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Informatienota 

25 mei 2012 

(Niet-gereglementeerde informatie) 

Betaalbaarstelling van het dividend 

Modaliteiten van de inhouding aan de bron van de bijkomende heffing 

De gewone algemene vergadering van 9 mei 2012 heeft beslist om een dividend van €0,58 per 

aandeel uit te keren. Het dividend na roerende voorheffing bedraagt €0,4350 (voorheffing van 25%). 

Dit bedrag wordt opgetrokken tot €0,4582 indien het aandeel voorzien is van een VVPR-strip 

(verlaagde voorheffing van 21 %).  

Datum van knippen van de coupon nr.72 (Ex-date):   8 juni 2012 

Datum van afsluiting van de dividendgerechtigde posities 

van coupon nr. 72 (Record date):     12 juni 2012  

Datum betaalbaarstelling coupon nr. 72 (Payment date) :  13 juni 2012 

Hoofdbetaalagent: EUROCLEAR BELGIUM 

Eventuele inhouding aan de bron van de bijkomende heffing: 

De wet van 28 december 2011 voerde een bijkomende heffing van 4% in op bepaalde roerende 

inkomsten die ontvangen worden door belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de Belgische 

personenbelasting (hierna PB), indien deze belastingplichtigen meer dan €20.020 aan dividenden 

en/of interesten ontvangen voor het aanslagjaar 2013 (inkomsten van het jaar 2012) (art. 174/1 van 

het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 of WIB 92).  

Op basis van de informatie waarover wij beschikken zijn de modaliteiten voor de inhouding aan de 

bron van deze bijkomende heffing voor de aandeelhouders-natuurlijke personen van BREDERODE de 

volgende.  

- Indien uw aandelen niet voorzien zijn van VVPR-strips wordt een roerende voorheffing van 

25% ingehouden (“25%” stelsel). Deze dividendinkomsten zullen niet worden onderworpen 

aan de bijkomende heffing van 4%. Indien u onderworpen bent aan de PB dient u deze 

roerende inkomsten niettemin in uw aangifte van de PB aan te geven. De betreffende 

roerende inkomsten en uw identiteit worden trouwens meegedeeld aan het “centrale 

aanspreekpunt”
(1)

 ; 

  



 

 

- Indien uw aandelen voorzien zijn van VVPR strips, wordt een roerende voorheffing van 21% 

geheven. Indien u onderworpen bent aan de PB zullen deze dividendinkomsten bovendien 

onderworpen zijn aan de bijkomende heffing van 4% volgens één van de twee volgende 

modaliteiten: 

 

o “21%” stelsel – behoudens uitdrukkelijke opdracht van uwentwege (zie hierna), 

wordt de bijkomende heffing niet onderworpen aan een inhouding aan de bron, 

maar zal ze worden vastgelegd bij de berekening van de personenbelasting, op basis 

van de informatie in uw aangifte, eventueel aangevuld met de gegevens die ter 

beschikking worden gesteld van de belastingadministratie en rekening houdend met 

de eerder vermelde drempel. De betreffende roerende inkomsten en uw identiteit 

worden trouwens meegedeeld aan het “centrale aanspreekpunt” 
(1)

 ; 

 

o “ 21% + 4%” stelsel – Indien u er uitdrukkelijk voor kiest dat de bijkomende heffing 

van 4% aan de bron wordt ingehouden bovenop de roerende voorheffing van 21%, 

worden het bedrag van deze roerende inkomsten en uw identiteit niet meegedeeld 

aan het “centrale aanspreekpunt”
 (1)

.  In uw PB-aangifte moet u de roerende 

inkomsten waarop deze bijkomende heffing aan de bron werd ingehouden, niet 

aangeven. Indien u beslist om voor het “21% + 4%” stelsel te kiezen, dient u dit 

uitdrukkelijk te vragen (zie verder).   

Indien u houder bent van aandelen en VVPR-strips in gedematerialiseerde vorm en indien u wenst 

dat de bijkomende inhouding van 4% aan de bron wordt ingehouden, moet u hiervoor de opdracht 

geven aan de financiële instelling waarbij u uw aandelen heeft gedeponeerd, volgens de door deze 

instelling bepaalde modaliteiten. 

Indien u houder bent van aandelen en VVPR-strips op naam en indien u wenst dat de bijkomende 

inhouding van 4% aan de bron wordt ingehouden, moet u het bijgevoegde formulier invullen, 

ondertekenen en voor 12 juni 2012 terugzenden naar BREDERODE, ter attentie van de heer Fernand 

Gorez, ofwel per post naar het adres 161/1 Drève Richelle -1410 Waterloo, hetzij via e-mail naar het 

adres fg@brederode.eu, of per fax naar 02/3520099.  Indien u uiterlijk op 12 juni 2012 geen enkele 

opdracht heeft gegeven, heffen wij de bijkomende heffing van 4% op de betaling van uw dividend 

niet en delen wij de informatie over de betreffende roerende inkomsten en uw identiteit mee aan 

het “centaal aanspreekpunt”
 (1)

 (automatische toepassing van het “21%” stelsel). 

BELANGRIJK: BREDERODE kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor de 

voorgaande informatie, hoewel deze uit goede bron afkomstig is. Elke aandeelhouder dient, indien 

nodig met de hulp van zijn eigen adviseurs, volgens zijn juridische en fiscale situatie na te gaan of hij 

er persoonlijk belang bij heeft om al of niet te kiezen voor de inhouding aan de bron van de 

bijkomende heffing van 4%. 

(1) Momenteel zijn de exacte mededelingsmodaliteiten aan het centraal aanspreekpunt nog niet door de bevoegde instanties bepaald. Enkel de modaliteiten 

voor de inhouding aan de bron van de bijkomende heffing werden door de FOD Financiën meegedeeld. 

(2) De Franse versie van de nota is de originele tekst. Er bestaat een Nederlandse vertaling maar in geval van interpretatieverschillen tussen de verschillende 

versies is de Franse tekst rechtsgeldig.
  



 

 

BREDERODE NV 

ter attentie van de heer Fernand Gorez 

Drève Richelle, 161, bte 1 

B-1410 Waterloo 

 

Betreft:  Dividenden Brederode voorzien van VVPR-strips – Keuze voor de inhouding aan de 

bron van de Solidariteitsbijdrage (4%) in toepassing van art. 174/1 WIB 1992. 

De ondergetekende(n) …………………………………………………………………………………………………………………… 

gedomicilieerd te ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

aandeelhouder (s) op naam van BREDERODE, 

verklaart (verklaren) uitdrukkelijk te kiezen voor het aantal aandelen BREDERODE voorzien van VVPR-

strips in onze boeken, voor de inhouding aan de bron van de bijkomende heffing van 4%.  

Deze keuze voor de toepassing van de bijkomende heffing van 4% is geldig voor de coupons van 

dividend nr. 72 en de volgende coupons, voorzien van VVPR-strips, die betaald of toegekend zijn 

door BREDERODE aan de ondergetekende(n) tot aan de uitdrukkelijke en schriftelijke herroeping 

door deze laatste(n).  

De ondergetekende(n): 

- Verklaart (verklaren) voldoende geïnformeerd te zijn om deze keuze met perfecte kennis van 

zaken te maken; 

- Bijgevolg ontlast hij/zij BREDERODE uitdrukkelijk van elke aansprakelijk in dit opzicht en 

- Verbindt (verbinden) hij/zij zich ertoe om onmiddellijk en schriftelijk aan BREDERODE elke 

wijziging betreffende zijn/haar/hun identiteit en zijn/haar/hun domicilie mee te delen 

 

Opgemaakt te ………………………………………., op ……………………. 

 

Handtekening(en) 

 


