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1. AAN DE DVB VOORGELEGDE MAAR NIET AANVAARDE
VERRICHTINGEN
1.1. AANDELENOPTIES – VOLATILITEITSCONTROLE MECHANISME
De aanvrager wenst een optieplan te commercialiseren bij haar klanten. Zij zal het plan eveneens aanbieden aan
haar eigen werknemers. De opties worden geschreven door de klanten-vennootschappen of, in het geval van de
aanbieding van de opties aan haar werknemers, door de aanvrager zelf (hierna de “Aanbieders”).
Het optieplan houdt in dat de Aanbieders opties schrijven op BEVEK-Aandelen, op basis waarvan de Begunstigden
het recht hebben om gedurende een welbepaalde termijn een bepaald aantal BEVEK-Aandelen te kopen van de
Aanbieders tegen een uitoefenprijs die wordt vastgesteld bij het aanbod. De belastingheffing wordt berekend op
basis van het forfaitair vastgelegde belastbaar voordeel als bepaald in de aandelenoptiewet.
De opties worden geschreven op een BEVEK die een volatiliteitscontrole mechanisme hanteert. Het Compartiment
zal samengesteld zijn ten belope van een bepaald bedrag uit een index en de rest in cash. Het objectief van de Index
is om aandelen te selecteren die in een specifieke sector actief zijn, via een kwantitatieve allocatie mechanisme gebaseerd op de liquiditeit, economische en fundamentele criteria van de geselecteerde bedrijven.
Het Compartiment heeft als bijzonderheid dat het geniet van een volatiliteitscontrole mechanisme: de blootstelling
aan de Index zal voortdurend worden aangepast op basis van het volatiliteitsniveau van de onderliggende Index, en
zal berekend worden aan de hand van een formule die erop gericht is een volatiliteitsniveau van de BEVEK te behalen
van x% gedurende de eerste drie jaar van zijn bestaan en y% nadien. Het Compartiment zal op basis van de volatiliteit
van de Index juist genoeg van haar middelen investeren in de Index (aandelen) en de rest in cash houden zodat het
objectief van volatiliteit van het Compartiment in zijn geheel gerespecteerd wordt.
De DVB heeft beslist dat wat betreft optieplannen op BEVEK-aandelen, waarbij de belastingheffing wordt berekend
op basis van het forfaitair vastgelegde belastbaar voordeel als bepaald in de aandelenoptiewet, slechts BEVEK’s
kunnen worden aanvaard die quasi uitsluitend investeren in aandelen. Vermits het volatiliteitscontrole mechanisme
(ongeacht of dit via cash of obligaties verloopt) zeer sterk het marktrisico beperkt dat wordt gedragen door de begunstigden kan er geen sprake meer zijn van een BEVEK die quasi uitsluitend in aandelen investeert.

1.2. AANDELENOPTIEPLAN – GENOTEERDE OPTIES - GRENS VAN 20 %
De vennootschap X biedt loonoptimalisatieproducten aan teneinde een totaaloplossing te bekomen inzake de optimalisatie van de variabele verloning van kaderleden en/of werknemers van haar klanten.
De aanvrager overweegt dan ook om een nieuw product te ontwikkelen zodat zijn klanten, de bedrijven, aan hun
werknemers opties kunnen aanbieden, die hun toelaten om aandelen van hun vennootschap tegen een vooraf bepaalde prijs aan te kopen, maar ook de mogelijkheid geven om ze na een blokkeringsperiode van één jaar opnieuw
te verkopen.
Om dit product te implementeren, wenst de vennootschap X een beroep te doen op een financiële instelling die de
OTC-opties op de eigen aandelen van de vennootschap-klant (werkgever) zal uitgeven, die vervolgens worden aangekocht door de werkgever en ten slotte kosteloos worden toegekend aan zijn kaderleden/werknemers.
De aanvrager wenst enerzijds de bevestiging te verkrijgen dat de opties die door een financiële instelling worden
uitgegeven en die vervolgens kosteloos door de werkgever worden toegekend aan zijn werknemers binnen het toepassingsgebied van de wet van 26 maart 1999 zullen vallen (meer bepaald dat deze opties kunnen worden belast op
een forfaitaire basis zoals bepaald in artikel 43, paragraaf 3 van diezelfde wet) en anderzijds dat de grens van 20 %
(zie nieuwsbrief januari 2018) niet van toepassing zal zijn voor deze opties, vermits deze opties de aandelen van de
vennootschap-werkgeefster en/of die van vennootschappen van de groep als onderliggende waarde zullen hebben.
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Na grondige analyse door de DVB werd besloten dat dergelijke opties moeten worden beschouwd als opties die
worden genoteerd of verhandeld op een beurs in de zin van de wet van 26 maart 1999 en dit omwille van het feit
dat de systematische tussenkomst van een financiële tussenpersoon onvermijdelijk leidt tot het bestaan van een
openbare, regelmatig werkende markt.
In die omstandigheden kan worden besloten dat het nieuwe product niet in aanmerking zal komen voor de forfaitaire waardebepaling van de opties. Het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de toekenning van deze opties zal
worden vastgesteld op basis van de werkelijke waarde van de genoemde opties.
Wat de grens van 20 % betreft, is de DVB van oordeel dat deze van toepassing is, daar het nieuwe product dat deze
financiële tussenpersoon op de markt heeft gebracht in hoofdzaak tot doel heeft een bonus om te zetten in een
aandelenoptieplan, dit niettegenstaande het feit dat het voormelde plan betrekking heeft op de eigen aandelen van
de vennootschap-werkgeefster.

1.3. AANDELENOPTIEPLAN – AUTOMATISCHE EN GEPLANDE DOORVERKOOP VAN DE OPTIES
De vennootschap X biedt producten voor loonoptimalisatie aan teneinde een totaaloplossing te bekomen inzake de
optimalisatie van de variabele verloning van de kaderleden en/of werknemers van haar klanten.
De aanvrager voorziet de ontwikkeling van een nieuw product inzake aandelenopties “short” dat mogelijk zou maken
om de automatische doorverkoop van al de opties in één blok door alle begunstigden op voorhand te plannen, via de
ondertekening door deze laatsten, voorafgaand aan het effectief aanbod van het plan, van een orderdocument voor
automatische verkoop van de opties, en dit, met het oog op vereenvoudiging van de boekhouding, de rapportering
en het administratieve beheer van het plan.
De begunstigden zouden dus, al dan niet digitaal, vóór de datum van het effectieve aanbod van het plan, een document ondertekenen waarbij ze één van de volgende mogelijkheden kiezen:
1) Ik neem deel aan het toekomstig optieplan en ik verkoop mijn opties dezelfde dag (verkooporder);
2) Ik neem niet deel aan het toekomstig optieplan;
3) Ik neem deel aan het toekomstig optieplan en ik verkoop mijn opties niet onmiddellijk.
De aanvrager wenst de bevestiging te verkrijgen dat bij uitvoering van genoemd plan, de ondertekening door de
begunstigden van een orderdocument voor automatische verkoop van de opties, niet van aard is om de wet van 26
maart 1999 ter discussie te stellen en dit, zelfs indien de ondertekening van dit document door de begunstigden
gebeurde vóór het effectief individueel aanbod van de opties.
Niettegenstaande het feit dat het niet uitgesloten is dat sommige begunstigden van een optieplan “short” effectief
het voornemen zouden hebben om hun opties onmiddellijk (of zo snel mogelijk) te verkopen, volgt uit de grondige
analyse die de DVB heeft verricht dat de naleving van een bepaalde volgorde van de verschillende vereiste handelingen voor het opzetten van een optieplan absoluut noodzakelijk is en dit teneinde de realiteit van dit plan te
vrijwaren/bevestigen.
Aldus moet het effectief aanbod van de opties noodzakelijkerwijze voorafgaan aan de aanvaarding ervan, en het
is slechts op het ogenblik dat dit aanbod aanvaard is dat de begunstigden kunnen beslissen om hun opties al dan
niet over te dragen, rekening houdend met de informatie die beschikbaar is op dat ogenblik en inzonderheid met de
waarde van de betrokken opties.
De naleving van deze volgorde is absoluut noodzakelijk voor het bevestigen van het werkelijk bestaan van genoemd
plan op basis waarvan een werkgever aantoont dat hij aandelenopties wil aanbieden aan zijn werknemers en niet wil
overgaan tot een loutere rechtstreekse cashbetaling.
Uit wat voorafgaat, oordeelt de DVB dat het voorgestelde plan buiten het toepassingsgebied van de wet van 26
maart 1999 valt en wijst op een gesimuleerde handeling die de belastingheffing als beroepsinkomen tot gevolg
heeft van de sommen verkregen ingevolge de overdracht van de “beweerde” opties in hoofde van de begunstigden.
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2. VARIA
Nieuwe ontwerpaanvragen inzake fusies, inbreng van een bedrijfsafdeling en partiële splitsingen zijn beschikbaar op
de website van de DVB - www.ruling.be. Deze volgen op de invoering van nieuwe definities in artikel 2, §1, 6 ° CIR
92 door de Wet van 17.03.2019.

3. PERSONEEL
3.1. NIEUWE MEDEWERKERS DVB
We verwelkomen op de DVB:
• Catherine Beetz (catherine.beetz@minfin.fed.be – 0257 478 35): medewerker team Matthieu Bataille
• Erik Bomberen (erik.bomberen@minfin.fed.be – 0257 810 99): medewerker team Luc Saliën
• Maarten Boonen (maarten.boonen@minfin.fed.be – 0257 549 92): medewerker team Guy Giroulle
• François Bries (francois.bries@minfin.fed.be – 0257 530 77): medewerker team Matthieu Bataille
• Sanaâ Chadli (sanaa.chadli@minfin.fed.be – 0257 565 18): medewerker team Matthieu Bataille
• Johan Devenyns (johan.devenyns@minfin.fed.be – 0257 657 94): medewerker team Luc Saliën
• Marc Duquene (marc.duquene@minfin.fed.be – 0257 940 82): medewerker team Guy Giroulle
• Julien Galvan (Julien.galvan@minfin.fed.be – 0257 830 35): medewerker team Véronique Tai)
• Pierre Gerard (pierre.gerard@minfin.fed.be – 0257 678 46): medewerker team Véronique Tai
• Aymeric Jungbluth (aymeric.jungbluth@minfin.fed.be – 0257 642 28): coördinator team Matthieu Bataille
• Denise Lesceux (denise.lesceux@minfin.fed.be – 0257 879 47): medewerker team Matthieu Bataille
• Philippe Lins (philippe.lins@minfin.fed.be – 0257 765 42): medewerker team Matthieu Bataille
• Thierry Louchez (thierry.louchez@minfin.fed.be – 0257 558 92): medewerker team orderbureau
• Koen Marchand (koen.marchand@minfin.fed.be – 0257 624 48): medewerker team Luc Saliën
• Frederik Martens (frederik.martens@minfin.fed.be – 0257 620 97): medewerker team Guy Giroulle
• Axel Renard (axel.renard@minfin.fed.be – 0257 622 53): medewerker team Véronique Tai
• Anna Romano (anna.romano@minfin.fed.be – 0257 644 89): medewerker team Matthieu Bataille
• Souad Tabich (souad.tabich@minfin.fed.be – 0257 562 78): medeweker team orderbureau
• Steven Van Elsuwe (steven.vanelsuwe@minfin.fed.be – 0257 839 22): medewerker team Guy Giroulle
• Thierry Van Der Schelden (thierry.vanderschelden@minfin.fed.be – 0257 797 41): medewerker team Matthieu
Bataille
• Vincent Vanherck (vincent.vanherck@minfin.fed.be – 0257 800 17): medewerker team Matthieu Bataille
• Jorgen Versieren (jorgen.versieren@minfin.fed.be – 0257 531 75): medewerker team Guy Giroulle
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3.2. MEDEWERKERS DIE VERTROKKEN ZIJN OP DE DVB
De DVB bedankt volgende medewerkers voor de samenwerking en wenst hen veel succes met hun nieuwe job:
• Sibel Aydogan
• Fien Bundervoet
• Carine Coppens
• Pieter Dauw
• Maëlle Debaisieux
• Liesbeth De Coninck
• Ann De Prest
• Liselotte Hooghe
• Geert Op De Beeck
• Bart Pools
• Jean-Marc Tasset
• Kristel Van Den Broeck
• Sandy Van Haverbeke

3.3. PENSIONERING MEDEWERKERS DVB
De DVB bedankt de heren Claude Huart en Marnix Van den Heuvel voor de fijne samenwerking en wenst hen nog
vele en mooie jaren toe tijdens hun welverdiende pensioen.

3.4. PENSIONERING COLLEGELID DVB
Op 1 januari 2020 neemt de DVB afscheid van Collegelid Serge Riga die vanaf dan zal genieten van zijn welverdiende
pensioen. De DVB drukt haar bijzondere waardering uit voor zijn jarenlange, toegewijde inzet, en dit zowel als coördinator en Collegelid, en wenst hem nog vele gelukkige jaren toe.
De materie die wordt behandeld door Collegelid Serge Riga zal vanaf 1 januari 2020 worden overgenomen door de
Collegeleden:
• Véronique Tai: kwijtschelding van schulden, btw en douane
• Matthieu Bataille: kosten eigen aan de werkgever en meerwaarden op aandelen (PB)
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Meer informatie:
FOD Financiën
Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken
Wetstraat 24 - 1000 Brussel
• Tel.: +32 (0)257 938 00
• E-mail: dvbsda@minfin.fed.be
• www.fin.belgium.be

