
De meest volledige en deskundige oplossing in de markt.

De berekening hieronder spreekt boekdelen: van de bonussen waarmee u uw werknemers wilt motiveren, steekt de fiscus het 
leeuwendeel op zak. Om dat te voorkomen, heeft Partena Plus het Bonus Optimisation Plan uitgewerkt. Daarmee kunt u het variabel loon 
van uw werknemers optimaliseren via effecten in een optieplan. Dit systeem werd goedgekeurd door de belastingadministratie en is dus 
fiscaal en juridisch volledig in orde. Bovendien kunnen uw werknemers zelf kiezen of ze het plan al dan niet aanvaarden.

Hoeveel houdt uw werknemer over van zijn bonus? Bitter weinig.

Berekeningsvoorbeeld van een klassieke bonus
Een werknemer ontvangt een bonus van 1000 € bruto.

KOST VOOR DE WERKGEVER

 1.000,00 €  Brutobonus
 +350,00 €  RSZ werkgever op bonus
 +153,40 €  Vakantiegeld op bonus
 +28,00 €  RSZ werkgever op vakantiegeld

1.531,40 € Kost voor de werkgever

KLASSIEKE BETALING BRUTO/NETTO

 1.000,00 €  Brutobonus
 +153,40 €  Vakantiegeld op bonus
 -150,75 € RSZ Werknemer
 1.002,65 € Belastbaar inkomen
 -536,42 €  Bedrijfsvoorheffing

466,23 € Netto voor de werknemer

Berekeningsvoorbeeld: financieel voordeel van een klassieke bonus vs. het Bonus Optimisation Plan  
U wilt 1.000 € besteden in de vorm van een bonus. Hoeveel houdt uw werknemer over?

* 5% op brutobonus + € 80 beheerskost
** Forfaitair berekende belasting volgens de wet van 26 maart 1999
*** Minwaarde op optie en commissielonen inbegrepen, bij constante Beurs, volatiliteit en interestvoeten

 SMART CASH (24H)

 1.531,40 €  Budget werkgever
 -156,57 €  Kosten*
 1.374,83 €  Bruto bonus
 -753,53 €  Bedrijfsvoorheffing

639,30 € netto voor de werknemer
37 % meer netto voor hetzelfde budget

 CASH-UP (12M)

 1.531,40 €  Budget werkgever
 -156,57 €  Kosten*
 1.374,83 €  Bruto bonus
 -338,21 €  Forfaitaire voorheffing**

1.036,62*** € netto voor de werknemer
122 % meer netto voor hetzelfde budget

Het Bonus Optimisation Plan brengt meer op.

Bonus Optimisation Plan
Optimaliseer het variabel 
loon van uw werknemers.



HR Service Desk verzorgt de volledige praktische 
implementatie

Introduceert u het Bonus Optimisation Plan in uw bedrijf? 
HR Service Desk volgt alles voor u op:

• Beheer van de informatie over de begunstigden van het plan en 
over uw bedrijf

• Aanmaak van het plan en het uploaden van alle gegevens en 
documentatie

• Versturen van e-mails met paswoorden en gebruikersnamen 
voor de begunstigden

• Beheer van de communicatie naar de begunstigden 
(verwittigings- en rappelmails,…)

• Invoeren van de dagprijs en versturen van offertebrieven op 
de dag van de aanbieding

• Bepalen van de herverkoop of uitoefening, versturen van 
e-mails en afsluiten van het plan

Onze juristen ondersteunen u en uw medewerkers

Het is belangrijk dat u en uw medewerkers goed geïnformeerd 
zijn over de werking en de voorwaarden van het Bonus 
Optimisation Plan. De juridische experts van Partena Plus komen 
alles klaar en duidelijk uitleggen in uw bedrijf en zorgen voor 
ondersteuning van uw management.

Live informatiesessies voor uw werknemers
• Info over het concept en de voordelen
• Uitleg over het proces
• Beantwoorden van juridische vragen

Een antwoord op de vragen van uw management
• Onderhandelingen met vertegenwoordigers van het personeel
• Opmaak van specifieke contracten en bijlagen
• Informatie over andere alternatieve verloningen,…

Het Bonus Optimisation Plan. Een samenwerking van betrouwbare partners.

SMART CASH: Minimale investeringsduur

• Zowel de werkgever als de werknemer besparen op de RSZ
• Investeringsduur van 24 uur
• 40% meer nettoloon 

CASH UP: Langere investeringsduur

• Zowel de werkgever als de werknemer besparen op de RSZ
• Blokkeringsperiode van 12 maanden
• 100% meer nettoloon bij een constante beurs

Het Bonus Optimisation Plan. Een sterke motivator. 

Trouwe, gemotiveerde medewerkers zijn de kracht van uw bedrijf. Wilt u hen graag extra stimuleren? Dan is het Bonus Optimisation Plan 
de meest voordelige oplossing om het netto inkomen van uw werknemers te optimaliseren.

Geen extra administratie voor uw bedrijf, daarvoor zorgt Partena Plus. 

Een optieplan introduceren in uw bedrijf, kan voor veel extra administratie zorgen. Niet indien u voor het Bonus Optimisation Plan kiest. 
Wij hebben niet alleen de processen volledig geoptimaliseerd, wij zorgen tevens voor de volledige praktische implementatie en juridische 
opvolging. U hebt dus geen extra werk.

Flexibel

•  U bepaalt het bedrag van de bonussen 
•  Uw werknemers hebben keuzevrijheid:

- het Bonus Optimisation Plan niet aannemen
- een minimaal beleggingsrisico met Smart Cash
- een mogelijk hoger rendement met het  

meer risicovolle Cash Up
- 50% van de bonus in Smart Cash en 50% in Cash Up

Zo weinig mogelijk administratie voor uw medewerkers

• Een aparte bankrekening is niet nodig
• De tracking van alle verrichtingen gebeurt door de werknemer
• Geen ‘papieren’ beheer: alle verrichtingen worden elektronisch 

beheerd en gecommuniceerd
• De werknemer kan op gelijk welk moment zijn gegevens 

raadplegen of afdrukken

Uw werknemer kiest zelf zijn formule. 


