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Situatie

• Wat doen met slapende contanten op bankrekeningen?

• Opbrengst is nihil, soms zelfs negatieve spaarrente

• Aandelenbeveks (DBI): veel risico
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Doelstelling

Beleggen op middellange termijn, terwijl het geld gemakkelijk beschikbaar blijft.

Kapitaal inflatiebestendig houden
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Oplossing

Tak 6 : Luxemburgs kapitalisatiecontract

• Luxemburgs kapitalisatiecontract voor Belgische vennootschappen

• Vanaf 30 000 euro in externe en interne fondsen

• bijkomende stortingen of dripfeeding mogelijk vanaf 5000 euro, 1500 euro per fonds 

• Vanaf  250 000 euro fonds dédié
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België – Luxemburg

Belgisch kapitalisatiecontract
Tak 26 

Luxemburgs kapitalisatiecontract
Branche 6 

• Wetgevend kader : FSMA • Wetgevend kader: CAA

• Kapitaalsgarantie • Geen kapitaalsgarantie

• Rendementsgarantie • Geen rendementsgarantie

• Gekoppeld aan beleggingsfondsen

• Conform Belgische en Europese wetgeving • Conform Belgische en Europese wetgeving
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Voor wie?

• Doktersvennootschappen

• Managementvennootschappen

• Patrimoniumvennootschappen

• KMO’s

• Grote bedrijven

• VZW’s

• …
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Keuze uit verschillende types fondsen
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Voordelen

• Belegging beschermd door de Luxemburgse veiligheidsdriehoek

• Geen premietaks van 2%, 4,4% (vennootschappen), noch beurstaks (TOB), noch effectentaks!

• Beschikbaarheid van contanten : afkoop te allen tijde mogelijk en kosteloos

• Mag ingezet worden als waarborg voor een lening

• Wijzigingen in de vennootschap hebben geen invloed

- Bij overlijden van een aandeelhouder

Het kapitalisatiecontract is niet afhankelijk van het leven van een natuurlijk persoon

- Statutenwijziging

- Fusie

➢ Niet nodig overhaast te herbeleggen
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Fiscaliteit

• Bij aanschaf: opgenomen op de actiefzijde van de balans (Rubr. 5101) « Geldbeleggingen
andere dan vastrentende beleggingen »

• (eventueel: (Rubr. 657-658):«Diverse financiële kosten» Te boeken bedrag: instapkosten )

• Daarna boeken bij uitkering of afkoop:

• De gerealiseerde meerwaarde moet in de aangifte vennootschapsbelasting als roerende
inkomsten worden opgegeven en wordt belast aan het vennootschapstarief van 25%. Indien de
vennootschap profiteert van het verlaagde belastingtarief (20%), blijft dat gehandhaafd.

• Lux. verzekeraars houden geen roerende voorheffing in

• Minwaarden zijn aftrekbaar binnen de vennootschapsbelasting

• Een attest van de belastbare meerwaarde (aftrekbare minwaarde) wordt afgeleverd door
Bâloise.
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Boekhoudkundige verwerking

Onderschrijving

• Balans-actief (Rubr. 5101) « Geldbeleggingen andere dan Te boeken bedrag: aanschaffingswaarde

vastrentende beleggingen »

• Resultatenrekening (RR) (Rubr. 657-658):«Diverse financiële kosten» Te boeken bedrag: instapkosten

Meerwaarden

➢ Gerealiseerde meerwaarden

• RR (752): Meerwaarden bij realisatie van vlottende activa Te boeken bedrag: Bedrag van de gereal. Meerwaarde

• RR (6700): Ingehouden roerende voorheffing Te boeken bedrag: geen, Lux. verzekeraars houden geen RV in

• Balans (5101 (-)): « Geldbeleggingen andere dan Ten belope van het kapitaal

vastrentende beleggingen »

Minderwaarden

➢ Latente minderwaarden

• RR (6510): waardeverminderingen op vlottende activa

• Balans (519 (-)): geboekte waardeverminderingen

➢ Gerealiseerde minderwaarden

• RR (652): Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa 

• Balans (5101 (-)): « Geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen»

➢ Terugneming van eerder geboekte minderwaarden

• RR: Waardevermindering op vlottende activa (terugneming)

• Balans (519 (+)): geboekte waardeverminderingen
11
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Vergelijking fiscaliteit
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Eenvoudigere boekhouding en interessanter qua fiscaliteit
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EFFECTENREKENING TAK 6

– 2 fondsen x 500 000 = 1 000 000

– Fonds 1 heeft 100 000 winst – Belastbare winst van 100 000

– 25% vennootschapsbelasting op 100 000 = 25 000

– Fonds 2 heeft 100 000 verlies – Aftrekbaar verlies van 100 000

– Niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting – Geen vennootschapsbelasting

– 975 000 euro – 1 000 000 euro 
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Vergelijking DBI-bevek
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• Fiscaliteit mag nooit de belangrijkste reden zijn om in het ene of het andere fonds te stappen! 

• De fiscale besparing bij een verwacht rendement van 6 procent, bedraagt slechts 1,50 procent, 

met name 6 procent vermenigvuldigd met 25 procent vennootschapsbelasting. 

(1,20 procent bij verlaagd tarief) 

• ‘Met het beperkte aanbod aan DBI-fondsen beleg je niet in de beste fondsen. Het 

nettorendement ligt bij andere fondsen vaak hoger, ondanks de minder gunstige fiscaliteit.’

› DE TIJD

IN DE PERS
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Vergelijking rendement tak 6 en DBI

19.09.2022ProCapi voor Belgische rechtspersonen 16



PUBLIC

Vergelijking rendement Tak 6 en DBI  (YTD 05-09-2022)

19.09.2022ProCapi voor Belgische rechtspersonen 17

› Conclusie YTD 2022 : sterkere dalingen bij DBI-fondsen
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Vergelijking rendement Tak 6 en DBI  (YTD 05-09-2022)
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› Conclusie op 3 jaar: betere rendementen terug te vinden in 

Tak 6
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Via de liquidatiereserve kunnen zaakvoerders op een fiscaalvriendelijke manier geld uit hun vennootschap 

halen en dat naar hun privévermogen overbrengen. Tijdens de wachttermijn kan de reserve eventueel belegd 

worden. 

"Een mogelijkheid is om de liquidatiereserve te beleggen via een Luxemburgs branche 6-kapitalisatiecontract", zegt 

Stijn Van Looy van de vermogensadviseur Gardanto. "Dat geeft u toegang tot een ruim gamma aan fondsen die 

beleggen in aandelen, obligaties of een combinatie van beide activaklassen. Op die manier kunt u een portefeuille op 

maat samenstellen die aangepast is aan uw beleggersprofiel.

…
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Brochure Tak 6
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Brochure Tak 6
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Tak 23 

› Levensverzekeringscontract waarvan het rendement gekoppeld is aan

beleggingsfondsen

› 1 of 2 onderschrijvers, 1 of 2 verzekerden

› Vrije begunstigingsclausule

› Minimale premie : externe fondsen : 30.000 EUR

gepersonaliseerd fonds: 250.000 EUR

› Onderschrijver: Verklaring jaarlijkse aangifte voor de personenbelasting

› Verzekeringsmaatschappij : verklaring in het kader van automatische 

gegevensuitwisseling

› Belasting

• Levensverzekeringstaks van 2% op de gestorte premie, te spreiden kostenloos over 4j

• Geen roerende voorheffing, geen meerwaardetaks, geen effectentaks

• Geen belasting bij afkoop
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DIENST WEALTHPLANNING
Aanleveren Case Studies Vermogensplanning en Mobility Factsheets
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Disclaimer

Ce document a été rédigé en avril 2021 sur la base d’informations validées à cette date. 

Les informations reprises sont celles dont dispose la société Bâloise Vie Luxembourg S.A. à cette date. Le 

présent document n’a qu’un caractère général. Bâloise Vie Luxembourg S.A. ne donne, dans le cadre de ce 

document, aucun conseil juridique et/ou fiscal, ni aucun autre conseil de quelque nature que ce soit. Il est 

recommandé de s’informer auprès de conseillers indépendants. 

Bien que les informations reprises dans ce document proviennent de source fiable, Bâloise Vie Luxembourg S.A. 

ne garantit pas leur exactitude, leur précision, leur pertinence, leur exhaustivité, ni leur actualité par rapport aux 

situations personnelles de chacun des souscripteurs. Bâloise Vie Luxembourg S.A. recommande aux personnes 

intéressées par la souscription d’un tel produit de se renseigner au préalable auprès d’un avocat ou de tout autre 

conseiller. Les informations mentionnées dans le présent document ne constituent en aucun cas une offre ou 

une sollicitation pour l’achat ou la vente d’un produit d’assurance. Par conséquent, Bâloise Vie Luxembourg S.A. 

décline toute responsabilité en cas d’erreur, de faute d’impression ou d’interprétation erronée des informations 

contenues dans le présent document.

Tous les droits d’auteur dans ce document sont la propriété de Bâloise Vie Luxembourg S.A. Il ne peut être 

diffusé sous quelque forme que ce soit sans l’accord préalable de la société Bâloise Vie Luxembourg S.A.
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