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Cashbonus
Dure variabele vergoeding

Socialezekerheids-
bijdrage

31%

Belastingen
37%

Netto in de 
hand

Kosten van de werkgever – € 1.270 

Social security contributions Taxes Net in hand

Werkgever

Brutobonus (excl. vakantiegeld) € 1.000,00

Socialezekerheidsbijdrage van de werkgever (±27%) € 270,00 

Totale kost werkgever € 1.270,00

Werknemer

Brutobonus (excl. vakantiegeld) € 1.000,00

Socialezekerheidsbijdrage van de werknemer
(13,07%)

- € 130,70

Belastingen (53,5%) - € 465,08

Netto in de hand € 404,22

Ratio Netto/Kost 31,83% 



Cashbonus

Cashbonus wordt in aanmerking genomen voor verschillende arbeidsrechtelijke doeleinden: 

• Vakantiegeld

• Opzeggingsvergoeding bij ontslag

Overwegingen inzake arbeidsrecht



Opzet bonusplan

1. Vergoeding op collectieve of individuele basis? 

2. Vergoeding op basis van behalen van doel of winst? 

3. Hoe vaak? 

3 vragen



Niet-recurrente resultaatsgebonden
voordelen

Collectieve
Arbeidsovereenkomst
90 - ‘CAO 90’



CAO 90: Collectief voordeel op basis van behalen
van doelstellingen

• Initiatief van de werkgever

• Alle werknemers of voor objectieve werknemersgroepen

• Toekenning afhankelijk van het behalen van COLLECTIEVE doelstellingen

• Tot 4 uitbetalingen per jaar (prestatieperiodes van minimum 3 maanden)

Kenmerken



CAO 90: zwakke punten

• Strengere procedure

• Toetredingsakte (in vennootschappen zonder vakbondsdelegatie) of CAO

• Consultatie van werknemers gedurende 15 dagen

• Plan beheerd door de administratie: zijn de doelstellingen in overeenstemming met de legale

voorwaarden?

• Definieerbaar, uitdagend/onzeker, meetbaar, transparant

• Max. bedrag in 2021 van € 3.447 bruto (= € 2.998 netto + 13,07% solidariteitsbijdrage)



CAO 90: arbeidsrechtelijke overwegingen

• Geen deel van de berekeningsgrondslag voor:

• Vakantiegeld

• Opzeggingsvergoeding bij ontslag

• Niet-recurrent voordeel: geen verworven recht voor de toekomst



CAO 90: Fiscale en sociale zekerheid

• Fiscale behandeling

• Werknemer: geen personenbelasting (indien bruto <€ 3.447)

• Werkgever: bedrag van het uitbetaalde voordeel en de socialezekerheidsbijdrage van de 
werkgever zijn volledig aftrekbaar

• Socialezekerheidsbehandeling

• Werknemer: solidariteitsbijdrage van 13,07%

• Werkgever: speciale bijdrage van 33%



CAO 90: Cijfers

Sociale-
zekerheids-

bijdrage
35%

Belastingen
0%

Netto in de 
hand

Kosten van de werkgever – € 1.330 

Social security contributions Taxes Net in hand

Werkgever

Bruto Bonus € 1.000,00

Speciale socialezekerheidsbijdrage van de werkgever (33%) € 330,00 

Totale kost werkgever € 1.330,00

Werknemer

Bruto Bonus € 1.000,00

Solidariteitsbijdrage van de werknemer (13,07%) - € 130,70

Belastingen (53,5%) N/A

Netto in de hand € 869,30

Ratio Netto/Kost 65,36%



Winstpremie



Winstpremie

• Deel van de winst van de vennootschap (laatst afgesloten boekjaar) in cash

• Toekenning afhankelijk van de winst van de vennootschap

• Identiek voor alle werknemers (zelfde bedrag of zelfde % van het brutoloon) of gecategoriseerd

• Eens per jaar (na goedkeuring van de jaarrekening door de aandeelhouders)

• Bovengrens: 30% van de totale bruto payrollkosten van de werkgever

• Eenvoudige en flexibele procedure :

• Identiek bedrag: beslissing van de aandeelhoudersvergadering

• Gecategoriseerd bedrag: toetredingsakte (in vennootschappen zonder vakbondsdelegatie) met raadpleging van de 
werknemers gedurende 15 dagen

Kenmerken



Winstpremie

• Alle werknemers

• Gecategoriseerde winstpremie: 

• Beperkte objectieve criteria (niet naar goeddunken van de werkgever) : op basis van anciënniteit, functie, 
rang, loonschaal, vergoeding, opleidingsniveau

• Maximumdifferentiatie 1/10

Zwakke punten



Winstpremie

• Geen deel van de berekeningsgrondslag voor:

• Vakantiegeld

• Opzeggingsvergoeding bij ontslag

• Niet-recurrent voordeel: geen verworven recht voor de toekomst

Arbeidsrechtelijke overwegingen



Winstpremie: fiscale en sociale zekerheid

• Socialezekerheidsbehandeling

• Werknemer: solidariteitsbijdrage van 13,07%

• Werkgever: geen socialezekerheidsbijdrage

• Fiscale behandeling

• Werknemer: 7% forfaitair belastingstarief

• Werkgever: niet aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting



Winstpremie: Cijfers

Socialezekerheids-
bijdragen

10%

Vennootschaps-
belastingen

25%

Netto in de 
hand

Kosten van de werkgever - € 1.250 

Social security contributions Taxes Net in hand

Werkgever

Winstpremie € 1.000,00

Socialezekerheidsbijdrage van de werkgever (33%) N/A 

Brutokosten werkgever € 1.000,00

Niet aftrekbaar voor vennootschapsbelastingen (25%) + € 250,00

Totale kosten werkgever € 1.250,00

Werknemer

Winstpremie € 1.000,00

Solidariteitsbijdrage van de werknemer (13,07%) - € 130,70

Belastingen (7%) - € 60,85

Netto in de hand € 808,45

Ratio Netto/Kosten 64,68%



Bonus 
Groepsverzekeringplan



Bonus Groepsverzekeringplan

• Bonus wordt toegerekend aan een levensverzekeringovereenkomst afgesloten door de werkgever

• Zorgt voor een aanvullend pensioen

• Wordt niet gekenmerkt door regelmatige bijdragen (≠ gewoon groepsverzekeringplan), maar is
afhankelijk van het behalen van collectief vastgestelde vennootschapsdoelstellingen

• Alle werknemers of voor objectieve werknemersgroepen

• Een reeds toegekende cashbonus kan niet omgezet worden

• Opname van aanvullend pensioenkapitaal is in beginsel gekoppeld aan het wettelijk pensioen

Kenmerken



Bonus Groepsverzekeringplan: arbeidsrechtelijke
overwegingen
• Geen deel van de berekeningsgrondslag voor:

• Vakantiegeld

• Opzeggingsvergoeding bij ontslag

• Niet-recurrent voordeel: geen verworven recht voor de toekomst



Bonus Groepsverzekeringplan: fiscale en 
socialezekerheidsbehandeling van de bijdrage van 
de werkgever
• Socialezekerheidsbehandeling

• Werknemer : Geen socialezekerheidsbijdrage

• Werkgever: Socialezekerheidsbijdrage van 8,86%

• Fiscale behandeling

• Werknemer: geen belasting

• Werkgever:

• Premie is fiscaal aftrekbaar als de 80%-regel gerespecteerd wordt;

• Verzekeringstaks van 4,4%



Bonus Groepsverzekeringplan: fiscale en 
socialezekerheidsbehandeling van het finale 
kapitaal
• Socialezekerheidsbehandeling

• Werknemer : 

• RIZIV-bijdrage (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) : 3,55%

• Solidariteitsbijdrage: 0% - 2% (afhankelijk van het bedrag)

• Werkgever: niet van toepassing

• Fiscale behandeling

• Werkgever: niet van toepassing



Bonus Groepsverzekeringplan: fiscale en 
socialezekerheidsbehandeling van het eindkapitaal

• Fiscale behandeling van de werkgeversbijdrage

• Werknemer: Pensioenleeftijd Belastingtarief*

60 20% /16,5%** /10%***

61 18% /16,5%**/10***

62- 64 16,5% - 10%***

65 16,5% - 10%***

* plus supplementaire gemeentebelastingen 
** belastingtarief van 16,5% is van toepassing in geval van wettelijke (vervroegde) pensionering. Niet van toepassing indien de belastingbetaler een werkloosheidsregeling
heeft met bedrijfstoeslag (vroeger gekend als brugpensioen)
*** belastingtarief van 10% is van toepassing indien het aanvullend pensioen uitbetaald wordt na een volledige loopbaan (d.w.z. 45 arbeidsjaren) of bij het bereiken van de 
wettelijke pensioengerechtigde leeftijd en op voorwaarde dat de begunstigde onafgebroken actief is gebleven in de drie jaar voorafgaand aan het vervullen van de 
voorwaarden voor een volledige loopbaan of voorafgaand aan de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd. 



Bonus Groepsverzekeringplan: Cijfers

Socialezekerheids-
bijdragen

13%

Verzekerings-
taks
4%

Belastingen

9%

Netto in de 
hand
74%

Kosten van de werkgever – € 1.132,40 

Social Security Contributions Insurance Tax Taxes Net in hand

Werkgever

Groepsverzekeringpremie € 1.000,00

Socialezekerheidsbijdrage van de werkgever (8,84%) € 88,40

Verzekeringstaks (4,40%) € 44,00

Totale kosten werkgever € 1.132,40

Werknemer

Voordeel werknemer* € 1.000,00

RIZIV-bijdrage (3,55%) - € 35,50

Solidariteitsbijdrage (2%) -€ 20,00

Belastingen (10,7%) - € 101,06

Netto in de hand € 843,44

Ratio Netto/Kosten 74,48%

* De kosten van de verzekeringsmaatschappij en het gegarandeerde rendement en/of de gegarandeerde winstdeling zijn niet inbegrepen. 



Warrants
(op korte termijn)



Warrants
• De werkgever biedt de begunstigde het recht (maar niet de plicht) om: 

• een vast aantal aandelen te kopen

• aan een vooraf bepaalde prijs

• gedurende een vooraf bepaalde periode

• Toekenning kan afhangen van het behalen van individuele doelen

• Reëel alternatief voor de cashbonus

• Het wordt aangeboden via een verstrekker (voornamelijk gekoppeld aan banken, maar producten
zonder banken bestaan ook) 

• Bovengrens volgens de Ruling Commissie: 20% van het bruto jaarloon ( vast + variabel)

Kenmerken



Warrants

• Ratio netto/kosten: Kleiner dan met aandelenopties op lange termijn

• Onderhevig aan marktrisico (hoewel beperkt, volgens verstrekkers)

• In geval van een omzetting van een cashbonus naar warrants, moet worden nagegaan of de 
bonus omgezet kan worden: 

• Om van de gunstige fiscale en socialezekerheidsbehandelingen te kunnen genieten, moet de omzetting
gedaan worden voordat de werknemer een verworven, afdwingbaar en onvoorwaardelijk recht op de 
cashbonus heeft. 

• Om « dubbele uitbetalingen » te vermijden, moet de werkgever bewijs bijhouden dat de werknemer
gekozen heeft om hun cashbonus om te zetten in warrants

Zwakke punten



Warrants

• Geen deel van de berekeningsgrondslag voor:

• Vakantiegeld

Arbeidsrechtelijke overwegingen



Warrants: Fiscale en sociale zekerheid

• Warrants moeten kwalificeren als « aandelenopties » overeenkomstig met de Belgische wet van 
25 maart 1999 (cfr. Fiscaal Besluit ontvangen door verstrekkers) en schriftelijk aanvaard worden
binnen de 60 dagen na de datum van het aanbod

• Fiscale behandeling

• Werknemer: 

• Het ontvangen voordeel is belastbaar (bedrijfsvoorheffing) (= op het moment van de toekenning) maar de meerwaarde
op het moment van de doorverkoop van de warrant is niet belastbaar

• Het belastbare voordeel wordt bepaald op basis van de slotkoers op de dag die onmiddellijk aan het aanbod voorafgaat

• Werkgever: Kosten volledig aftrekbaar

• Socialezekerheidsbehandeling

• Werknemer and werkgever: 

• Geen socialezekerheidsbijdragen



Warrants: Cijfers

Bankkosten
5%

Belastingen
51%

Netto in de 
hand
44%

Kosten van de werkgever – € 1.050 

Social security contributions Bank Costs Taxes Net in hand

Werkgever

Warrants € 1.000,00

Bankkosten (± 5%) € 50,00

Socialezekerheidsbijdrage van de werkgever N/A 

Totale kosten werkgever € 1.050,00

Werknemer

Warrants € 1.000,00

Socialezekerheidsbijdrage van de werknemer
(13,07%)

N/A

Belastingen (53,5%) - € 535,00

Beursbelasting (0,35%) - € 3,50

Netto in de hand € 461,50

Ratio Netto/Kosten 43,95%



Aandelenoptie/OTC 
(Op lange termijn)



Aandelenopties / OTC

• Onderhevig aan een wachtperiode van minstens 1 jaar (voorwaarde opgelegd aan verstrekkers

door Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken ‘Ruling’)

• Alternatief voor warrantsplannen

• Bepaalde verstrekkers bieden de begunstigde de mogelijkheid om de uitbetaling van de bonus 
op korte termijn (=warrants) en/of aandelenopties op lange termijn op te splitsen

Kenmerken



Aandelenopties / OTC

• Aanbod (Offer): moment waarop de werkgever details over het plan en de individuele rechten 
aan de begunstigde communiceert 

• Toekenning (Grant): Bij aandelenopties/warranten is dit de 60e dag na het aanbod. Bij andere 
plannen meestal synoniem voor Aanbod.

• Vesting : Het moment waarop de opschortende voorwaarden voor uitoefening vervallen en de 
rechten dus definitief verworven zijn.

• Uitoefening (Exercise) : Het moment waarop de begunstigde zijn/haar rechten effectueert

• Verkoop (Sale) : Het moment waarop de verkregen aandelen terug worden verkocht.

Tijdslijn



Aandelenopties/OTC: speciale fiscale behandeling

• Belastbaar op moment van toekenning indien aanvaard < 60 dagen

• - Geen bijdragen sociale zekerheid verschuldigd

• - Belastbare basis = forfaitaire waardering:

• De forfaitaire waardering komt overeen met 18% van de waarde van de onderliggende aandelen
(vermenigvuldigd met het aantal optierechten dat aan elke begunstigde is toegekend)

• Voor opties die mogen worden uitgeoefend na meer dan 5 jaar na de datum van het aanbod, wordt 1% per 
jaar, of per deel van een jaar, toegevoegd (bv. 23% in geval van een uitoefenperiode van 10 jaar) 

• De overeenkomstige belastbare waarde wordt belast aan marginale tarieven (tot 53,5%)



Aandelenopties/OTC: speciale fiscale behandeling
• Forfaitaire waardering: 18% (Max 23%)

• Deze % kunnen gehalveerd worden, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan

• Opties op aandelen van de vennootschap ten behoeve van wie de beroepswerkzaamheid wordt 
uitgeoefend of op aandelen van een andere vennootschap die een rechtstreekse of 
onrechtstreekse deelneming heeft

• Niet uitoefenbaar voor einde 3de kalenderjaar volgend op moment van aanbod

• Niet uitoefenbaar na 10de jaar volgend op dat waarin het aanbod heeft plaatsgevonden

• Geen “hedging”

• Uitoefenprijs bepaald of bepaalbaar

• Opties niet-overdraagbaar



Aandelenopties/OTC: speciale fiscale behandeling

• Belastbaar bij uitoefening indien aanvaard > 60 dagen

• - Belastbaar voordeel = verschil tussen waarde van de aandelen op moment van de 

• uitoefening en de uitoefenprijs

• - Voordeel is ook onderworpen aan sociale bijdragen



Aandelenopties/OTC: speciale fiscale behandeling

• Opties ‘in the money’

• Betreft opties waarvan de uitoefenprijs lager is dan de waarde van de aandelen waarop ze 
betrekking hebben op het moment van het aanbod.

• Het verschil tussen de waarde van het aandeel en de uitoefenprijs is een 
bijkomend belastbaar voordeel (niet aan de forfaitaire percentages 
gewaardeerd) en is onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen.



Aandelenopties/OTC: speciale fiscale behandeling

• Beursgenoteerde aandelen: waarde van de aandelen op moment van het 
aanbod wordt bepaald naar keuze als:

➢ De gemiddelde slotkoers van de aandelen gedurende 30 dagen voorafgaand aan het moment 
van het aanbod;

➢ De laatste slotkoers voorafgaand aan de dag van het aanbod.



Aandelenopties/OTC: speciale fiscale behandeling

• Niet-genoteerde aandelen: 

De waarde van het aandeel de werkelijke waarde ervan op het ogenblik van het 
aanbod, zoals vastgesteld door de persoon die de optie aanbiedt, op eensluidend 
advies van de commissaris-revisor […], door een bedrijfsrevisor (of door een 
accountant), die door die vennootschap wordt aangewezen. Wanneer het om 
kapitaalvertegenwoordigende deelbewijzen gaat, mag de waarde bedoeld niet 
lager zijn dan de boekwaarde van die aandelen zoals blijkt uit de laatste 
jaarrekening van de uitgevende vennootschap die afgesloten en goedgekeurd is 
door het bevoegde orgaan vóór de datum van het aanbod.



Aandelenopties/OTC: Cijfers

Makelaarskosten
5%

Belastingen
12%

Netto in de 
hand
83%

Kosten van de werkgever – 1.050 €

Social security contributions Broker Costs Taxes Net in hand

Werkgever

Aandelenopties € 1.000,00

Makelaarskosten € 50,00

Socialezekerheidsbijdrage van de werkgever N/A 

Totale kosten werkgever € 1.050,00

Werknemer

Aandelenopties € 1.000,00

Socialezekerheidsbijdrage van de werknemer
(13,07%)

N/A

Belastbaar inkomen (i.e. 23% x € 1.000) € 230,00

Belastingen (53,5%) - € 123,05

Belasting op de verkoop van aandelen (0,35%) - € 3,50

Netto in de hand € 873,45

Ratio Netto/Kosten 83,19%



Korte samenvatting



Korte samenvatting: Ratio netto/kosten (bruto
bonus € 1.000)

Soort bonus Cash CAO 90 Winstpremie
Bonus 

Groepsverzekering
Warrants Aandelenopties

Vennootschapsbelasting (25%) Aftrekbaar Aftrekbaar Niet aftrekbaar Aftrekbaar Aftrekbaar Aftrekbaar

Kosten van de werkgever € 1.270,00 € 1.330,00 € 1.250,00 € 1.132,40 € 1.050,00 € 1.050,00

WG socialezekerheidsbijdrage € 270,00 € 330,00 N/A € 88,40 N/A N/A

Verzekeringstaks N/A N/A N/A € 44,00 N/A N/A

Bank / Makelaarskosten N/A N/A N/A N/A € 50,00 € 50,00

Brutobedrag van de werknemer € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

WN socialezekerheidsbijdrage - € 130,70 - € 130,70 - € 130,70 - € 55,50 N/A N/A

Belastingen - € 465,08 N/A - € 60,85 - € 101,06 - € 535,00 - € 123,05

Belasting op verkoop van aandelen N/A N/A N/A N/A - € 3,50 - € 3,50

Netto in de hand € 404,22 € 869,30 € 808,45 € 843,44 € 461,50 € 873,45

Ratio Netto/Kosten 31,83% 65,36% 64,68% 74,48% 43,95% 83,19%

• De winstpremie is niet aftrekbaar voor vennootschapsbelastingen, de totale kosten voor de werkgever houdt rekening met  de belastingen (25%) verschuldigd op de afgekeurde uitgaven



Korte samenvatting : Ratio netto/kosten (kosten
€ 12.700)

Soort bonus Cash CAO 90 Winstpremie
Bonus 

Groepsverzekering
Warrants Aandelenopties

Vennootschapsbelasting (25%) Aftrekbaar Aftrekbaar Niet aftrekbaar Aftrekbaar Aftrekbaar Aftrekbaar

Kosten van de werkgever € 12.700,00 € 12.700,00 € 12.700,00* € 12.700,00 € 12.700,00 € 12.700,00

ER socialezekerheidsbijdrage € 2.700,00 € 2.862,85 N/A € 991,42 N/A N/A

Verzekeringstaks N/A N/A N/A € 493,46 N/A N/A

Bank / Makelaarskosten N/A N/A N/A N/A € 604,76 € 604,76

Brutobedrag van de werknemer € 10.000,00 € 9.837,15 € 10.160,00 € 11.215,12 € 12.095,24 € 12.095,24

EE socialezekerheidsbijdrage - € 1.307,00 - € 1.285,72 - € 1.327,91 - € 622,44 N/A N/A

Belastingen - € 4.650,75 - € 2.971,09 - € 618,25 - € 1.133,42 - € 6.470,95 - € 1.488,32

Belasting op verkoop van aandelen N/A N/A N/A N/A - € 42,33 - € 42,33

Netto in de hand € 4.045,25 € 5.580,34 € 8.213,84 € 9.459,26 € 5.581,95 € 10.564,59

Ratio Netto/Kosten 31,83% 43,94%% 64,68% 74,48% 43,95% 83,19%

* De winstpremie is niet aftrekbaar voor vennootschapsbelastingen, de totale kosten voor de werkgever houdt rekening met  de belastingen (25%) verschuldigd op de afgekeurde uitgaven
**De CAO 90 is vrijgesteld van belastingen voor een maximumbedrag van € 2.998  (d.w.z. € 3.447 – 13,07% Socialezekerheidsbijdragen) 



Korte samenvatting: Voor- en nadelen

Soort bonus Voordelen Nadelen

Cash • Individuele basis
• Geen specifieke formaliteiten vereist

• Hoog belast
• Geïntegreerd in het vakantiegeld
• Geïntegreerd in de opzeggingsvergoeding

CAO 90 • Motivatie door uitdagende collectieve
doelstelligen

• Geen inkomstenbelastingen
• Geen vakantiegeld
• Niet geïntegreerd in de 

opzeggingsvergoeding

• Op collectieve basis (maar beperkingen tot
objectieve werknemerscategorieën zijn
mogelijk)

• Strengere procedure en doelstellingen
worden gecontroleerd door de administratie

• Speciale socialezekerheidsbijdragen in hoofde
van de werkgever van 33% zijn verschuldigd

• Beperkt bedrag 3.447 EUR

Winstpremie • Lager belastingstarief
• Eenvoudige procedure (ten minste in het 

geval van « identieke premie » voor alle
werknemers)

• Geen vakantiegeld
• Niet geïntegreerd in de 

opzeggingsvergoeding

• Alle werknemers
• Geen winst = geen premie
• De mogelijkheid om de bedragen te 

differentiëren is beperkt (1/10)
• Niet aftrekbaar voor

vennootschapsbelastingen



Korte samenvatting: voor- en nadelen

Soort bonus Voordelen Nadelen

Bonus Groepsverzekeringplan • Lager belastingstarief
• Beperkte socialezekerheidsbijdragen voor

zowel de werkgever als de werknemer
• Geen vakantiegeld
• Niet geïntegreerd in de 

opzeggingsvergoeding

• Op collectieve basis (maar beperking tot
objectieve werknemerscategorieën zijn
mogelijk)

• Afhankelijk van het behalen van collectief
vastgestelde vennootschapsdoelstellingen

• Opname enkel bij wettelijke pensioenleeftijd

Warrants • Op individuele basis
• Geen socialezekerheidsbijdragen voor beide

partijen
• Snelle cash omzetting slechts min 1 dag 

marktrisico
• Geen vakantiegeld

• Marginaal inkomstenbelastingstarief van 
53,5%

• Geïntegreerd in de opzeggingsvergoeding

Aandelenopties • Op individuele basis
• Geen socialezekerheidsbijdragen voor beide

partijen
• Hoge ratio netto/kosten (in vergelijking met 

warrants)
• Geen vakantiegeld

• Wachtperiode met marktrisico tot gevolg
• Geïntegreerd in de opzeggingsvergoeding



Voor meer informatie
Melissa Claessens
Supervisor
Melissa.Claessens@bdo.be

Deze presentatie is een samenvattende bespreking en is beperkt tot de hierin opgenomen feiten. Deze is 
niet bedoeld als formele mening en mag dus geen volledige beschrijving bevatten van alle feiten, noch 
een volledige uiteenzetting  en analyse van de hele relevante belastingwetgeving. De conclusies en 
aanbevelingen van deze presentatie zijn gebaseerd op ons begrip van de feiten, aannames, informatie, en 
documenten waarnaar verwezen werd, en de huidige belastingwetgeving op datum van deze presentatie, 
die onderhevig is aan wijzingen. We zijn niet verplicht om de presentatie te updaten bij eventuele 
toekomstige wijzigingen in de belastingwetgeving, regelgeving of andere interpretaties. 
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