Uw ontslagvergoeding komt vrij, wat zijn uw
mogelijkheden?
Sinds 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk om de belastingheffing over een
ontslagvergoeding (gouden handdruk) uit te stellen door te kiezen voor een stamrecht.
Omdat u voor deze datum een ontslagvergoeding met stamrecht heeft ontvangen had u
nog een keuze: niet de ontslagvergoeding werd belast, maar de (te zijner tijd) te
ontvangen periodieke uitkeringen.
Voor het stamrecht geldt een aantal voorwaarden, onder andere:
 de periodieke uitkeringen beginnen uiterlijk in het jaar waarin de AOW-leeftijd
wordt bereikt;
 de uitkeringen kunnen slechts toekomen aan een beperkte kring van
gerechtigden.
De periodieke uitkeringen mogen uitgesteld worden tot het jaar waarin u de AOW-leeftijd
bereikt. De minimale looptijd hangt af van uw leeftijd en het type uitkering: in een
verzekerde regeling moet de looptijd voldoen aan het 1% sterftekans criterium, voor een
bancair stamrecht moet worden uitgegaan van een uitkeringstabel.
Bancair stamrecht

Stamrechtverzekering

Uitvoerder

Bank

Verzekeraar

Uitkeringsvorm

Bancaire termijnen

Verzekeringstermijnen

Aanvang uitkering

Uiterlijk in het jaar waarin de
AOW-leeftijd wordt bereikt.
Minimale uitkeringsduur
volgens uitkeringstabel.

Uiterlijk in jaar waarin de
AOW-leeftijd wordt bereikt.
Gedurende uitkeringsperiode
geldt minimale sterftekans
van 1%.

Kring van gerechtigden

(Ex) partner
Kinderen jonger dan dertig
jaar

idem

Overlijden in opbouwfase

- Erfgenamen uit kring van

- Erfgenamen uit kring van

gerechtigden kunnen saldo
aanwenden voor direct
ingaande uitkeringen.

- Ontbreken deze personen,
dan wordt het saldo onder
inhouding van loonheffing
uitgekeerd aan de andere
erfgenamen.

- Verkrijging van periodieke
uitkeringen is vrijgesteld
van erfbelasting.

gerechtigden moeten saldo
aanwenden voor direct
ingaande uitkeringen.

- Ontbreken deze personen,
dan volgt geen uitkering.

- Geen vererving mogelijk.
- Verkrijging periodieke
uitkering is vrij van
erfbelasting.
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Overlijden in uitkeringsfase

- De niet uitgekeerde
termijnen gaan over op de
erfgenamen uit de kring
van gerechtigden.

- Ontbreken deze, dan wordt
het saldo onder inhouding
van loonheffing bij erflater
uitgekeerd aan de
erfgenamen.

- Erfbelasting kan

- Indien overgang van de
uitkeringen is
meeverzekerd, gaan deze
over op de tweede
verzekerde, behorende tot
de kring van gerechtigden.

- Geen vererving mogelijk.
- Geen erfbelasting over de
periodieke uitkeringen.

verschuldigd zijn.
Uitkering kinderen jonger dan
dertig jaar

- Kind moet het tegoed
periodiek laten uitkeren.
Uitkeringen zijn belast,
maar er is geen
erfbelasting verschuldigd.

- Het aantal jaar tussen de

eerste en de laatste
uitkering bedraagt nooit
meer dan het aantal jaren
dat de gerechtigde jonger
is dan dertig jaar.

- Kind moet het tegoed
periodiek laten uitkeren.
Uitkeringen zijn belast,
maar er is geen
erfbelasting verschuldigd.

- Het aantal jaren tussen de
eerste en laatste
uitkeringen is nooit meer
dan het aantal jaren dat de
gerechtigde jonger is dan
dertig jaar.

Disclaimer:
Wij hebben bovenstaande tekst met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij
aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of wijzigingen
in de regelgeving.
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