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AANVULLING van 19/03/2018
op het prospectus
voor het openbaar aanbod van coöperatieve aandelen
van 27/06/2017

Deze Aanvulling werd goedgekeurd op 19/03/2018 door de Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten (FSMA) overeenkomstig artikel 34 van de Wet van 16 juni 2006 betreffende de openbare
aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt (Prospectuswet).
De goedkeuring door de FSMA houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van de
verrichting, noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt.
Deze Aanvulling is onlosmakelijk verbonden met het Prospectus voor het openbaar aanbod van
maatschappelijke aandelen dat door de FSMA op 27/06/2017 goedgekeurd werd. Beide documenten
moeten in samenhang gelezen worden.
Het Prospectus en de Aanvulling zijn beschikbaar in de CRELAN-agentschappen en op de website
www.crelan.be, zowel in het Nederlands als in het Frans.
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Deze Aanvulling heeft tot doel de belegger in te lichten over een wijziging van het belastingstelsel van
de coöperatieve aandelen zoals beschreven in sectie 3.4.10. van het prospectus van 27/06/2017 voor
het openbaar aanbod van coöperatieve aandelen van de CVBA CrelanCo.
CrelanCo is een coöperatieve vennootschap erkend door de Minister van Economie en door de
Nationale Raad voor de Coöperatie. Gelet op artikel 21, 6° van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen vloeide daaruit voort dat een eerste schijf van dividenden vrijgesteld was van
belasting voor natuurlijke personen. Deze vrijstelling bedroeg 190 EUR per belastingplichtige voor
inkomstenjaar 2017 en dividenden boven dit bedrag werden belast aan een tarief van 30%.
Artikel 104 van de Programmawet van 25/12/2017 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van
29/12/2017) heeft deze bijzondere vrijstelling voor erkende coöperatieve vennootschappen opgeheven
en vervangen door een breder vrijstellingsmechanisme voor dividenden van aandelen, zonder
onderscheid tussen coöperatieve dividenden en andere type dividenden.
Het nieuwe mechanisme bevindt zich in artikel 21, lid 1, 14° van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 en laat toe om de eerste schijf van 416,50 EUR (= 640 EUR geïndexeerd
bedrag voor de inkomsten 2018) aan dividenden waaronder coöperatieve dividenden vrij te stellen van
belastingen.
Deze vrijstelling zal niet meer aan de bron worden toegepast, zoals dit het geval was voor dividenden
van erkende coöperatieve vennootschappen. De roerende voorheffing (30% in 2018 voor coöperatieve
aandelen) zal voortaan vanaf de eerste cent van dividend ingehouden worden. De belastingplichtige zal
zelf een terugbetaling moeten vragen van de roerende voorheffing op de eerste schijf van vrijgesteld
dividend via zijn belastingaangifte. Deze roerende voorheffing zal toegerekend worden (en
desgevallend terugbetaald) op de verschuldigde belasting.
Dit nieuwe belastingstelsel is van toepassing op de inkomsten die vanaf 1 januari 2018 worden betaald.
De aanvraag tot terugbetaling zal voor de eerste keer ingediend mogen worden met de fiscale aangifte
van aanslagjaar 2019, inkomsten 2018.
NB : voor het aanslagjaar 2018, inkomsten 2017, is het oude regime (vrijstelling van eerste schijf van
190,00 EUR) nog van toepassing.
Sectie 3.4.10. van het prospectus van 27/06/2017 wordt bijgevolg vervangen door de volgende tekst :

3.4.10. Belastingstelsel
Op de dividenden gestort door CrelanCo wordt een roerende voorheffing ingehouden.
Voor inkomsten van het jaar 2018 bedraagt deze voorheffing 30%.
Ingevolge artikel 21, lid 1, 14° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen wordt vanaf aanslagjaar
2019 (inkomstenjaar 2018) een bedrag aan dividenden tot 640 euro (per belastingplichtige per jaar)
vrijgesteld van belasting. Deze vrijstelling geldt voor alle type dividenden, al dan niet coöperatief, en
wordt niet aan de bron toegepast. De belastingplichtige zal zelf een terugbetaling moeten vragen van
de roerende voorheffing op de eerste schijf van vrijgesteld dividend via zijn belastingaangifte.
De aandacht wordt gevestigd op het feit dat wanneer minderjarige kinderen dividenden ontvangen,
deze dividenden toegevoegd moeten worden aan de dividenden ontvangen door de ouders, elk voor
de helft.
De voormelde informatie houdt rekening met de wetgeving zoals deze op datum van dit prospectus
van toepassing is en wordt meegedeeld zonder enige garantie naar de toekomst. Het is raadzaam
voor beleggers om zich regelmatig te informeren omtrent de fiscale behandeling van coöperatieve
aandelen.
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