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STAMRECHT VRIJSTELLING 
 

 
Mr. Ernst Loendersloot 
Sr. kandidaat notaris te 
Maastricht 
Foto: Harry Heuts 

 
Beste Lezer, 
 
Onlangs sprak ik een vriend en omdat het bedrijf waar hij werkt, gaat reorganiseren. 
Hij wordt ontslagen, maar er is hem wel een ontslagvergoeding aangeboden. Op 
internet had hij al het een en ander gevonden over lijfrente-verzekeringen en 
stamrecht-BV's, maar het was hem nog niet helemaal duidelijk.  
 
Hij wist al dat de ontslagvergoeding salaris is en dat daar loonbelasting over moet 
worden betaald. Omdat dit bij zijn salaris van dit jaar zou worden opgeteld, zou dat 
betekenen dat hij weinig van de vergoeding over zou houden. Mijn vriend had al 
gelezen dat er geen belasting betaald hoeft te worden als hij het geld direct zou 
gebruiken om een lijfrente te kopen bij een verzekeringsmaatschappij of bij zijn 
eigen stamrecht-BV.  
 
Door een verzekering te sluiten, krijgt hij dan op een door hem te bepalen moment 
iedere maand geld van de verzekeringsmaatschappij. Dit zou volgens de 
verzekeringsmaatschapij erg aantrekkelijk zijn als mijn vriend eerder met pensioen 
wilde gaan of in de eerste 5 jaar na zijn pensioen extra geld wilde hebben. Nromaal 
betaal je dan een lager percentage aan inkomstenbelasting dan nu en daarmee zou 
geld uitgespaard worden. 
 
Mijn vriend vroeg zich af waarom een collega van hem er dan toch voor gekozen 
had om (via de notaris) een stamrecht-BV op te richten. Het antwoord is eigenlijk 
heel eenvoudig. Door zo'n BV op te richten, voorkom je dat over de 
ontslagvergoeding nu belast moet worden betaald. Desondanks kun je er toch 
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aankomen en hoef je niet te wachten tot je (pre-)pensioen. Dat is vooral handig als je 
het geld wilt gebruiken om een eigen bedrijf op te zetten.  
 
Een nadeel is wel dat als er iets fout gaat, bijvoorbeeld bij de overboeking van de 
ontslagvergoeding, de belastingdienst toch haar deel wil ontvangen. Dit betekent dus 
dat de notaris en de fiscalist en het bedrijf dat het geld moet uitbetalen, goed moeten 
samen werken.  
 
Mr. Ernst Loendersloot 
kandidaat notaris te Maastricht 
Telefoon 043-3509950. 
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