnen het raam van een uitkering van dividenden, valt onder de toepassing van de 

roerende voorheffing. 

  

ii. De terugbetaling moet slaan op bedragen die zijn gelijkgesteld met gestort kapitaal, 

d.w.z. 

  

- die zijn geboekt op een niet-beschikbare rekening bij de passiva 

- die gelden als waarborg van derden, net zoals het maatschappelijk kapitaal 

- (staat onder III) 

  

iii. De terugbetaling moet gebeuren ter uitvoering van een rechtmatige beslissing van de 

AV die is genomen in overeenstemming met de bepalingen in het Wetboek der 

vennootschappen die gelden voor een statutenwijziging (dus vooral met een 

bijzondere meerderheid). 

  

Ook moet worden verwezen naar voornoemde beslissing van de rulingdienst en naar die 

van 26 januari 2010 (terugbetaling van een agioreserve, in dit geval goedgekeurd met 

eenparigheid van stemmen, beslissing n° 900/448). Er dient te worden op gewezen dat de 

rulingdienst zich, in het kader van voornoemde « Delaware » ruling, zich niet heeft 

toegespitst op het gebrek aan een beslissing die de AV met een bijzondere meerderheid 

had goedgekeurd (vermindering na beslissing van de raad van bestuur). In het tweede geval 

kwam zij tot de slotsom dat de beslissing omtrent de vermindering met eenparigheid van 
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stemmen was genomen (en dat dus de voorwaarden inzake bijzondere meerderheid naar 

Nederlands recht a fortiori in acht waren genomen). 

 

Als er volgens het buitenlands recht voorwaarden qua bijzondere meerderheid gelden voor 

de terugbetaling van uitgiftepremies (dit moet worden nagetrokken en, indien niet gekend, 

aangenomen), dan moeten die voorwaarden uiteraard worden nageleefd. 

  

In de praktijk is het zo dat meestal RV zal moeten worden ingehouden als er twijfel 

heerst omtrent de inachtneming van voornoemde voorwaarden. 

  

  

4.  Liquidatie en inkoop 

  

Volgens artikel 18, 2°ter, WIB, bestaan dividenden uit : "uitkeringen die worden aangemerkt 

als dividenden in de artikelen 186, 187 en 209 in geval van gehele of gedeeltelijke verdeling 

van het maatschappelijk vermogen van een binnenlandse of buitenlandse vennootschap of 

van verkrijging van eigen aandelen door een dergelijke vennootschap" 

  

In artikel 186, WIB, is het volgende bepaald : "wanneer een vennootschap op enige wijze 

eigen aandelen verkrijgt, wordt als uitgekeerd dividend aangemerkt het positieve verschil 

tussen de verkrijgingsprijs of, bij ontstentenis daarvan, de waarde van die aandelen, en het 

gedeelte van het gerevaloriseerde gestorte kapitaal dat de verkregen aandelen 

vertegenwoordigen. 

 

In geval de aandelen vóór de ontbinding van de vennootschap worden verkregen onder de 

voorwaarden gesteld in het Wetboek van vennootschappen, is het eerste lid slechts van 

toepassing:  

 

1° wanneer op de verkregen aandelen waardeverminderingen worden geboekt;  

2° wanneer de aandelen worden vervreemd;  

3° wanneer de aandelen worden vernietigd of van rechtswege nietig worden;  

4° en uiterlijk bij de ontbinding van de vennootschap.  

 

In een geval als vermeld in het tweede lid, 1°, is het eerste lid alleen van toepassing tot het 

bedrag van de geboekte waardeverminderingen.  

 

In een geval als vermeld in het tweede lid, 2°, is het eerste lid alleen van toepassing tot het 

mindere verschil tussen de verkoopprijs en de verkrijgingsprijs of de waarde van de 

aandelen. 

 

In een geval als vermeld in het tweede lid, 2°, 3° en 4°, wordt het dividend in voorkomend 

geval verminderd met de in 1° van dat lid bedoelde reeds belaste waardeverminderingen.” 
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Volgens artikel 209, lid 1 WIB : "Wanneer het maatschappelijk vermogen van een 

vennootschap wordt verdeeld ten gevolge van ontbinding of om enige andere reden, wordt 

als een uitgekeerd dividend aangemerkt het positieve verschil tussen de uitkeringen in geld, 

in effecten of in enige andere vorm, en de gerevaloriseerde waarde van het gestorte 

kapitaal." 

  

Bij een inkoop van aandelen wordt een dividend uitgekeerd zodra de teruggekochte 

aandelen zijn vervallen. 

  

Er moet dus worden aangenomen dat, wanneer de ingekochte aandelen bestemd zijn om 

door de emittent te worden geschrapt, de financiële tussenpersoon optreedt bij de toewijzing 

of uitbetaling van de opbrengst van de inkoop en de RV moet inhouden. 

  

In de praktijk is dat wat er gebeurt in de meeste gevallen van inkoop van aandelen. 

  

Een inkoop die niet de schrapping van eigen aandelen tot doel heeft, is veeleer zeldzaam. 

  

Het belastbaar feit van het roerend inkomsten (hoe dan ook uiterlijk bij de ontbinding van de 

vennootschap) wordt dan verschoven naar het ogenblik van de vervreemding van de 

aandelen of naar het ogenblik waarop akte wordt genomen van de waardeverminderingen. 

  

In de regel is de bank niet op de hoogte van die twee tijdstippen en allebei gebeuren ze 

zonder dat de bank erbij betrokken is. 

  

Als de tussenpersoon over ernstige aanwijzingen beschikt waaruit blijkt dat de 

ingekochte aandelen niet voor schrapping zijn bestemd, dan zal de inkoop bijgevolg 

geen aanleiding geven tot heffing van de RV. 

 

 

5. Fusie, splitsing, absorptie 

 

5.1. Principe: inhouding van de RV 

  

Volgens artikel 210, § 1, WIB, zijn “de artikelen 208 en 209 (zijn) mede van toepassing :  

 

1° bij fusie door overneming, bij fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap, bij 

splitsing door overneming, bij splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen, bij 

gemengde splitsing of bij met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting;  

1° bis bij met fusie of splitsing gelijkgestelde verrichting, zonder dat alle overdragende 

vennootschappen ophouden te bestaan;  

2° bij ontbinding zonder verdeling van het maatschappelijk vermogen, anders dan in 

gevallen als vermeld onder 1° en 1° bis (...)” (ook geviseerd in de rest van de bepaling : het 

aannemen van een andere rechtsvorm, het overbrengen van de zetel naar het buitenland) 
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Zelfs al is er geen sprake van liquidatie in de zin van het Wetboek der vennootschappen, 

dan leveren dergelijke verrichtinen in principe dus een dividend op zoals vermeld in artikel 

209 WIB en dus artikel 18, 2°, ter, WIB. 

  

De RV moet dus worden geheven op: 

  

(i)  het overschot ten opzichte van het gestorte kapitaal 

(ii) alles, indien het vrijgemaakte kapitaal niet kan worden geïdentificeerd 

  

5.2. Voorwaardelijke uitzondering in geval van fusie en gelijkgestelde verrichtingen 

binnen Europa (de overnemende of verkrijgende vennootschap is een binnenlandse 

vennootschap of een intra-Europese vennootschap) 

  

Voor de verrichtingen waarvan sprake is in 1° en 1°bis, voorziet artikel 211 WIB echter in de 

mogelijkheid van neutraliteit, maar enkel onder de voorwaarden vermeld in het vierde lid, 

d.w.z. los van de geldende economische redenen (andere dan belastingontwijking), een 

overnemende of verkrijgende vennootschap die een binnenlandse vennootschap of een 

intra-Europese vennootschap is, een uitvoering die strookt met de bepalingen in een lokale 

(Europese) vennootschapsrecht. 

  

Wanneer op basis van de beschikbare informatie mag worden aangenomen dat aan 

die voorwaarden is voldaan, hoeft er geen RV te worden geheven. 

  

5.3. Fusies en daarmee gelijkgestelde verrichtingen buiten Europa 

  

Voor die verrichtingen kan geen aanspraak worden gemaakt op de neutraliteit waarvan 

sprake is in 5.2. 

 

Hier geldt dus wat onder 5.1 is bepaald. 

 

 

 

 


