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FISCALE 
INFORMATIE 2020 
NEDERLAND 

 

 

 

 

 

 

Dit informatiememorandum is bedoeld om u op hoofdlijnen te informeren over de fiscale 

consequenties van het Global Share Plan (het “Plan”) en dient niet beschouwd te worden als 

handleiding voor uw persoonlijke belastingaangifte.  

 

Alle in dit informatiememorandum met een hoofdletter geschreven begrippen hebben de 

betekenis zoals in het Plan gedefinieerd of gebruikt. 

 

Dit informatiememorandum is opgesteld met inachtneming van de Nederlandse fiscale regels 

zoals die van kracht waren op 1 januari 2020. Naast de Nederlandse belastingregels bent u 

mogelijk ook onderworpen aan de belanstingregels van een ander land. Belastingregels zijn 

vaak complex en aan verandering onderhevig. Als gevolg daarvan kan deze informatie wellicht 

niet langer op u van toepassing zijn op het moment dat u deelneemt aan het Plan, aandelen 

verkrijgt, dividenden ontvangt of aandelen die u onder het Plan heeft verkregen vervolgens 

verkoopt.  

 

Houdt u er rekening mee dat dit informatiememorandum zeer algemeen van aard is en niet alle 

mogelijk toepasselijke wet- en regelgeving behandelt. De onderstaande informatie is wellicht 

niet van toepassing op uw specifieke fiscale of financiële situatie en Arcadis NV kan u geen 

specifieke belanstingregels garanderen. In het bijzonder gaan wij er van uit dat: 

 

• U een inwoner bent van, en gedurende de gehele looptijd van het plan op alle relevante 

tijdstippen voltijds gewerkt heeft in, Nederland; 

• U een reguliere werknemer (en dus geen statutair directeur of ZZP’er enzovoorts) bent van 

de Vennootschap en / of haar Groepsmaatschappijen; 

• U in Nederland verzekerd bent voor sociale zekerheidsdoeleinden; 

• U geen zogenaamd aanmerkelijk belang (> 5% van enig soort aandelen in de 

Vennootschap en / of haar Groepsmaatschappijen) of lucratief belang (bepaalde 

aandelen die een hefboomstructuur vertegenwoordigen en / of specifieke 

managementvoorwaarden hebben) bezit onder Nederlands belastingrecht  

 

Wij adviseren u daarom dringend om deskundig advies in te winnen over de toepassing van de 

fiscale regels in uw land in uw specifieke situatie.  

 

Indien u een inwoner bent van een ander land dan Nederland, is de informatie die is opgenomen 

in dit memorandum mogelijk niet op u van toepassing.  

 

FISCALE INFORMATIE 

 

1 DATUM VAN TOEKENNING 

Op de datum waarop u deelneemt aan het Plan en een recht krijgt om met een korting Arcadis NV-

aandelen te kopen, is daarover geen belasting verschuldigd.  

 

2 KOOP VAN AANDELEN 
Op de datum waarop uw opgebouwde Inhoudingen worden gebruikt om met een korting gehele 
of fractionele ARCADIS NV-aandelen te kopen, is het verschil tussen de waarde in het 
economisch verkeer van de ARCADIS NV-aandelen en de verlaagde koopprijs onderworpen aan 



LOVINKLAAN FOUNDATION / ARCADIS NV / GLOBAL SHARE PLAN (2010-2020) / NEDERLAND 

NL.TX2020 2020-4 / 5666410-V1 2 

het reguliere, progressieve belastingtarief van maximaal 49,50%1 plus sociale 
verzekeringspremies (indien toepasselijk). Vanwege de blokkeringstermijn van één (1) jaar, mag 
de fiscale waarde in het economisch verkeer van de ARCADIS NV-aandelen bij de koop onder 
voorwaarden worden verminderd met 5,5% voor een volledig jaar. 

 

3 INHOUDINGSVERPLICHTINGEN 

In beginsel heeft de werkgever de verplichting om op de datum van aankoop het verschil tussen 

de waarde in het economisch verkeer van de verkregen Arcadis NV-aandelen (met toepassing 

van de fiscale korting) en de koopprijs (met toepassing van de bedrijfskorting) als belast loon in 

aanmerking te nemen en als zodanig bij de belastingdienst aan te geven. Tevens is de 

werkgever verplicht de hierover verschuldigde loonbelasting en sociale verzekeringspremies 

(indien van toepassing) in te houden en af te dragen.  

 

4 VERMOGENSRENDEMENTSHEFFING (‘BOX 3’) 

De waarde van al uw bezittingen (waaronder de opgebouwde Inhoudingen, verkregen dividenden 
en de aangekochte ARCADIS NV aandelen) verminderd met de waarde van de schulden op 1 
januari van elk kalenderjaar is onderworpen aan de vermogensrendementsheffing van effectief 
tussen 0,54% en 1,60% (afhankelijk van de waarde van al uw bezittingen). Het heffingsvrije 
vermogen bedraagt € 30.846 (2020) (dit bedrag mag worden verdubbeld voor fiscale partners).  

 

5 DIVIDENDEN 

Dividenden – in geld of in natura – verkregen op uw Arcadis NV-aandelen zijn in beginsel 

onderworpen aan 15% dividendbelasting. Echter, onder bepaalde wettelijke voorwaarden kan 

het dividend zijn vrijgesteld van dividendbelasting. U zult worden geïnformeerd over het bedrag 

aan dividendbelasting dat is ingehouden. De betaalde dividendbelasting kan normaal gesproken 

in mindering worden gebracht op de verschuldigde inkomstenbelasting ter zake uw Arcadis NV-

aandelen in hetzelfde kalenderjaar. 

 

6 OVERIG 

Uw Arcadis NV-aandelen staan op rekeningnummer 02300000012813S2.  

 

VOORBEELDBEREKENING VERSCHULDIGDE BELASTING  

(toepasselijk tarief van 37.35%) 

 

• Maandelijks spaarbedrag   € 100 

• Beurskoers bij aankoop   € 25 

• Betaald per aandeel (€ 25 – 20% korting) € 20 

• Aantal gekochte aandelen (€ 100 / € 20)  5 

 
• Fiscale korting per aandeel vanwege 1-jaars blokkering (5,5% x € 25) € 1,38 
• Fiscale waarde per aangekocht aandeel (€ 25 – € 1,38)  € 23,62 
=  Totaal maandelijks fiscaal (bruto) voordeel 5 x (€ 23,62 – € 20) € 18,10 

 
• Verschuldigde belastingen (37,35% x € 18,10) € 7,76 
• Betaald (€ 100 + € 7,76)   € 106,76 
• Ontvangen waarde (5 x € 25)   € 125 
=  Netto voordeel bij aankoop   € 18,24 

 
1Let op, voor werknemers met een jaarloon tussen € 68.508 en € 106.493 geldt voor loonbelastingdoeleinden een 

maximaal 'bijzonder tarief' van 55,50% (de extra 6,00% is het verrekeningspercentage voor de standaard 

loonheffingskorting).  

 


