
Wienerberger Aandelenprogramma

WORD JIJ AANDEELHOUDER VAN WIENERBERGER ?



Aankoop aandelen Wienerberger AG tegen gunstige voorwaarden 

Wienerberger wil zo:

- de betrokkenheid van haar werknemers verhogen

- een stabiele en geëngageerde aandeelhouder creëren

Je kan 1 x per jaar intekenen 

Wat?

27/02/2021



Inhoud van deze presentatie
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> Introductie over aandelen & beleggen
> Wat is een aandeel?

> Sparen – beleggen

> Risico

> Hoe werkt het aandelenprogramma?
> Wat is het mogelijke voordeel voor mij?

> Rechtstreeks beleggen in een WB-aandeel of via dit aandelenprogramma

> Veelgestelde vragen

> Volgende stappen



> Een aandeel is een eigendomstitel op een deel van het kapitaal van een 

onderneming. Je wordt mede-eigenaar. Als aandeelhouder heb je de volgende 

rechten:

> Stemrecht op aandeelhoudersvergadering -> 1 aandeel = 1 stem

> Recht op dividend: als het bedrijf winst uitkeert, heb je recht op een deel van de winst 

-> het is mogelijk dat een bedrijf kiest om geen dividend uit te keren, en het dividend kan ook 

variëren

> Als je beleggingen klasseert van laag naar hoog risico, dan kom je tot: spaarrekening, 

kasbon, beleggingsfonds / levensverzekering, staatsobligatie, bedrijfsobligatie, 

aandelen, aandelenopties

> Er is geen kapitaalsgarantie: de waarde van het aandeel kan dalen onder de oorspronkelijke 

aankoopprijs

> Er is geen rendementsgarantie: bij een spaarrekening weet je vooraf hoeveel rente je zal hebben, 

bij een aandeel is er geen zekerheid over het dividend

Wat is een aandeel?

Wat betekent het om 

aandeelhouder te zijn?

Meer achtergrondinfo:

• https://www.wikifin.be/nl/themas/nav-
sparen-en-beleggen

• https://www.wikifin.be/nl/themas/sparen
-en-beleggen/aandelen/wat-een-aandeel
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Algemeen over beleggen in aandelen 

https://www.wikifin.be/nl/themas/nav-sparen-en-beleggen
https://www.wikifin.be/nl/themas/sparen-en-beleggen/aandelen/wat-een-aandeel


> Deelnemen is geen verplichting!

> Beleg enkel geld dat je voor langere tijd kan missen.

> Om aan de gunstige voorwaarden van het aandelenprogramma te kunnen voldoen moet je de 

aandelen minstens 3 jaar houden. Dus je moet het geld dat je belegt, minstens 3 jaar kunnen missen.

> Aandelen kunnen fluctueren in waarde. Panikeer niet onmiddellijk als de prijs onder de oorspronkelijke 

aankoopprijs zakt.

> Wees bewust van waardedalingen en waardestijgingen!

> Leen NOOIT geld om te beleggen

> Beleg niet al je spaargeld in aandelen. Doe dit enkel met een deel van je spaargeld.

> Kijk vooruit. Iets wat in het verleden veel in waarde steeg, stijgt niet noodzakelijk in 

de toekomst in waarde

Deelnemen aan het 

programma : 

een eigen keuze!

Meer achtergrondinfo:
https://www.wikifin.be/nl/tools/checklists-
tips/checklist-beleggen
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Bezint eer ge begint…

https://www.wikifin.be/nl/tools/checklists-tips/checklist-beleggen


> Wienerberger AG1 is de moedervennootschap van de 

Wienerberger groep.

> Alle vennootschappen in de Wienerberger groep zijn 

direct of indirect dochter van deze vennootschap.

> Het is enkel de moedervennootschap die 

beursgenoteerd is in Oostenrijk.
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Wienerberger AG: aandeel

1 AG = AktienGesellschaft. In België bekend als NV = Naamloze vennootschap
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De evolutie van het aandeel de laatste 5 jaar

Evolutie van een aandeel in het verleden zegt niets over de toekomstige evolutie

Je kan zelf de evolutie van de 
aandelenkoers consulteren op:
https://www.wienerberger.com/en/investors
/share.html

Hiernaast zie je de status op 29/01/2021

De hoogste koers tijdens de 
laatste 5 jaar

De laagste koers tijdens de 
laatste 5 jaar



> Wienerberger heeft duidelijk voorwaarden voor 

dividend-uitbetalingen

> 20 – 40 % van de vrije kasstroom. Dit is de cash die in 

een bedrijf wordt gegenereerd uit dagelijkse 

operaties, na investeringen en na belastingen1

> Het is mogelijk dat een bedrijf geen dividend uitkeert. Het 

dividend wordt voorgesteld door de Raad van Bestuur en 

gestemd door de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders.
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De evolutie van het dividend de laatste 10 jaar

Evolutie van een dividend in het verleden zegt niets over de toekomstige evolutie

1 rekening houdend met de kosten verbonden aan de hybride obligatie



> Zoals elke andere grote onderneming die aandelen of 

obligaties uitgeeft wordt Wienerberger onderworpen aan 

een Credit Rating.

> Moody’s geeft Wienerberger een rating van Ba1 / negative
https://www.wienerborse.at/marktdaten/anleihen/rating/?ISIN=DE000A1ZN206&ID_NOTATION

=113866302&c10806%5Bfile%5D=Oi0q9AcVEH0mkM8HpZVWIA&fileId=160849

> Je zou dit kunnen beschrijven als een bovengemiddeld risico
https://info.creditriskmonitor.com/Help/MoodysGlossary.asp#Outlook

https://www.moodys.com/sites/products/AboutMoodysRatingsAttachments/MoodysRatingSy

mbolsandDefinitions.pdf
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Wienerberger AG: credit rating

Rating categorie Voorbeelden

Aaa – Laagste 
risico

Microsoft, Johnson&Johnson

Aa Belgische Staat

A Fortis, Ageas, Belfius

Baa KBC, Engie, AB Inbev, Solvay, 
Carrefour, CRH, LafargeHolcim, 
HeidelbergCement

Ba Wienerberger

B

Caa

Ca

C  - Hoogste 
risico

https://www.wienerborse.at/marktdaten/anleihen/rating/?ISIN=DE000A1ZN206&ID_NOTATION=113866302&c10806%5Bfile%5D=Oi0q9AcVEH0mkM8HpZVWIA&fileId=160849
https://info.creditriskmonitor.com/Help/MoodysGlossary.asp#Outlook
https://www.moodys.com/sites/products/AboutMoodysRatingsAttachments/MoodysRatingSymbolsandDefinitions.pdf


> Alle vermeldingen in dit document zijn van toepassing op het aandelenprogramma 2021 en houden 

rekening met de huidige (fiscale) wetgeving.

> De overheid kan beslissen om tarieven of de fiscale behandeling te wijzigen. De eventuele meerkost

hiervan kan niet verhaald worden op Wienerberger groep of haar dochterondernemingen.

7/02/2021 10

Disclaimer
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> Veel gestelde vragen
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Wie kan aandelen kopen?

> Elke werknemer van een Belgische Wienerberger onderneming

> Op 8 maart 2021 minimum 12 maanden in dienst  

> EN nog in dienst op 30 april 2021

> Mensen onder een deeltijds regime hebben dezelfde rechten

Wat kosten de aandelen?

> De prijs per aandeel bedraagt 2/3 van de slotkoers van het aandeel Wienerberger AG op 15 

april 2021.

Je krijgt dus een korting van 33,33%. 

> Stel dat je belegt voor 100 EUR, dan verkrijg je een aandelenwaarde van 150 EUR -

dus je profiteert van een korting van 50 EUR (33,33% op 150 EUR)

> Je moet voor minimaal 100 Euro aandelen kopen

> Je mag voor maximaal 9.000 Euro kopen

> Dit geldt voor elke jaarlijkse ronde: dus je kan elk jaar voor max. 9.000 EUR aandelen kopen

Hoe werkt het 

aandelenprogramma?
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Het aandelenprogramma (1/3)



Word ik rechtstreeks 

aandeelhouder?
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Het aandelenprogramma (2/3)

> Je koopt de aandelen niet rechtstreeks, je geeft hiertoe een stichting de 

opdracht.
> De aandelen van alle medewerkers die deelnemen aan het aandelenprogramma worden 

gebundeld in de speciaal opgerichte Mitarbeiter-beteiligungs-Privatstiftung (de Stichting 

Medezeggenschap).

> De Stichting oefent het stemrecht uit dat verbonden is aan de aandelen van medewerkers die 

deelnemen aan het programma.

> De Stichting behartigt de belangen van de medewerkers in belangrijke zaken, zoals verkiezingen 

voor de Raad van Bestuur, besluiten over de winstuitkering, enz.

> Na 3 jaar kan je beslissen:
> Om de aandelen in de “MyLeo rekening”1 van de stichting te laten -> stemrecht blijft dan bij de 

stichting. 

> Om je aandelen te transfereren naar een persoonlijke effectenrekening -> je krijgt zelf het 

stemrecht. Je wordt rechtstreeks aandeelhouder

> Of je kan je aandelen verkopen -> op dat moment zal het finale rendement van je belegging 

bepaald worden

1 MyLeo is het online platform van ING 
dat gebruikt wordt voor dit 
aandelenprogramma. Later in het 
document geven we hier meer uitleg 
over.



Op het moment dat je investeert
> De korting die Wienerberger je geeft, wordt voor de helft als een ”voordeel van alle aard” 

beschouwd. Op dit “voordeel van alle aard” betaal je éénmalig belastingen en sociale zekerheid. Die 

wordt ingehouden op je loonbrief van april.

> Je zal ook beurstaks moeten betalen: 0,35% van je investering. Deze taks wordt rechtstreeks

verrekend via het “MyLeo” platform

Zolang je de aandelen aanhoudt (minstens 3 jaar lang)
> Op eventuele dividenden wordt eerst 27% Oostenrijkse onroerende voorheffing ingehouden, en op 

dat saldo wordt daarna nog 30% Belgische roerende voorheffing ingehouden. In totaal bedraagt de 

roerende voorheffing dus 48% roerende voorheffing (27% + 30% x 73%).

> Je kan de roerende voorheffing betaald in een jaar, aftrekken van je inkomstenbelasting tot een 

maximum van 800 EUR. Op deze manier kan je de 30% Belgische RV recupereren.

Op het moment dat je de aandelen verkoopt, hoef je geen bijkomende belasting te 

betalen.

Grensarbeiders worden belast volgens de fiscale regels van het land waar 

zij inwoner van zijn

Hoe zit het met de 

belastingen?

Fiscale behandeling
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Het aandelenprogramma (3/3)

De fiscale behandeling hangt af 
van het land waar je woont. Met 
de vlagjes geven we aan op wie 
welke regeling betrekking heeft.



De stichting
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> Het Bestuur van de Stichting bestaat uit drie leden en vertegenwoordigt 

de Stichting naar buiten toe. Het Bestuur oefent, in overleg met de Raad 

van Advies van de Stichting, het collectieve stemrecht uit op de jaarlijkse 

Algemene Vergadering.

> De Raad van Advies van de Stichting bestaat uit vier leden en adviseert het 

bestuur. Twee leden worden voorgedragen door de werkgever en twee 

leden door de ondernemingsraad. De Raad van Advies wordt voorgezeten 

door Claudia Schiroky als medewerkersvertegenwoordiger. Kathrin

Frischherz, Bernd Braunstein en Karl-Heinz Zirngast zijn extra leden. Bij 

staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de adviesraad 

doorslaggevend. Deze doorslaggevende stem voor de medewerkers 

garandeert enerzijds de onafhankelijkheid van de werkgever en anderzijds 

een sterke behartiging van de belangen van de medewerkers.

De organen van de Stichting Medezeggenschap 

(Raad van Bestuur en Raad van Advies) bestaan uit 

werkgevers- en medewerkersvertegenwoordigers.
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Wat is het mogelijk voordeel voor jou ?

100 EUR

50 EUR

Belasting + 
RSZ

Minstens drie jaar

Mogelijks verloop waarde 
aandelen

Belegd bedrag + betaalde belasting & RSZ

Verlies

Winst

Afhankelijk van het verloop van de 
waarde van de aandelen, maak je 

winst of verlies op het moment dat je je 
aandelen verkoopt.

Je kan je aandelen verkopen…

Dividenden na roerende voorheffing
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Twee methodes om te beleggen in 
Wienerberger aandelen

Zelf rechtstreeks 
beleggen

Via het 
aandelenprogramma

Korting 33% Nee Ja

Kosten transacties en “MyLeo rekening” Ten laste van de belegger Betaald door Stichting –
Wienerberger

Minimum periode dat je aandelen moet 
behouden

Geen 3 jaar voor elke tranche1

Recht op dividend Vanaf dag 1 Vanaf dag 1

Stemrecht op de Algemene Vergadering Rechtstreeks De stichting

Stel je wenst in het aandeel Wienerberger te beleggen, dan zijn er nu twee methodes om dit te doen: 

1 Je moet 3 jaar lang je aandelen behouden en je hebt de mogelijkheid om elk jaar 
opnieuw aandelen te kopen en deze moet je telkens opnieuw 3 jaar behouden
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…/2022

Het programma stap voor stap…
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Lancering van 
het plan voor BE

Intekenperiode
Bepaling 

intekenprijs

8/3-2/4/2021 15/4/2021 18/4/2021

Toewijzing 
aandelen

Eventuele verkoop 
aandelen

> 18/4/2024

Dividenden

6/5/2021 …/2023

• Op basis van de aandelenprijs 

op de Weense Beurs wordt de 

intekenprijs bepaald (B).

• Er wordt bepaald hoeveel aandelen 

je hebt gekocht   = A / (B – 33%). 

• In april wordt het Voordeel Alle Aard 

berekend en betaal je belastingen en 

sociale zekerheid.

• Elk jaar1 ontvang je dividenden 

volgens het aantal aandelen dat 

je gekocht hebt. 

• Na 3 jaar kan je kiezen om de aandelen 

te behouden op de huidige “MyLeo

rekening”, Je kan ze ook transfereren 

naar een andere ING effectenrekening, 

of je kan ze verkopen

• Je hebt beslist dat je interesse hebt.

• Je logt aan op het MyLeo platform en 

je bevestigt formeel je interesse.

• Je schrijft het bedrag over dat je wenst 

te investeren (A).

• Verschillende communicaties en 

kanalen waar je vragen kan stellen.

• ING zal je user-id & paswoord 

doorsturen voor het MyLeo platform 

(via e-mail of post).

14/1-7/3/2021

1 Het is mogelijk dat een bedrijf geen dividend uitkeert. Het dividend wordt bepaald door de Raad 
van Bestuur en gestemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.



> “MyLeo” is een online portal van ING.
> Alle medewerkers die toegelaten hebben om hun gegevens aan ING te zenden, krijgen een 

persoonlijk account met daaraan gekoppeld een effectenrekening.

> In dit account kan je doorgeven welk bedrag je wilt investeren. Ook vind je in dit account een 

overzicht van jouw aandelen terug en het eventuele dividend.

> Een week voor de investeringsperiode, ontvang je twee e-mails van “MyLeo”
> In een eerste staat je “user-id” en de link naar het platform

> In een tweede mail ontvang je een wachtwoord

Mensen die geen e-mailadres hebben, krijgen dit per post

Mensen die geen computer hebben, spreken best hun lokale personeelsverantwoordelijke aan.

Zodra je de tweede uitnodigingsmail hebt ontvangen met daarin je wachtwoord, kan je de volgende 

stappen volgen om deel te nemen aan het aandelenprogramma.
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Intekenperiode (1/2)

Intekenperiode

8/3-2/4/2021

• Je hebt beslist dat je interesse 

hebt.

• Je logt aan op het MyLeo platform 

en je bevestigt formeel je 

interesse.

• Je schrijft het bedrag over dat je 

wenst te investeren (A).



> Stappen in MyLeo
1. Log in op de MyLeo website met jouw persoonlijke toegangsgegevens. Je kan je paswoord eventueel 

wijzigen, je krijgt ook de kans om een validatievraag te kiezen en een antwoord daarop. Dit voor optimale 

beveiliging.

2. Als je wilt meedoen, selecteer je ‘Ja’ en klik je op Volgende1

3. Lees de documenten met meer informatie rustig door. Vink het vakje aan dat “je akkoord gaat met de 

voorwaarden van het plan” en klik op Volgende

4. Vul in hoeveel je wenst te beleggen in aandelen. Klik op Volgende

> Bezint eer ge begint… Het is niet verstandig om al je spaargeld in dit programma te stoppen. Er is geen kapitaalsgarantie en geen

garantie op rendement;

> Je kan min. 100 EUR investeren en mag max. 9.000 EUR investeren in deze ronde (2021) van het aandelenprogramma;

5. Je krijgt een bevestigingsboodschap. Controleer je deelname. Hier wordt ook het rekeningnummer 

vermeld, waar je het bedrag moet overschrijven. Klik op Bevestiging

> Je moet ervoor zorgen dat het bedrag op de “MyLeo rekening” gestort is ten 

laatste op 2/4/2021.

> Indien dit niet tijdig gebeurt, kan je dit jaar niet meer deelnemen aan het programma.
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Intekenperiode (2/2)

Intekenperiode

8/3-2/4/2021

• Je hebt beslist dat je 

interesse hebt.

• Je logt aan op het MyLeo

platform en je bevestigt 

formeel je interesse.

• Je schrijft het bedrag over 

dat je wenst te investeren 

(A).

1 In het geval je niet wenst deel te nemen, selecteer je ‘Nee’. Je hebt dan ook 
de mogelijkheid om je gegevens uit het ING platform te schrappen.



> De intekenprijs wordt bepaald bij sluiting van de beurs op de 8ste

handelsdag na de intekenperiode (dit is voor 2021 op 15 april)

> Op 18 april wordt dan berekend hoeveel aandelen je hebt gekocht en 

worden deze op je “MyLeo rekening” geplaatst.

> In onderstaande tabel: een aantal simulaties op basis van een investering 

van 100 EUR en verschillende intekenprijzen.

> Zoals je ziet kan je ook delen van aandelen verwerven: fractionele aandelen

> Op de verrichting zal je ook een beurstaks betalen van 0,35% op het 

belegde bedrag.
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Bepaling intekenprijs en toewijzing aandelen

Bepaling 
intekenprijs

15/4/2021

• Op basis van de 

aandelenprijs op de 

Weense Beurs wordt de 

intekenprijs bepaald (B).

18/4/2021

Toewijzing 
aandelen

• Er wordt bepaald hoeveel 

aandelen je hebt gekocht   = 

A / (B – 33%). 

• In april wordt het Voordeel 

Alle Aard berekend en 

betaal je belastingen.



Behandeling belastingen en sociale zekerheid
Voor inwoners van België
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1 1

1 De belastingvoet hangt af van de persoonlijke situatie (kinderen ten laste,…). Wij hebben hier conservatieve 
inschattingen gemaakt.

2

2 Wat gebeurt er als je zelf voor hetzelfde bedrag belegt in Wienerberger aandelen zonder gebruik te maken van 
het aandelenprogramma.

2

Wat gebeurt er onder 

verschillende 

scenario’s van belegde 

bedragen, intekenprijs 

en verkoopprijs?

Belastingen en sociale 

zekerheid worden 

verrekend op de 

loonbrief van april
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Taxation et sécurité sociale
Résidents en France

Que se passe-t-il 

selon les différents 

scénarios de 

montants investis, 

de prix de 

souscription et de 

prix de vente ?

Les impôts et la 

sécurité sociale 

seront réglés sur la 

fiche de paie du 

mois d'avril 1 Le taux d'imposition dépend de la situation personnelle (enfants à charge, etc.). Nous avons fait des 
estimations prudentes.

2 Que se passe-t-il si vous investissez le même montant dans des actions Wienerberger sans utiliser le 
programme d'actions ?

1 1

2 2



> Elk jaar1 ontvang je dividenden volgens het aantal aandelen dat je hebt gekocht 

> Op deze dividenden worden onmiddellijk Oostenrijkse roerende voorheffing (27%) afgehouden

> Daarboven dient Belgische roerende voorheffing afgehouden (30%) – voor inwoners België

> Franse Prélèvement forfaitaire unique (PFU) (30%) (12,8% belastingen en 17,2% sociale zekerheid) afgehouden – voor inwoners Frankrijk

De betaalde belastingen kunnen eventueel teruggevorderd worden op de belastingsaangifte.

> Het netto-bedrag wordt op je persoonlijke bankrekening overgeschreven

> Hieronder zie je in een grafiek de historische evolutie van het dividend. Voor het boekjaar 2019 werd 

een bruto dividend van 0,6 EUR/aandeel uitgekeerd.
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Dividenden

Dividenden

…/2022
6/5/2021 …/2023

• Elk jaar1 ontvang je 

dividenden volgens het 

aantal aandelen dat je 

gekocht hebt. 

1 Het is mogelijk dat een bedrijf geen 
dividend uitkeert. Het dividend wordt 
bepaald door de Raad van Bestuur en 
gestemd door de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders.

Evolutie van een dividend in het verleden zegt 
niets over de toekomstige evolutie

Meer info over de fiscale behandeling van dividenden in Frankrijk, 
vind je op :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2613
https://invest.bnpparibas.com/regime-fiscal-des-dividendes-0

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2613


> Voor je inkomsten in 2021, dien je je belastingaangifte in te vullen in juni 2022.

> Het Voordeel Alle Aard wordt berekend op de korting die je hebt gekregen op je aandelen. Deze zal automatisch 

verwerkt worden in je jaarlijks salarisoverzicht (fiche 281.10). Dit kan je dan zo overnemen in je belastingaangifte. Dit 

gebeurt eenmalig bij aankoop van de aandelen. Bij verkoop van de aandelen is er geen effect op de belastingen.

> Je dient de “MyLeo rekening” niet te vermelden in de belastingaangifte. Deze “MyLeo rekening” is een 

omnibusrekening, die niet op naam staat van de werknemer/belastingplichtige.

Juni 2022: Je belastingaangifte (1/2)
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Art. 307 WIB’92

§ 1/1. De jaarlijkse aangifte in de personenbelasting moet het volgende vermelden :

e) het bestaan van meerdere in artikel 152, 1°, a) van het Wetboek diverse rechten en taksen bedoelde effectenrekeningen waarvan de belastingplichtige titularis is

als bedoeld in artikel 152, 5°, van hetzelfde Wetboek.

….

Artikel 152, 1°, a) van het Wetboek diverse rechten en taksen

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
1° effectenrekening :

a) wat de rijksinwoners betreft, de effectenrekeningen gehouden bij een of meerdere tussenpersonen, ongeacht waar de tussenpersoon opgericht of gevestigd is, en

wat de niet-inwoners betreft, de effectenrekeningen gehouden bij een of meerdere in België opgerichte of gevestigde tussenpersonen, waarop één of meer belastbare

financiële instrumenten zijn ingeschreven;



> Ontvang je minder dan 800 EUR1 dividenden per jaar (van Wienerberger AG aandelen of andere aandelen), dan kan je 

de betaalde Belgische roerende voorheffing terugvragen via je aangifte van de personenbelasting. Dit kan je doen in 

de volgende vakken

> Als je meer dan 800 EUR dividenden per jaar ontvangt, laat op het moment dat je je belastingsaangifte dient in te 

vullen (ten vroegste juni 2022) iets weten. Wij kunnen je helpen in wat je waar dient aan te geven.

Juni 2022: Je belastingaangifte (2/2)
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1 Het vrijstellingsbedrag kan elk jaar aangepast worden door de overheid.



> Na 3 jaar kan je beslissen:
> Om de aandelen in de “MyLeo rekening van de stichting te laten -> stemrecht blijft dan bij de 

stichting

> Om je aandelen te transfereren naar een persoonlijke effectenrekening -> je krijgt zelf het 

stemrecht. Je wordt rechtstreeks aandeelhouder.

> Dit kan gepaard gaan met bankkosten die afhangen van naar welke effectenrekening je de aandelen wenst te transfereren

> Of je kan je aandelen verkopen  -> op dat moment zal het finale rendement van je belegging 

bepaald worden. 

Het transfereren en verkopen van aandelen kan je zelf via het MyLeo platform doen.

> Je kiest zelf het moment na drie jaar wanneer je de aandelen wenst te verkopen
> Op dat moment zal je opnieuw een beurstaks moeten betalen (0,35% op de waarde)

> Je kan je aandelen verkopen via het MyLeo platform.
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Eventuele verkoop van de aandelen

Eventuele verkoop 
aandelen

> 18/4/2024

• Na 3 jaar kan je kiezen om de 

aandelen te behouden op de 

huidige “MyLeo rekening”, je 

kan ze ook transfereren naar 

een andere effectenrekening, 

of je kan ze verkopen



Inhoud van deze presentatie
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> Introductie over aandelen, beleggen
> Wat is een aandeel

> Sparen – beleggen

> Risico

> Hoe werkt het aandelen programma?
> Wat is het mogelijke voordeel voor mij?

> Verschil tussen zelf rechtstreeks beleggen in een WB-aandeel of het via dit 

aandelenprogramma te doen

> Het programma stap per stap

> Veel gestelde vragen

> Volgende stappen



Veel gestelde vragen (1/2)
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> Wat als ik het bedrijf verlaat voor de termijn van drie jaar?

> De aandelen blijven je eigendom

> Als je ze verkoopt vóór de termijn van drie jaar, zal je belastingen betalen 

op de volledige korting.

> Wat als ik heb gestort, maar ik verlaat het bedrijf voor 30 april

> Het bedrag wordt teruggestort

> Wat als ik overlijd voor de termijn van drie jaar?

> De aandelen gaan over op je wettelijke erfgenamen. Zij zullen daar 

successierechten op dienen te betalen.

> Wat als ik mij inschrijf op het programma, maar niet tijdig 

(vóór 2 april) stort op de “MyLeo rekening”?

> Je zal geen aandelen verwerven. 

> Mocht het geld te laat op de “MyLeo rekening” komen, dan kan je het nog 

terug overschrijven op je persoonlijke bankrekening.

> Wat als ik langdurig ziek ben en wens deel te nemen aan 

het programma?

> Je kan deelnemen, maar in het geval je geen loon of wedde meer 

uitbetaald krijgt via Wienerberger (maar via je ziekenfonds), zal 

Wienerberger wel vragen om de belasting en de sociale zekerheid te 

betalen.

> Wat als ik in schuldbemiddeling zit?

> We raden u ten stelligste af om in dit aandelenprogramma te 

stoppen. Dit zou ook niet geoorloofd zijn naar je schuldeisers.

> Wat als de aandelenprijs van Wienerberger zakt onder de 

prijs (na korting) waaraan ik het aandeel gekocht heb.

> Zolang je je aandelen niet verkoopt, heb je eigenlijk geen echt verlies 

geleden. Je kiest zelf of je al dan niet wacht op betere tijden.



Veel gestelde vragen (2/2)
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> Wat als Wienerberger groep wordt overgenomen?

> De overnemer zal een openbaar overnamebod uitschrijven waarop je dan 

al dan niet kan intekenen. Heeft de overnemer voldoende stemrechten 

verworven voor een meerderheidsaandeel, dan zal je vergoed worden in 

aandelen of in cash.

> Wat als Wienerberger groep failliet gaat

> Indien geen overnemer gevonden wordt, dan zal de groep in liquidatie 

gaan. Dan kan je eventueel de volledige waarde van je belegging verliezen.

> Kan ik de dividenden herbeleggen?

> De dividenden zullen sowieso gestort worden op de gekende persoonlijke 

bankrekening. Je kan ze dan eventueel zelf weer gebruiken voor het 

programma het volgende jaar

> Dien ik kosten te betalen voor de effectenrekening ?

> Je dient geen kosten te betalen voor het gebruiken van de 

effectenrekening of voor de transacties die je doet via de MyLeo Rekening.

> Kan ik de effectenrekening gebruiken om andere 

beleggingen te doen buiten het aandelenprogramma?

> Nee, dit is niet mogelijk

> Kan ik mijn persoonlijke effectenrekening gebruiken voor 

dit programma?

> Nee, dit is niet mogelijk

> Het programma loopt over meerdere jaren, is het 

maximum bedrag van 9,000 EUR per jaar of over de 

totaliteit?

> Per jaar

> Heeft WB inzicht in de individuele bijdragen op naam?

> Een zeer beperkte groep van mensen binnen de personeelsdienst. 

Dit inzicht is nodig om het voordeel alle aard te kunnen berekenen.



Inhoud van deze presentatie
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> Introductie over aandelen, beleggen
> Wat is een aandeel

> Sparen – beleggen

> Risico

> Hoe werkt het aandelen programma?
> Wat is het mogelijke voordeel voor mij?

> Verschil tussen zelf rechtstreeks beleggen in een WB-aandeel 

of het via dit aandelenprogramma te doen

> Het programma stap per stap

> Veel gestelde vragen

> Volgende stappen



Volgende stappen
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❑ Als je nog vragen hebt, stel ze via:
> Stuur een berichtje naar: weshare.belgium@wienerberger.com

> Of ga langs bij je lokale plant manager of je HR business partner 

(personeelsverantwoordelijke)

❑ Je zal twee e-mails of brieven van ING krijgen met je user-id en 

paswoord
> Vanaf 8 maart: Log aan op het MyLeo platform

> Als je interesse hebt om aandelen te kopen via het programma: bevestig je deelname en 

lees de uitgebreide documenten op het platform

> Doe dit voor 2 april !

❑ Schrijf het bedrag dat je wenst te beleggen over op de MyLeo

rekening VóóR 2 april 2021

Zijn er risico’s ?

▪ Ja, de investering is een kans, maar er 

zijn ook risico’s  

▪ Géén gegarandeerde opbrengst

▪ Intekenen is niet verplicht

mailto:weshare.belgium@wienerberger.com
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Vragen
> Stuur een berichtje naar: weshare.belgium@wienerberger.com

> Of ga langs bij je lokale plant manager of je HR business 

partner (personeelsverantwoordelijke)

mailto:weshare.belgium@wienerberger.com
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