
De Financiering Voorafbetalingen Belastingen (VAB) is een krediet van bepaalde duur 

waarmee u de voorafbetalingen van belastingen financiert en belastingvermeerderingen 

vermijdt. Deze eenvoudige, voordelige en flexibele formule verlicht uw thesaurie via een 

gespreide betaling over maximaal 12 maanden, evenals uw administratief beheer: zodra 

de overeenkomst gesloten is, hoeft u zich geen zorgen meer te maken!

Voorafbetalingen van belastingen 

Een financiering van de voorafbetalingen 

van belastingen is de ideale oplossing als 

u... 
 > een belastingverhoging wegens niet-voorafbetaling wil vermijden; 

 > uw bestaande kredietlijnen of uw eigen middelen voor andere 

doeleinden wil bewaren;

 > de terugbetaling van de lening over meerdere maanden wil spreiden. 

Kies voor een andere 
oplossing als…

 > u de financiering overweegt van vaste 
activa of andere liquiditeitsbehoeften 

 > u wil zorgen voor de financiering van een 
fiscale aanpassing 



Kenmerken

Duur
Maximaal 12 maanden 

 
Bedrag
Ten hoogste het betaalde bedrag aan belastingen    

Interesten 
De rentevoet wordt bepaald voor de hele duur van 
het krediet (max. 12 maanden). 

Opnameplan
Onmiddellijk en in één keer 

Terugbetaling 
U begint de maand zelf of een maand na de 
terbeschikkingstelling van het geld terug te 
betalen in constante maandelijkse termijnen over 
een periode van maximaal 12 maanden.

Vervroegde terugbetaling
Een vervroegde terugbetaling is slechts toegestaan 
als de kredietnemer voldoet aan de definitie van een 
onderneming in de zin van de wet op de financiering van 
de kmo’s(1). In dat geval zal een verbrekingsvergoeding 
verschuldigd zijn die berekend wordt op het bedrag van 
het oorspronkelijk toegekende krediet(2). 

Kosten
Openingskosten: 100 euro 

Fiscaliteit 
De interesten en kosten zijn aftrekbaar. 

Vragen?
Uw corporate banker geeft u graag  

meer informatie en kan u 
doorverwijzen naar de oplossing  

die het best tegemoetkomt  
aan uw behoeften.

Voor meer informatie over de regeringsmaatregelen voor kleine en  
middelgrote ondernemingen, surf naar financieringvanondernemingen.be
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(1) Artikel 2, 4° Wet van 21-12-2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering van kleine en middelgrote 
ondernemingen (B.S. 31.12.2013), zoals gewijzigd door de Wet van 21.12.2017 (B.S. 29.12.2017).
(2) Als het oorspronkelijk toegekende bedrag ten hoogste 2 miljoenen EUR bedraagt, bedraagt de verbrekingsvergoeding ten 
hoogste 6 maanden interest. berekend op het vervroegd terugbetaalde bedrag


