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Deze aanvulling is opgesteld om u een overzicht te verschaffen van de fiscale gevolgen van het 

Global Share Plan (het “Plan”) en dient niet beschouwd te worden als handleiding voor uw 

persoonlijke belastingaangifte. 

 

Alle woorden geschreven met een hoofdletter worden gebruikt zoals gedefinieerd of gebruikt in 

het Plan.  

 

Deze aanvulling is gebaseerd op de fiscale wetgeving in België van kracht op 1 januari 2019. 

Het heeft niet noodzakelijk betrekking op alle plaatselijke fiscale wetten die op u van toepassing 

kunnen zijn. Zulke wetten zijn vaak complex en veranderen regelmatig. Als een gevolg daarvan 

kan de informatie van dit overzicht niet meer actueel zijn op het ogenblik dat u deelneemt aan 

het Plan, aandelen verwerft, dividenden ontvangt of aandelen verkregen onder dit Plan 

verkoopt. 

 

Gelieve op te merken dat deze aanvulling van algemene aard is en niet al de verschillende 

wetten, regels en bepalingen die van toepassing kunnen zijn bespreekt. Het kan mogelijks niet 

van toepassing zijn op uw specifieke fiscale of financiële situatie en Arcadis NV bevindt zich niet 

in een positie om u te verzekeren van een welbepaald fiscaal resultaat. Bijgevolg wordt het u 

ten zeerste aangeraden om geschikt professioneel advies te vragen met betrekking tot de 

toepassing van de fiscale wetgeving van uw land op uw specifieke situatie. 

 

Indien u een onderdaan of inwoner bent van een ander land, zou de informatie in deze 

aanvulling eventueel niet van toepassing kunnen zijn op u. 

 

FISCALE INFORMATIE 

 

1 DATUM VAN TOEKENNING 

Op de datum dat u deelneemt aan dit Plan en u het recht wordt toegekend om aandelen in 

Arcadis NV aan te kopen tegen een verlaagde aankoopprijs, zal u niet onderworpen worden aan 

belasting. 

 

2 DATUM VAN AANKOOP 

Op de datum dat u aandelen in Arcadis NV aankoopt tegen een verlaagde prijs, zal u 

onderworpen worden aan belasting op het verschil tussen de marktwaarde van de aangekochte 

Arcadis NV aandelen en de verlaagde aankoopprijs. U zal worden onderworpen aan de normale 

progressieve belastingtarieven, gaande van 25% tot 50%, te vermeerderen met lokale 

belastingen. 

 

Rekening houdend met de huidige feitelijke context en de nieuwe administratieve instructies 

van de Belgische Rijksdienst der Sociale Zekerheid, zijn Belgische werkgevers- en 

werknemersbijdragen verschuldigd op het bedrag van de korting. Uw plaatselijke Belgische 

werkgever zal verantwoordelijk zijn voor de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen aan de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en ze zal de werknemersbijdrage afhouden van uw 

verloning. De werknemersbijdrage bedraagt 13,07% op de korting toegekend op de aankoop 

van de aandelen onder dit Plan. De werknemersbijdragen zijn niet begrensd. 
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VOORBEELD BELASTINGSBEREKENING 

 

• Maandelijkse bijdrage     € 100 

• Marktwaarde van de aandelen bij aankoop   € 25 

• Verminderde aankoopprijs van 80% op € 25   € 20 

• Aandelen aangekocht (€ 100 / € 20)    5 

 

• Totaal bruto voordeel voor de Deelnemer 5 x (€ 25 – € 20) € 25 

• Werknemersbijdrage 13,07% x € 25    € 3,27 

• Belastbaar bedrag € 25 – € 3,27 (sociale zekerheid)   € 21,73 

 

• In de veronderstelling van een marginaal tarief van 50%  € 10,87 

=  Netto voordeel € 25 – (€ 3,27 + € 10,87)   € 10,87 

 

3 VOORHEFFING EN RAPPORTERING 

Uw plaatselijke Belgische werkgever zal op dezelfde wijze als voor uw gewone cash verloning 

bedrijfsvoorheffing inhouden wanneer u de Arcadis NV aandelen met korting verkrijgt en zal hij 

het belastbaar inkomen resulterend uit de aankoop tegen korting weergeven op uw loonfiche en 

fiscaal attest 281.101. 

 

Het is uw eigen verantwoordelijkheid en verplichting om het belastbaar bedrag dat u verkrijgt bij 

de voltrekking van de aankoop van de Arcadis NV aandelen tegen korting onder dit Plan aan te 

geven in uw jaarlijkse belastingaangifte van het jaar waarin u de Arcadis NV aandelen aankocht 

tegen korting en de verschuldigde belastingen te betalen. Uw verplichting tot aangifte staat los 

van de rapporterings- en voorheffingsverplichtingen van uw werkgever. U bent tevens verplicht 

om alle bankrekeningen die u in het buitenland aanhoudt aan te geven in uw jaarlijkse 

belastingaangifte. Bovendien zal u aan de Nationale Bank van België het rekeningnummer van 

deze buitenlandse bankrekeningen, de naam van de bank waarbij de rekeningen werden 

geopend en het land waarin deze werden geopend moeten melden in een afzonderlijke aangifte 

(het formulier voor, en de modaliteiten van deze meldingsplicht zijn beschikbaar op 

www.nbb.be). 

 

4 DIVIDENDEN 

U zal onderworpen worden aan inkomstenbelastingen op enig dividend dat wordt uitgekeerd 

met betrekking tot Arcadis NV aandelen die u verwerft onder dit Plan. Dividenden uitgekeerd 

met betrekking tot de Arcadis NV aandelen die u verwerft onder dit Plan zullen zowel aan 

Nederlandse als aan Belgische belasting onderworpen worden. 

 

De Nederlandse voorheffing zal worden ingehouden aan de bron en bedraagt doorgaans 15%. 

Echter, onder bepaalde wettelijke voorwaarden kan het dividend zijn vrijgesteld van 

Nederlandse dividendbelasting. U zal worden geïnformeerd over het bedrag aan ingehouden 

Nederlandse dividendbelasting.  

 

De dividenden zullen, na aftrek van de Nederlandse voorheffing, in België belast worden. De 

Belgische fiscale behandeling van de dividenden zal afhangen van het al dan niet toepassen 

van de Belgische voorheffing, aan een tarief van 30%. Indien de Belgische voorheffing werd 

ingehouden, vormt deze voorheffing de eindbelasting, en moet u het dividendinkomen niet meer 

aangeven in uw jaarlijkse belastingaangifte. Indien geen Belgische voorheffing werd 

ingehouden, zal u het dividendinkomen moeten aangeven in uw jaarlijkse belastingaangifte, en 

zullen de dividenden belast worden aan een tarief van 30%. 

 

VOORBEELD BELASTINGBEREKENING 

 

• Bruto bedrag dividend      € 5 

• Nederlandse voorheffing (bronbelasting) van bijvoorbeeld 15% € 0,75 

• Bedrag dividend na Nederlandse voorheffing (bronbelasting)  € 4,25 

• Bedrag onderworpen aan Belgische belasting   € 4,25 

                                                      
1 Noteer dat indien aandelen worden aangekocht in de periode gaande van 1 januari 2019 tot 
28 februari 2019, uw plaatselijke Belgische werkgever, rekening houdende met de huidige 
feitelijke situatie, bedrijfsvoorheffing zal inhouden en het belastbaar bedrag zal aangeven via 
een speciale fiche (niet 281.10). 
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• Belgische belasting van 30%      € 1,28 

=  Bedrag dividend na Belgische belasting    € 2,97 

  

*Noteer dat indien aandelen worden aangekocht in de periode gaande van 1 Januari 2019 tot 28 Feruari 

2019, uw plaatseljike Belgusche werkgever, rekening houdende met de huidige feitelijke situatie, 

bedrijfsvoorheffing zal inhouden en het belastbaar bedrag zal aangeven via een speciale fiche (niet 

281.10). 

 

5 UITWISSELING VAN INFORMATIE 

In het algemeen zal u niet onderworpen zijn aan enige buitenlandse uitwisselingsvereisten met 

betrekking tot het Plan. 

 

6 BEURSTAKS 

Vanaf 1 januari 2017 werd het toepassingsgebied van de Belgische beurstaks uitgebreid tot 

transacties met betrekking tot genoteerde effecten die worden uitgevoerd middels buitenlandse 

tussenpersonen van beroep. Het betreft een belasting van 0,35% van de betaalde koopprijs of 

ontvangen verkoopopbrengst bij bepaalde aankopen en verkopen van genoteerde aandelen. 

 

Onder de huidige feiten, zijn er zeker argumenten om te verdedigen dat de aankoop van 

Arcadis NV aandelen onder het Plan niet onderworpen zijn aan de beurstaks, maar het kan niet 

worden uitgesloten dat de Belgische belastingadministratie desalniettemin een ander standpunt 

inneemt. De verkoop van Arcadis NV aandelen verworven onder het Plan zal, echter, in principe 

onderworpen zijn aan de beurstaks. 

 

Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om de beurstaks aangifte in te dienen en de 

verschuldigde beurstaks te betalen vóór het einde van de tweede maand volgend op de maand 

waarin de belastbare transactie heeft plaatsgevonden (voor verdere instructies en een kopie 

van het aangifteformulier kunt u vinden op de volgende website).  

 

Noteer dat indien de Arcadis NV aandelen worden overgezet naar een effectenrekening 

aangehouden bij een bank in België en vervolgens worden verkocht, de Belgische bank voor 

uw rekening de aangifte in de beurstaks zal indienen en de beurstaks zal voldoen. Het is uw 

uitsluitende verantwoordelijkheid om te beslissen of u al dan niet de Arcadis NV aandelen zal 

laten overzetten naar een effectenrekening bij een bank in België. 

 

U wordt sterk aangeraden uw persoonlijk belastingadviseur te raadplegen met betrekking tot de 

toepassing van de beurstaks. 

 

7 EFFECTENTAKS 
Vanaf 10 maart 2018 kan een Belgische ingezetene onderworpen worden aan een belasting 
van 0,15% op effectenrekeningen indien de totale gemiddelde jaarlijkse waarde van de effecten 
die hij/zij op effectenrekeningen aanhoudt bij Belgische en buitenlandse financiële instellingen 
meer bedraagt dan EUR 500.000. Voor effectenrekeningen gehouden bij Belgische financiële 
instellingen ligt de verantwoordelijkheid voor de aangifte en betaling van de belasting bij de 
Belgische financiële instellingen (behalve als de betrokkene effecten aanhoudt op rekeningen 
bij meerdere financiële instellingen en de drempel van EUR 500.000 niet is bereikt met 
betrekking tot de afzonderlijke rekeningen, maar alleen samen genomen, dan is de persoon 
verantwoordelijk voor het aangeven en betalen van de 
belasting). Indien aandelen worden aangehouden op buitenlandse effectenrekeningen en de 
belasting niet vrijwillig wordt ingehouden in het buitenland bent u als enige verantwoordelijk 
voor het aangeven en betalen van de verschuldigde belasting op effectenrekeningen. 
 
U wordt sterk aangeraden om na te gaan of u verantwoordelijk bent voor het aangeven en 
betalen van de belasting op effectenrekeningen met betrekking tot de in het kader van het Plan 
verworven aandelen van de Vennootschap. 

  

 

8 OVERIG 

Uw Arcadis NV aandelen staan op rekeningnummer: 02300000012813S2. Deze rekening werd 

geopend bij UBS Bank in Zwitserland. 

https://financien.belgium.be/nl/experten_partners/investeerders/taks-op-beursverrichtingen

