
DE JAARLIJKSE VENNOOTSCHAPSBIJDRAGE 
Onderwerping aan de vennootschapsbijdrage 
Vennootschappen zijn verplicht een jaarlijkse vennootschapsbijdrage te betalen, ongeacht of ze personeel hebben of niet, 
zodra ze opgericht worden en rechtspersoonlijkheid verwerven.

Vennootschappen die onderworpen zijn aan de Belgische 
vennootschapsbelasting of de belasting der niet-verblijfhou-
ders, moeten de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen:

 Alle vennootschappen onderworpen aan de 
Belgische vennootschapsbelasting.
 Vennootschappen onderworpen aan de 
vennootschapsbelasting
 Buitenlandse vennootschappen onderworpen aan 
de Belgische belasting voor nietresidenten (= zij 
die een vaste vestiging hebben in België)
 De landbouwvennootschappen onderworpen aan 
de personenbelasting zijn niet bezorgd

De vennootschappen die niet onderworpen zijn, betalen 
geen vennootschapsbijdrage:

 Vzw’s
 Feitelijke verenigingen
 Economische  
samenwerkingsverbanden
 Private stichting

Ter info: alle buitenlandse vennootschappen die een KBO-nummer hebben, krijgen van het RSVZ een document waarop hun 
rechten en plichten zijn vermeld.

Bedrag van de bijdrage

Eenvoudige bijdrage/minimumbijdrage Verhoogde bijdrage/maximumbijdrage

€ 384,44 € 960,26

Jaarlijkse forfaitaire basisbijdrage Balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar 
overschrijdt  €825.750,09

De bijdrage wordt berekend op het totaal van de actieve balans van N-2 (rubriek 20/58 van de balans).
Noch het zakencijfer noch het feit dat er personeel tewerkgesteld wordt, wordt in aanmerking genomen.

Periode Facturatie
De verzending van de factuur met de vennootschapsbijdragen gebeurt jaarlijks. Bij niet betaling sturen we nog een herinne-
ring aan de vennootschap en erna aan de hoofdelijke aansprakelijke van de vennootschap.

Speciale gevallen

Vennootschap opgericht op einde van het jaar Fusie van vennootschappen Opslorping van vennootschappen

Een vennootschap kan vrijgesteld worden voor 
het onvolledige jaar.

 In zijn oprichtingsakte vermelden dat 
activiteiten pas zullen starten in het 
volgende jaar OF
 Attest van niet-activiteit vragen aan de 
FOD Financiën of aan btw-kantoor

De term ‘niet-activiteit’ is verplicht!

Nieuw ontstane fusie is jaarlijkse 
bijdrage verschuldigd, zelfs al de 
gefusioneerde vennootschappen 
elk afzonderlijk de betaling al 
hebben uitgevoerd.

De opslorpende vennootschap
moet de bijdrage slechts een 
keer betalen.

Niet-activiteit van een vennootschap Stopzetting

Een slapende vennootschap is geen bijdragen verschuldigd, 
maar vrijstelling moet aangevraagd worden:

 Attest van de FOD Financiën – Directe belastingen 
(Vennootschappen) (zodra fiscale verklaring inge-
diend is)

Jaarlijkse vennootschapsbijdrage al betaald? Kan worden 
terugbetaald, maar eerst gebruiken voor betaling ander 
onbetaald jaar. Opgelet:

 Zakencijfer van nul euro is niet altijd gelijk aan 
niet-actieve vennootschap!
 Na vijf opeenvolgende jaren van niet-activiteit: 
dossier schrappen en geen nieuwe bijdragen meer 
opvragen (behalve als activiteit hernomen wordt.)

Bij een stopzetting zijn er geen bijdragen verschuldigd voor:

 Failliet verklaarde vennootschappen
 Vennootschappen die het voorwerp uitmaken van 
een gehomologeerd gerechtelijk akkoord na fail-
lissement of van een gehomologeerd gerechtelijk 
akkoord
 Vennootschappen in vereffening

In jaar van “gebeurtenis” (publicatie in Belgisch Staatsblad 
nodig). Jaarlijkse vennootschaps bijdrage al betaald? Kan 
niet terugbetaald worden.



Verhogingen 
Bij elke kalendermaand laattijdige betaling zal 1% aangerekend worden.
Om een aanvraag tot kwijtschelding van de verhogingen te kunnen indienen moeten alle bijdragen en kosten betaald zijn.

Vrijstelling
Om vrijgesteld te kunnen worden van het betalen van de vennootschapsbijdrage, moet u aan volgende voorwaarde voldoen:

1. De vennootschap is een personenvennootschap en geen kapitaalsvennootschap.
2. De vennootschap is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) als inschrijvingsplichtige  

onderneming(*).
3. De zaakvoerder(s) en de meerderheid van de werkende vennoten (niet-zaakvoerders) waren niet onderworpen aan het 

Sociaal Statuut der zelfstandigen voor meer dan drie jaar in de loop van de tien jaar die aan de oprichting van de ven-
nootschap voorafgaan.

Deze 2 hoedanigheden werden vervangen door een uniforme hoedanigheid "inschrijvingsplichtige onderneming".
Deze wijziging heeft dus ook een impact op de vrijstelling van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage tijdens de eerste 3 jaren 
van activiteit, aangezien deze voordien enkel werd toegekend aan de handels- en ambachtsondernemingen.

Beslissing van de FOD Sociale Zekerheid:

  Voor ondernemingen opgericht vóór 1/11/2018 verandert er niets: de vrijstelling blijft enkel toegekend worden aan 
vennootschappen die in de KBO ingeschreven waren als handelsonderneming.

  Voor ondernemingen opgericht ná 1/11/2018 kan de toekenning van de vrijstelling toegekend worden aan alle inschrij-
vingsplichtige ondernemingen. Uiteraard indien aan de andere voorwaarden is voldaan.

De andere cumulatieve voorwaarden werden niet gewijzigd.

Goed om te weten:

→ Een activiteit als zelfstandige in het buitenland moet niet meegeteld worden in de drie jaren activiteit vóór de 
oprichting van de vennootschap (want buiten het KB 38). Dus een periode van activiteit als zelfstandige in het 
buitenland moet niet in aanmerking genomen worden om de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling 
te controleren.

→ Belangrijk: de vrijstelling wordt toegekend voor de drie eerste jaren te tellen vanaf het oprichtingsjaar (of vanaf het 
verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid). Na die drie jaar kan een vennootschap niet meer vrijgesteld worden.

→ Een vennootschap die zaakvoerder zou zijn valt automatisch onder die voorwaarde van 12 kwartalen/3 jaar (door 
rekening te houden met de actieve vennoten natuurlijk).

→ Een verandering van juridische vorm (van personenvennootschap naar kapitaalsvennootschap) of van zaakvoerder 
(die niet voldoet aan de voorwaarde van de 12 kwartalen, dat maakt dat de vennootschap voor dat jaar niet meer 
aan alle voorwaarden voldoet) in de loop van een jaar annuleert de vrijstelling voor datzelfde jaar en dat op gelijk 
welke datum.

→ Een betaalde bijdrage zal terugbetaald worden maar zal eerst gebruikt worden om een ander onbetaald jaar 
te betalen.

Aansprakelijkheid
Diegenen die hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van de vennootschapsbijdrage:

  De zaakvoerders en actieve vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap voor de perio-
de van hun mandaat of van hun activiteit als vennoot en dat vanaf de 1e dag en voor de hele bijdrage voor dat jaar. 
Opgelet: het feit dat ze een gratis mandaat hebben of dat ze zelf niet voor het hele jaar onderworpen zijn als zelfstan-
dige, heeft geen invloed op hun aansprakelijkheid.

  Als een vennootschap voor een onbetaald jaar meerdere zaakvoerders heeft, kunnen ze allemaal een aanmaning krij-
gen voor het geheel van de bijdrage aangezien de bijdrage ondeelbaar is. In de praktijk contacteren we niet alle RS’en, 
maar enkel de RS die de beheerder als prioritair heeft aangeduid. Het is dan aan die RS om eventueel bij de andere 
RS’en een deel van het bedrag dat hij aan ons gestort heeft, op te vragen. 
Opgelet: er is geen regel om te bepalen welke zaakvoerder prioritair is of niet.
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(*) Sinds 1/11/2018 maakt de KBO geen onderscheid meer tussen handelsondernemingen, ambachtsondernemingen en niethandelsondernemingen van privaat recht.


