
Specialist van het jaar



Een gezond evenwicht professioneel – privé





Hoe geniet u ook privé van uw werk 
in de vennootschap.



Hoe gebruik ik mijn vennootschap als inkomstenbron?
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Uw vennootschap als inkomstenbron

KIEZEN VOOR EEN 
VENNOOTSCHAP 

Het juiste 
evenwicht 
tussen 
vermogen in 
vennootschap 
en privé 
bepalen

Overtollig vermogen van 
vennootschap naar privé 
overhevelen

Nog onvoldoende vermogen 
in vennootschap en toch 
al privé investeren

Roerend vermogen in 
de vennootschap 
opbouwen
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Financieel

Juridisch

Familiaal Fiscaal

Uw keuze voor een vennootschap
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Verschillende beweegredenen

Juridisch en familiaal

Afscherming Afscherming Afscherming Afscherming 

privévermogenprivévermogenprivévermogenprivévermogen

Structurering Structurering Structurering Structurering 

vermogenvermogenvermogenvermogen

Samenwerking Samenwerking Samenwerking Samenwerking 

(associaties)(associaties)(associaties)(associaties)
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� “alles” van voor huwelijk
� schenkingen/erfenissen
� wederbelegging eigen 

vermogen
� meerwaarde op eigen 

vermogen

� alle beroepsinkomsten van beide 
partners ( IPT)

� alle inkomsten uit eigen 
vermogen (dividend, huurgelden)

� “ al de rest”

Idem als partner 1

Juridisch en familiaal
Belangrijke huwelijksvermogensrechtelijke aanpassing

Eigen vermogen 
Partner 1

Gemeenschappelijk 
vermogen

Eigen vermogen 
Partner 2

Wettelijk
stelsel

Doel: vermijden dat beroepsinkomsten verworven tijdens het huwelijk 

onttrokken worden aan het gemeenschappelijk vermogen

Regel: vermoeden van gemeenschap 

indien men tegendeel niet kan bewijzen 



Uw keuze voor een vennootschap

Financieel

Juridisch

Familiaal Fiscaal
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Personenbelasting 2019 (AJ 2020)

Financieel en fiscaal

Sociale bijdragen zelfstandigen 2019

Belastbare inkomsten
(Geïndexeerd)

Tarief
(excl. 

gemeentebel.)

€ 0,01 - € 13.250 25%

€ 13.250 - € 23.390 40%

€ 23.390 - € 40.480 45%

> € 40.480 50%

Geïndexeerde
inkomsten

Tarief 
2019

€ 0 - € 59.795,61

20,50%
Min. € 709,68

/kwartaal

€ 59.795,61 - € 88.119,80

14,16%
Max. € 4.067,20

/kwartaal
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Tarieven vennootschapsbelasting

Financieel en fiscaal
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2017 2018/2019 2020

Nominaal tarief
(incl. crisisbijdrage)

33,99% 29,58% 25%

Verlaagd 
opklimmend tarief

24,98% -
35,34%

KMO-tarief 
(tot € 100.000)

(incl. crisisbijdrage)

20,40% 20%



Agenda

Uw vennootschap als inkomstenbron

VOOR EEN 
VENNOOTSCHAP 

KIEZEN

Het juiste 
evenwicht 
tussen 
vermogen 
vennootschap 
en privé 
bepalen

Overtollig vermogen van 
vennootschap naar privé 
overhevelen

Nog onvoldoende vermogen 
in vennootschap en toch 
al privé investeren

Roerend vermogen in 
de vennootschap 
opbouwen

14



Agenda

Uw vennootschap als inkomstenbron

VOOR EEN 
VENNOOTSCHAP 

KIEZEN

Het juiste 
evenwicht 
tussen 
vermogen in 
vennootschap 
en privé 
bepalen

Overtollig vermogen van 
vennootschap naar privé 
overhevelen

Nog onvoldoende vermogen 
in vennootschap en toch 
al privé investeren

Roerend vermogen in 
de vennootschap 
opbouwen

15



Vennootschap 
als motor van 
privévermogen

PRIVÉVENNOOTSCHAP €
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bezoldiging

IPT

kapitaalvermindering

dividend

liquidatie



Winst uitkeren? Kies de juiste mix
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Wachttijd



1. Kies de juiste bezoldiging

Bepaal uw brutoloon rekening houdend met KMO-tarief

Minimumbezoldiging 
van € 45.000

� Leefkosten

� Aflossingen privékredieten

� Pensioensparen/VAPZ

� Aanvaardbare onkostenvergoeding



Belastbare winst 100.000 EUR
Bezoldiging 45.000 EUR

Belastbare winst 100.000 EUR
Geen bezoldiging en alles uitkeren

Aj 2021 – KMO + VVPR-bis Aj 2021 – KMO + VVPR-bis

Winst 100.000 Afzonderlijke aanslag 0

Bezoldiging - 45.000  
55.000

45.000 Vennootschapsbelasting 100.000 × 25%
= 25.000

- VenB - 11.000 - SZ 7.650 Totale belastingdruk - 25.000

Winst na belasting = 44.000 - PB 11.696 Winst na belasting = 75.000

- RV 15% VVPR-bis - 6.600 Nettoloon - 15% RV VVPR-bis - 11.250

Netto-dividend = 37.400 25.654 Netto-dividend 63.750

Fiscale druk na 

15% RV
32% 43%

Totale belastingdruk 

na 15% RV
36,25%

Totaal netto 63.054

GLOBAAL 36,95%

of

(Abstractie minimale SZ-bijdrage)
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Winst uitkeren? Kies de juiste mix
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Wachttijd



2. Optimaliseer uw IPT
Laatste normale
bruto bezoldiging Nog bij te verzekeren 

saldo IPT

VAPZ, RIZIV, andere 
groepsverzekering of 
individuele 
pensioentoezegging

Wettelijk pensioen

80%

regelmatige & minstens
maandelijkse bezoldiging



2. Optimaliseer uw IPT

Stortingen zijn een kost voor vennootschap binnen 80%-grens.

Pensioenkapitaal maximaal belast 
aan 20%* :

� 20% op 60 jaar

� 18% op 61 jaar 

� 16,5% van 62 tem 64 jaar

� 10% vanaf 65 jaar 
of volledige loopbaan.

Vóór 65 jaar kan u kapitaal 
aanwenden voor aankoop 
of verbouwing onroerend 
goed, ook buiten België  
(niet voor naakte 
eigendom)
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*te verhogen met gemeentelijke opcentiemen en wettelijke taksen



2. Optimaliseer uw IPT

Optimaliseer eerst uw IPT en kies voor wat overblijft de 
gepaste vorm van dividenduitkering.

Kies ervoor om in 2019 backservice en premie IPT te doen.

Ons advies
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Winst uitkeren? Kies de juiste mix
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3. Kies periodiek voor winstuitkering

Geïncorporeerde reserves?
‘Courant’

VVPR bis 
(º01/07/2013 of later)

VVPR ter -
liquidatiereserve

Dividenduitkering
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Vennootschap als motor van privévermogen

Breng middelen die niet nodig 
zijn over van de vennootschap 
naar uw privévermogen

Ons advies
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Vermogen in vennootschap vs. privé

1  Beschikbaarheid

3   Aansprakelijkheidsrisico

2 Discretie

4 Meerwaarden

6 Bewoning

5 Verkoopbaarheid

7   Verdeling
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Vennootschap als motor van privévermogen

Breng middelen die niet nodig zijn over van de 
vennootschap naar uw privévermogen !

Quid zolang dit niet kan ?

Ons advies

29



PRIVÉVENNOOTSCHAP

Tak 26 Tak 21

Termijnrekening

Beleggingen van vennootschap naar privé

Eenvoudig en transparant

Beleggingsfonds
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Voordelen van beleggen in vennootschap 

� Op élk moment beleggingen overdragen naar privé 

� Verder sparen met regelmaat

� Meteen beleggen op lange termijn, dus hoger 
rendementsperspectief

� Geld blijft beschikbaar voor werking en/of investeringen

� Eenmalige instapkosten aftrekbaar in vennootschap
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Maak de juiste financiële keuze 

Start nu Start nu Start nu Start nu 

al met beleggen al met beleggen al met beleggen al met beleggen 

in de vennootschap 

Hevel overtollig vermogen Hevel overtollig vermogen Hevel overtollig vermogen Hevel overtollig vermogen 

vennootschap vennootschap vennootschap vennootschap over naar 

privévermogen

Bekijk concreet Bekijk concreet Bekijk concreet Bekijk concreet of ook in uw 

situatie een vennootschap     de een vennootschap     de een vennootschap     de een vennootschap     de 

beste keuze is beste keuze is beste keuze is beste keuze is 
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