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

 
 
Geachte lezer, 
 
In de Miljoenennota met de begroting voor 2014 stond een interessant punt over 
ontslagvergoedingen, oftewel de Gouden Handdruk. Door de nieuwe regeling is er 
een verschil tussen de vergoedingen die nog in 2013 worden ontvangen ten opzichte 
van degene die pas in 2014 worden betaald. 
 
Mocht u in de situatie terecht komen dat u zo’n Gouden Handdruk gaat ontvangen, 
dan raad ik u aan om er voor te zorgen dat alles nog dit jaar afgewikkeld is. Dat kan 
u veel geld besparen.  
 
Maar ook als u al een stamrecht BV heeft waar u een ontslagvergoeding in heeft 
gestort, is het raadzaam om door te lezen. Want ook daar verandert een en ander. 
 
Stamrechtvrijstelling vervalt 
Op dit moment is het zo dat een Gouden Handdruk niet belast wordt als aan een 
aantal voorwaarden is voldaan.  
 
De oud-werkgever mag het geld onbelast naar een verzekeraar overboeken, mits de 
ontslagen werknemer daarmee een lijfrentepolis koopt. De ratio erachter is dat de 
fiscus dan weliswaar niet nu belastingen kan heffen, maar straks wel geld ontvangt 
als de polis tot uitkering komt. 
 

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
http://www.linkedin.com/pub/harry-heuts/2b/497/613


Column 419, OverGeld van de Telegraaf 
Stamrecht vrijstelling vervalt 

 
blad - 2 - 

Bron: www.ntrs.nl  

Maar het is voor de oud-werknemer ook mogelijk om een zogeheten Stamrecht-BV 
op te richten. Deze BV ontvangt dan belastingvrij de gelden en moet vervolgens een 
lijfrente-overeenkomst aangaan met de oud-werknemer die dan ook de enige 
directeur en aandeelhouder is van de stamrecht-BV. 
 
Met ingang van 1 januari 2014 vervallen deze beide mogelijkheden. Dat betekent 
dus dat een ontslagvergoeding geheel belast wordt met inkomstenbelasting. Dat kan 
slecht uitpakken als de vergoeding groter is dan één jaarsalaris. De ontslagen 
werknemer valt dan waarschijnlijk in een hogere belastingschrijf. 
 
Gedeeltelijke vrijstelling bij uitbetaling ineens van de Stamrecht-BV 
Alleen in 2014 is er sprake van een bijzondere (gedeeltelijke) vrijstelling bij een 
uitkering door een bestaande Stamrecht-BV. 
 
Als besloten wordt om de totale stamrechten ineens uit te betalen, zou normaal 
gesproken inkomstenbelasting betaald moeten worden over het totale bedrag. En 
ook hier geldt weer dat dit vanwege de progressie van de tarieven kan betekenen dat 
er meer belasting moet worden betaald. 
 
Volgend jaar geldt de regeling dat 20% van de uit te betalen stamrechten van iedere 
inkomstenbelastingheffing wordt vrijgesteld. Alleen over de resterende 80% moet 
dan inkomstenbelasting betaald worden. 
 
Schenk het uitgekeerde bedrag belastingvrij weer weg 
Deze in tijd dus gelimiteerde vrijstelling kan een reden zijn om tot opheffing van de 
Stamrecht-BV over te gaan. Het geld dat u dan in privé ontvangt, kunt u eventueel 
gebruiken om een andere, nieuwe, belastingvrijstelling te benutten. 
 
Ik bedoel dan de Gouden Jubelvrijstelling. Sinds kort kunt u namelijk aan iedereen 
en ongeacht de leeftijd een bedrag van € 100.000,- belastingvrij schenken. De enige 
eis is dat het geld door de ontvangende partij in zijn of haar Eigen Woning moet 
worden gestoken.  
 
Dit kan interessant zijn voor mensen die ooit een Gouden Handdruk hebben 
ontvangen, deze in een Stamrecht-BV hebben gestoken en die na hun ontslag weer 
een goede baan hebben gevonden. Zeker als zij dan nu van hun pensioen gaan 
genieten, kan het zijn dat zij eigenlijk geen behoefte hebben aan de maandelijkse 
uitkeringen van hun Stamrecht-BV.  
 
Als zij nu de stamrechten in één keer uit laten betalen, krijgen ze dus een fiscale 
tegemoetkoming. Het bedrag dat ze overhouden kunnen ze dan onbelast schenken 
aan hun kind(eren) of hun kleinkind(eren) als deze een Eigen Woning bezitten of 
willen aankopen. Ook kan het een steuntje in de rug zijn bij de verbouwing van die 
Eigen Woning of de (versnelde) aflossing van de hypotheekschuld van de 
(klein)kinderen. 



Column 419, OverGeld van de Telegraaf 
Stamrecht vrijstelling vervalt 

 
blad - 3 - 

Bron: www.ntrs.nl  

 
Mocht u dit overwegen, lees dan wel mijn andere columns over de Gouden 
Jubelvrijstelling zodat u weet welke clausules u kunt verbinden aan de schenking.  
 
Mr. Ernst Loendersloot 
kandidaat notaris te Maastricht 
Telefoon 043-3509950. 
 
Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder. 
 
Of schrijf je in voor mijn gratis nieuwsbrief. 
 
U kunt ook op de hoogte blijven via: 
LinkedIn Twitter Facebook 
 
Brochures kunt u hier downloaden. 
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