
Beleggen binnen de vennootschap via Tak26 

Heeft uw vennootschap doorheen de jaren kapitalen geaccumuleerd  ? 

Of heeft uw vennootschap systematisch jaarlijks een bepaalde spaarcapaciteit  ? 

Indien  u  deze middelen op middellange of lange termijn niet nodig heeft  voor de werking van uw 

vennootschap, dan hebt u zich waarschijnlijk al vaker de vraag gesteld hoe u deze kapitalen beter kan 

laten renderen, zonder risico’s te nemen !   

Zeker nu, met de lage rentes op spaarrekeningen, termijnrekeningen, enz… is deze vraag heel acuut 

bij heel wat van onze ondernemers en vrije beroepers. 

TAK 26 biedt een oplossing !  

 

Tak 26 : 

 Is een veilige kapitalisatieformule die specifiek ontwikkeld werd voor vennootschappen 

 Biedt  kapitaalsgarantie + een gegarandeerd basisrendement + eventueel een jaarlijkse 

winstdeelname. 

 Laat u toe om gelden die uw vennootschap gespaard heeft toch op een rendabele manier te 

laten kapitaliseren in afwachting dat deze sommen de vennootschap verlaten om naar u 

privé te worden overgebracht, volgens de normale fiscale regels. (bv: dividenduitkeringen, 

liquidatiereserve, liquidatie van uw vennootschap)  

Voordelen: 

 Sparen in de vennootschap met een gewaarborgde rentevoet 

 De rendementsverwachtingen liggen in de lijn van de lange termijnrente.  Het  gemiddeld  

totaal rendement (gewaarborgd + winstdeelname) van de afgelopen 4 jaar schommelt, 

afhankelijk per verzekeraar, rond de 2,30%.  In 2015 lag het totaalrendement tussen de 2% à 

2,15%. De moeite waard om eens te vergelijken met een spaar-of termijnrekening !  

 Een tak 26 belegging heeft geen invloed op de notionele intrestaftrek 

 Een tak 26 belegging heeft ook geen invloed op het verlaagd tarief voor 

vennootschapsbelasting 

Wenst u hier graag meer over te weten ? 

Als onafhankelijke makelaar begeleiden wij u graag in uw zoektocht naar de juiste oplossing.  

Er is geen beste product, maar wel een beste oplossing per situatie. Hierbij is het belangrijk dat de 

keuze van de verzekeraar wordt gemaakt in functie van uw individuele wensen !         

Neem gerust contact op voor meer informatie.  
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