
Belastingaangifte
over Arcadis aandelen

Hoe verkrijg je via Equatex de benodigde gegevens

om belastingaangifte te kunnen doen

(waarde, aantal, koers, rekeningnummer, dividend overzicht)



Ik wil weten:

Waarde | Aantal | Koers

aandelen per 01-01-2016 

Dividend overzicht

Rekeningnummer UBS bank



Waarde | Aantal | Koers aandelen

➢ Ga naar www.equatex.com

➢ Ga naar ‘Login’ (rechtsboven) – ‘Equateplus participant’

➢ Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord:

De ‘gebruikers-ID’ (User ID – 7 cijfers)

Het ‘Wachtwoord’ (Password – ken je alleen zelf)

http://www.equatex.com/


Waarde | Aantal | Koers aandelen

Je bent nu in je persoonlijke pagina, waar je je huidige 
bezit (portefeuille) kunt bekijken. 

➢Ga naar het tabblad ‘Bibliotheek’ bovenaan de pagina 

➢Ga naar beneden naar ‘Documenten’



Waarde | Aantal | Koers aandelen

➢ Klik op ‘Overzicht per jaareinde’ 
van 31 december 2015 (Year End Statement)* 

* Open het overzicht van 
2015 omdat 1 januari 
2016 een feestdag is en 
geen handelsdag. 
Daarom mag je de koers 
en het aantal van de 
voorafgaande handelsdag 
gebruiken, d.w.z. 31 
december 2015. 



Waarde | Aantal aandelen

Op het ‘Eindejaar overzicht’ staan de waarde en aantal 
aandelen op pagina 2, deze geeft een samenvatting van 
alle aandelen.

➢ Een huidige waarde van EUR xxx,xx

*De waarde ‘Uitoefenbaar’ 
is voor de aangifte niet van  
belang. Dit zijn de 
aandelen die je op dat 
moment kan verkopen. 



Waarde | Aantal | Koers aandelen

➢ De ‘Eindejaars koers’ staat onder ‘Marktprijs’ = 
€18,56 

➢ Het juiste aantal aandelen: 

# x,xxxxx aandelen Arcadis NV. 
(‘Huidige Waarde’ gedeeld door ‘Marktprijs’)

Ga naar:

Rekeningnummer UBS bank

Ga naar:

Dividend overzicht



Rekeningnummer UBS bank

In sommige landen moet het rekeningnummer van de 
UBS bank ingevuld worden op het belasting-
aangifteformulier.

➢ Het rekeningnummer is: 

02300000012813S2
van UBS AG in Zwitserland

Ga naar:

Dividend overzicht



Dividend Overzicht

Ik ben al ingelogd in Equatex

Ik ben nog niet ingelogd in 

Equatex



Dividend Overzicht

➢ Ga naar www.equatex.com

➢ Ga naar ‘Login’ (rechtsboven) – ‘Equateplus participant’

➢ Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord:

De ‘gebruikersnaam’ (User ID – 7 cijfers)

Het ‘wachtwoord’ (Password – kent alleen u)



Dividend Overzicht

Je bent nu in je persoonlijke pagina, waar je je huidige 
bezit (portefeuille) kunt bekijken. 

➢ Ga naar het tabblad ‘Bibliotheek’ bovenaan de pagina 

➢ Scroll naar beneden naar ‘Documenten’

➢ Ga naar ‘Aandelen dividend Belastingoverzicht’ 

➢ Klik op ‘Belastingaangifte – Aandelendividenden’ 
27 april 2016



Dividend Overzicht

➢ Uitgekeerde dividend in 2016 EURO XXX
(Gross / Net Entitlement)

➢Ingehouden dividendbelasting EUR 0,00*

(withholding tax 0,00%)

*Op het uitgekeerde dividend is in 2016 géén dividend belasting (withholding tax 
0,00%) ingehouden, dus is het bruto bedrag (gross) gelijk aan het netto bedrag (net).



Terug naar:

Waarde | Aantal | Koers

aandelen per 01-01-2015 

F.A.Q. op Lovinklaan

website

Rekeningnummer UBS bank

Vragen?
Check de F.A.Q.’s op 

de Lovinklaan website!

http://www.lovinklaan.nl/question/download-faq/

