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Wanneer is dividend 
uitkeren gunstig? 
Het Belastingplan 2021 bevat wijzigingen die 
gevolgen (kunnen) hebben als u dividend uit uw 
vennootschap wilt uitkeren.  

Afspraken Regeerakkoord  
Het kabinet heeft in het 
Belastingplan 2021 opnieuw moeten 
afwijken van afspraken uit het 
Regeerakkoord 2017-2021. 

Tegelijkertijd heeft de 
spoedreparatie aan de fiscale 
eenheid gevolgen voor onderdelen 
van de vennootschapsbelasting en 
dividendbelasting. 

Vanwege de coronacrisis heeft het 
kabinet het wetsvoorstel over 
schulden aan de bv gewijzigd, zodat 
u tot 2023 de tijd heeft om deze 
schulden te beperken tot € 500.000. 

In Belastingplan 2021 laat het 
kabinet de verlaging reguliere tarief 
vennootschapsbelasting los. 

Tarieven en andere wijzigingen 
Het opstap- of mkb-tarief in de 
vennootschapsbelastingtarief is per 

1 januari 2021 verder verlaagd. Dit 
terwijl het tarief in box 2 van de 
inkomstenbelasting in 2020 en 2021 
in twee stappen is verhoogd. In 
hoeverre het tarief in box 3 zich in 
de komende jaren (on)gunstig 
ontwikkelt, hangt af van uw 
vermogenssamenstelling en de 
rendementsontwikkelingen in de 
markt. 

Wanneer kunt u als ondernemer 
met het oog op de te verwachten 
wijzigingen in de tarieven en de 
andere aanpassingen dividend 
uitkeren uit uw bv? Onder welke 
omstandigheden vormt het 
(vervroegd) uitkeren van dividend 
een goede keuze? En wanneer is dat 
niet het geval of loont het niet de 
moeite? 

 

Inhoud 
In dit document komen de volgende 
vragen aan bod: 

• Welke gevolgen hebben de 
tariefwijzigingen en wanneer? 

• Welke gevolgen hebben de 
tussentijdse aanpassingen? 

• Welke gevolgen heeft beperking 
van schulden aan de bv en voor 
wie? 

• Hoe zit het met de NOW-
regeling en dividend? 

• Op welke effecten van 
dividenduitkering moet u 
bedacht zijn en hoe kunt u 
ongewenste effecten 
ondervangen? 
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“Of dividend 
uitkeren gunstig 
of ongunstig 
uitvalt, hangt af 
van verwacht 
rendement plus 
heffing IB. Beide 
veranderen.” 
Dick Catoen 

Wanneer dividend uitkeren? 
Bij het bepalen of dividenduitkering 
in het ene dan wel het andere jaar 
verstandig is spelen de volgende 
factoren zeker of mogelijk een rol: 

1. Tariefwijzigingen 
Waar sommige wijzigingen vooral 
gericht zijn op het tegengaan van 
internationale belastingontduiking 
en -ontwijking, zouden enkele 
tariefaanpassingen in de 
vennootschapsbelasting en 
inkomstenbelasting vooral moeten 
zorgen voor een gelijke belasting 
van ondernemers ongeacht de 
rechtsvorm die zij hebben gekozen 
voor hun bedrijf. Hieronder gaan wij 
in op de tariefwijzigingen in 
achtereenvolgens de 
vennootschapsbelasting en de 
inkomstenbelasting, en de 
gevolgen. 

a. Tariefwijzigingen 
vennootschapsbelasting 
De vennootschapsbelastingtarieven 
zouden volgens het Regeerakkoord 
vanaf 2019 stapsgewijs verlaagd 

worden. Inmiddels is de verlaging 
van het algemene Vpb-tarief 
definitief van de baan, maar het 
mkb-tarief daalt wel. 

Gevolgen van de 
tariefwijzigingen Vpb  
Zolang uw bedrijfsvermogen in een 
of meerdere bv’s zit is de wijziging 
voordelig, omdat het mkb-tarief 
vennootschapsbelasting de 
komende jaren daalt. 

Omzetting van uw ondernemings-
vermogen naar een rechtsvorm die 
heffing via de inkomstenbelasting 
tot gevolg heeft, is hiermee vooral 
sinds 2020 minder aantrekkelijk dan 
daarvoor het geval was. 

In het geval van dividenduitkering 
vanuit een persoonlijke holding gaat 
er vermogen over dat tot dan toe 
onder de vennootschapsbelasting 
viel. Over het uitgekeerde dividend 
betaalt u inkomstenbelasting in box 
2. In 2020 en 2021 is het tarief in 
box 2 gestegen, zodat u nu meer 
betaalt als u dividend uitkeert. 

Ontwikkeling tarieven vennootschapsbelasting 

Kalenderjaar Eerste tariefschijf 
(mkb-tarief) 

Reguliere tarief 

2018 20 % 25 % 

2019 19 % 25 % 

2020 16,5 % 25 % 

2021 15 % 25 % 

 Ontwikkeling tarieven inkomstenbelasting* 

Kalenderjaar Box 2 Fictief rendementen 
box 3 * 

2018 25 % 2,017%; 4,326%; 5,38% 

2019 25 % 1,935%; 4,451%; 5,60% 

2020 26,25% 1,789%; 4,185%; 5,28% 

2021 26,90% 1,898%; 4,501%; 5,69% 

 
* Tarieven zoals bekend in september 2020. 
** Het berekende fictief gemiddeld rendement in schijf 1; schijf 2; schijf 
3 zoals te vinden op de website van de Belastingdienst. Grensbedragen 
en percentages kunnen per kalenderjaar aangepast worden. 
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b. Tariefwijzigingen 
inkomstenbelasting 
 
Box 2  
Het tarief in Box 2 van de 
inkomstenbelasting bedraagt 26,9% 
in 2021. In 2020 was dat 26,25% 
en 2019 was het tarief nog 25%. 

Het behoud van de opbrengsten van 
de dividendbelasting heeft het 
kabinet de budgettaire ruimte 
opgeleverd om het box 2-tarief 
minder te laten stijgen dan 
aanvankelijk was voorgesteld. 
Nochtans is het verschil met de 
vennootschapsbelasting door de 
stijging de komende jaren 
geleidelijk groter geworden. 

Box 3  
Het tarief in Box 3 is variabel. Niet 
alleen wordt het percentage dat 
gehanteerd wordt bij het vaststellen 
van de door u verschuldigde 
vermogensrendementsheffing 
jaarlijks aangepast aan de 

ontwikkeling van de rente in de 
markt. Daarnaast speelt ook de 
aanname mee, dat uw vermogen 
voor zover dat boven een 
grensbedrag uitkomt grotendeels 
belegd wordt en zo een groter 
rendement opbrengt. 

Per 2021 is het tarief in box 3 
verhoogd naar 31%. Tegelijkertijd is 

het heffingsvrije vermogen 
gestegen naar € 50.000. 

De grenzen van de drie 
tariefschijven in box 3 veranderen. 
De forfaitaire vermogensmix blijft 
wel hetzelfde. 

Gevolgen van de 
tariefwijzigingen IB 
Als u in 2021 dividend uitkeert naar 
privé, dan betaalt u meer 
inkomstenbelasting over het 
uitgekeerde bedrag, dat in box 2 
valt, dan als u in 2020 heeft 
uitgekeerd. 

Tegelijkertijd wordt het lastiger om 
lang van tevoren te bepalen welk 
bedrag u aan vermogensrende-
mentsheffing in box 3 zult betalen, 
doordat per jaar verschil kan zitten 
in zowel de grensbedragen als het 
fictief rendement. Daardoor is het 
zelfs mogelijk dat u na consumptie 
van een deel van uw uitgekeerde 
dividend een hoger restbedrag 
overhoudt dan u optimaal vindt met 
het oog op de heffing in box 3. 

De stijging per 2021 van het 
heffingsvrije vermogen in box 3 en 
de aanpassing van de drie 
tariefschijven hebben gevolgen voor 
de uiteindelijke box 3-heffing. De 
precieze gevolgen van de wijziging 
hangen af van uw persoonlijke 
situatie. 

 

Gevolgen tariefwijzigingen: een 
voorbeeld 
Een mkb-ondernemer heeft in de jaren voor 2020 winsten behaald en keert 
vóór 2020 geen dividend uit vanuit de persoonlijke holding. 

In deze situatie is niet alleen het oude, hogere Vpb-tarief betaald over de 
behaalde winsten. Als de ondernemer in 2021 alsnog dividend wil uitkeren 
naar privé, dan geldt bovendien het nieuwe, hogere tarief in box 2 van de 
inkomstenbelasting. 

Wordt het vermogen om wat voor reden dan ook vervolgens niet direct voor 
consumptie gebruikt, dan volgt op een later moment 
vermogensrendementsheffing in box 3. 

Tarieven 2020 inkomstenbelasting box 3 

Schijf Uw (deel van de) 
grondslag 
sparen en beleggen 

Klasse I 
0,07% 

Klasse II 
5,28% 

Percentage 
gemiddeld  
rendement * 

1 Vanaf € 30.846 tot € 
103.643 

67% 33% 1,789% 

2 Vanaf € 103.643 tot € 
1.036.418 

21% 79% 4,185% 

3 Vanaf € 1.036.418 0% 100% 5,28% 

 
Tarieven 2021 inkomstenbelasting box 3 

Schijf Uw (deel van de) 
grondslag 
sparen en beleggen 

Klasse I 
0,03% 

Klasse II 
5,69% 

Percentage 
gemiddeld  
rendement ** 

1 Vanaf €50.000 tot 
€100.000 

67% 33% 1,898% 

2 Vanaf €100.000 tot € 
1.000.000 

21% 79% 4,501% 

3 Vanaf € 1.000.000 0% 100% 5,69% 

 
* Percentages zoals bekend in september 2020. 
** Het berekende fictief gemiddeld rendement voor 2020 is te vinden op 
de website van de Belastingdienst. De percentages voor 2021 zijn 
gebaseerd op informatie op de website van de Rijksoverheid. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk_belang/vermogen/belasting_betalen_over_uw_vermogen/grondslag_sparen_en_beleggen/berekening-2020/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/box-3


Wanneer is dividend uitkeren gunstig? 

04  
 

3. Schulden aan uw bv 
Het kabinet heeft een wetsvoorstel 
ingediend dat ondernemers meer 
tijd moet geven om schulden aan de 
bv te beperken. Het voorstel houdt 
in dat de Belastingdienst vanaf 1 
januari 2023, een jaar later dan 
oorspronkelijk de bedoeling was, 
ingeval van leningen groter dan € 
500.000 het meerdere zal 
aanmerken als een 
dividenduitkering en hierover in box 
2 inkomstenbelasting heffen. 
Eigenwoningschulden bij de bv 
worden buiten beschouwing gelaten. 
Het kabinet heeft tot dit uitstel tot 
2023 besloten vanwege de impact 
op ondernemers van de 
coronacrisis.  

De vraag, of een lening vanuit de bv 
nu echt een lening vormt of een 
eerste stap naar een (onbelaste) 
winstuitkering, speelt al een aantal 
jaren. In veel gevallen hebben de 
ondernemers die gebruik maken 
van de mogelijkheid om een schuld 
bij hun bv aan te gaan niet 
voldoende geld in privé om die 
schuld af te lossen. 

Op dit moment moet de fiscus in het 
geval van een hoog leenbedrag 
kunnen aantonen dat er sprake is 
van een winstuitkering in plaats van 
een schuld. Het invoeren van een 
grensbedrag zou veel van deze 
discussies overbodig kunnen 
maken. 

Mocht u in 2023 dus nog te veel 
schuld hebben aan uw bv, dan heft 
de Belastingdienst over dit teveel 
aan schuld het dan geldende IB-
tarief in box 2. Ervan uitgaand dat 
het tarief gelijk blijft vanaf 2021 zou 
het gaan om 26,9% over het 
verschuldigde bedrag boven de € 
500.000 aan ‘toegestane’ schuld. 

Afbouw schulden 
Uit het bovenstaande blijkt dat 
ondernemers in feite een deadline 
opgelegd krijgen. Of u nu uw 
schulden afbouwt of niet, 
uiteindelijk volgt een box-2 heffing 
over uw schulden aan de bv. Wat 

hebt u dan nog wel in de hand? Dat 
is in feite het moment waarop u 
heffing betaalt. 

Ondernemers hebben in theorie 
enkele mogelijkheden om bestaande 
schulden snel af te bouwen, maar 
het is de vraag in hoeverre deze 
opties in de praktijk op korte 
termijn haalbaar zijn. 

• Dividend uit de bv uitkeren om 
met het uitgekeerde bedrag de 
schuld te beperken; 

• Het geleende geld terughalen 
om uw schuld aan de bv af te 
lossen. 

Dividend uitkeren 
U kunt overgaan tot het uitkeren 
van dividend om de schuld aan de 
bv te verkleinen. Hierover is 15% 
dividendbelasting verschuldigd. 
Deze wordt als voorheffing in 
mindering gebracht op de 
verschuldigde inkomstenbelasting in 
box 2 (2021: 26,90%). 

De dividenduitkering mag de 
continuïteit van de onderneming 
natuurlijk niet in gevaar brengen 
doordat er te veel geld aan de bv 
wordt onttrokken. Het zal daarom 
waarschijnlijk niet voor iedere dga 
mogelijk zijn om voor 1 januari 
2023 (voldoende) dividend uit te 
keren. 

Geleend geld terughalen 
Een andere mogelijkheid is dat u 
het aan de bv verschuldigde bedrag 
terugbetaalt. Maar als het geleende 
geld is gebruikt als aanvulling op 
het inkomen of om vastgoed, 
anders dan uw eigen woning, mede 
te bekostigen, dan is het vrijmaken 
van het hele benodigde bedrag nog 
niet zo eenvoudig. Het is dan ook 
zaak hier tijdig mee te beginnen als 
blijkt dat u onvoldoende dividend 
zult kunnen uitkeren vóór 1 januari 
2023. 

Combinatie 
In de praktijk is het denkbaar dat u 
door middel van een combinatie van 
beide opties uw schuld zoveel 

mogelijk beperkt. Daardoor komt na 
1 januari 2023 de heffing over een 
eventueel restbedrag boven de € 
500.000 minder hard aan.  

 

 

 

 

 

 

Bepaal tijdig 
hoeveel dividend 
u kunt uitkeren 
en of extra 
maatregelen 
nodig zijn om de 
schuld aan uw 
bv te beperken 
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De NOW-regeling en dividend 
Maakt u gebruik van de NOW-
regeling? Onder NOW 2 en 3.1 geldt 
in principe een verbod voor 
dividenduitkeringen over het jaar 
2020. En onder NOW 3.2 en NOW 
3.3. geldt een uitkeringsverbod over 
het jaar 2021. Dus als u gebruik 
maakt van NOW 3.2. of 3.3. kunt u 
ook in 2022 veelal geen dividend 
uitkeren dat afkomstig is uit de 
winst over 2021. 

Voor mkb-ondernemers die een 
voorschot van minder dan €100.000 
ontvangen of een definitieve 
subsidie van minder dan €125.000 
geldt het uitkeringsverbod niet. 

Enkele mogelijkheden bij 
dividenduitkering 
Wat kunt u het beste doen als het 
gaat om dividenduitkering? Los van 
de specifieke details van uw situatie 
noemen we hieronder alvast een 
paar mogelijkheden. 

Meer dividend uitkeren 
Keert u momenteel jaarlijks een 
vast bedrag uit vanuit uw 
persoonlijke holding? Dan zou u 
ervoor kunnen kiezen om de 
dividenduitkering in de jaren 
voorafgaand aan 2023 (iets) te 
verhogen. Voorwaarde is hierbij 
natuurlijk wel dat uw vennootschap 
in staat blijft om opeisbare 
verplichtingen te betalen. 

Hoe het tarief zich na 2021 
ontwikkelt valt nog niet te voorzien. 

Eerder uitkeren 
Heeft u een persoonlijke holding 
met een aanzienlijk bedrag aan 
beleggingsvermogen? Verwacht u 
over niet al te lange tijd een heffing 
als gevolg van schenking of 
vererving van de aandelen? 

Dan kunt u bijvoorbeeld in 2021 
alvast afrekenen of een deel van het 
vermogen in de vorm van dividend 
uitkeren. U zou bijvoorbeeld een 
deel van de aandelen kunnen 
schenken. 

Ook hierbij geldt dat uw 
vennootschap natuurlijk in staat 
moet blijven om opeisbare 
verplichtingen te betalen. En maakt 
u in 2020 en/of 2021 gebruik van 
de NOW-regeling, dan kunt u veelal 
pas over latere jaren dividend 
uitkeren. Of een nieuwe regering zal 
besluiten tot nieuwe wijzigingen of 
juist tot uitstel van wijzigingen 
vanwege de coronacrisis is nog niet 
bekend. 

Box 3 of agio? 
Keert u dividend uit naar privé en 
gebruikt u dit vermogen vervolgens 
niet direct voor consumptie, dan 
valt het bedrag in box 3 van de 
inkomstenbelasting. 

Mocht uw vermogen laag of negatief 
zijn, dan zijn de gevolgen mogelijk 
beperkt. 

Als het extra vermogen (uit een 
dividenduitkering) voor een fiscale 
tegenvaller in box 3 dreigt te 
zorgen, dan wordt soms overwogen 
om het uitgekeerde dividend als 
agio in de persoonlijke holding terug 
te storten. 

Aan deze mogelijkheid zitten echter 
nogal wat fiscale haken en ogen. 
Het is namelijk niet eenvoudig om 
gestort agio weer onbelast uit de bv 
te halen (zie kader). In de meeste 
gevallen zal het vooraf bepalen 
binnen welke bandbreedte de 
hoogte van uw dividenduitkering 
zou moeten vallen gunstiger en in 
ieder geval eenvoudiger blijken. 

Uit de hiervoor genoemde punten 
wordt duidelijk, dat het verstandig 
is om jaarlijks voorafgaand aan 
dividenduitkering naar privé, het 
effect van uw acties op uw 
vermogen in box 3 door te rekenen. 
Dan komt u niet voor onaangename 
verrassingen te staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van dividend naar 
agio: gevolgen 

Stort u het uitgekeerde dividend 
als agio in uw holding terug, dan 
heeft dat een aantal gevolgen. 
 
1. Zo gaat de fiscale 

verkrijgingsprijs van uw 
aandelenbelang door deze 
agioreserve omhoog. 

2. Verder kan vermogen dat als 
agio is gestort niet eenvoudig 
onbelast uit de bv worden 
gehaald. Hier gelden 
voorwaarden als besluit AVA, 
statutenwijziging, omzetting 
van agio in kapitaal, en 
kapitaalvermindering (art. 
4.13, lid 1, onderdeel b, Wet 
IB). 

3. Over het rendement van het 
ingebrachte vermogen 
ontstaat opnieuw een box 2-
claim. 

 
Het is daarom essentieel om 
vooraf uit te zoeken, of deze 
keuze in uw situatie gunstig 
uitvalt. 
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Bepaal in een 
vroeg stadium 
waarvoor u het 
uit te keren 
bedrag wilt gaan 
gebruiken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie 
Het  - inmiddels demissionaire - 
kabinet heeft enkele aanpassingen 
in samenhang met elkaar, en 
daardoor veelal tegelijkertijd, tot 
uitvoering gebracht. In dit 
document hebben wij een aantal 
wijzigingen verzameld waarmee u 
een eerste inschatting kunt maken 
van de gevolgen voor uw situatie. 

• Hebt u geen grote schulden aan 
uw bv, dan zal de beperking van 
deze schulden in 2023 weinig 
tot geen gevolgen voor u 
hebben. 

• De tariefswijzigingen in de 
komende jaren in zowel het 
mkb-tarief van de 
vennootschapsbelasting als box 
2 van de inkomstenbelasting 
spelen daarentegen een 
duidelijke rol als u dividend wilt 
uitkeren. 

• Bij alle ontwikkelingen speelt de 
vermogensrendementsheffing in 
box 3 in eerste instantie alleen 
een rol, als u het uitgekeerde 
dividend niet voor consumptie 
gebruikt. Mocht u overwegen 
alvast dividend uit te keren voor 
de komende jaren, dan is de 
vraag wat u met het 
uitgekeerde bedrag wilt gaan 
doen er één die u het beste niet 
voor u uitschuift. 

 

Dividend uitkeren - gunstig of niet? 
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