NIEUWSBRIEF WEEK 1 (Jaar 2010)
Ontwikkelingen ontslag recht
Banksparen sinds 1 januari 2010 mogelijk voor de ontslagvergoeding
Het Belastingplan 2010 bepaalt dat banksparen mogelijk is voor ontslagvergoedingen
(stamrecht). Het was al mogelijk om via banksparen fiscaal gefaciliteerd te kunnen sparen
voor een oudedagsvoorziening (lijfrente) en voor de aflossing van de eigen woning schuld.
Het banksparen voor stamrecht is een alternatief voor het afsluiten van een stamrecht polis.
Op dit moment hebben banken nog geen bankspaar rekening voor stamrecht. De verwachting
is dat de eerste produkten begin februari 2010 op de markt komen. Houd u onze website
www.goudenhanddrukspecialist.nl in de gaten voor het laatste nieuws (of bel
035 603 45 26).
Belangrijkste kenmerken van banksparen voor stamrecht zijn:
U maakt een keuze uit een direct uitkerende variant (als u het geld direct nodig heeft) of een
uitgestelde variant (geld pas in de toekomst nodig). Bij de direct uitkerende variant ontvangt u direct
na ontslag maandelijkse uitkeringen totdat het saldo op is. Bij de uitgestelde variant groeit het saldo
op de bank en ontvangt u pas in de toekomst maandelijkse uitkeringen. Uw keuze voor variant 1 of 2
hangt af of u het geld direct nodig heeft of in de toekomst.
De verschillen tussen stamrecht verzekeren en stamrecht banksparen zijn:
•
•

•

•

Bij banksparen voor stamrecht kunt u een variabele rente kiezen of de rente vastleggen voor
langere tijd. Bij de verzekeraar wordt de rente altijd vastgezet voor de hele looptijd.
Aanbieder is een bank of verzekeraar; Voor de stamrecht polis kunt u terecht bij de assurantie
adviseur of verzekeraars die direct verzekeringen aanbieden zoals OHRA. Voor de stamrecht
bankrekening kunt u terecht bij een bank. Wij kunnen zowel een stamrecht polis als een
stamrecht bankrekening aanbieden.
Overlijdensdekking; Bij de verzekeringen is de overlijdensdekking tussen 0% tot 100% van
de ingelegde ontslagvergoeding. Bij overlijden ontvangen de partner en/of de kinderen de
overlijdens dekking. Soms moet hiervoor een premie betaald worden, hetgeen kosten met zich
meebrengt. Bij de bankrekening voor stamrecht valt bij overlijden het saldo altijd toe aan de
nabestaanden.
Garantie tot € 100.000,- bij de geblokkeerde stamrecht bankrekening. Het deposito
garantiestelsel garandeert bij het faillissement van een bank € 100.000,- voor de
rekeninghouder. Bedragen boven € 100.000 vallen niet onder deze garantie regeling. Bij
verzekeraars ontbreekt deze garantie.

Het onderbrengen van een ontslagvergoeding bij een verzekeraar of stamrecht BV blijft
gehandhaafd.
Gouden HanddrukSpecialist is onderdeel van W & P Belastingadviseurs. Wij geven een
boekje uit over dit onderwerp (“gouden handdruk”). Belangstellenden kunnen dit gratis

aanvragen via info@goudenhanddrukspecialist.nl of telefonisch 035-603 45 26. U kunt ook
een lezing bijwonen; Aanmelden is verplicht via www.goudenhanddrukspecialist.nl
Gouden Handdrukspecialist is gespecialiseerd in advies over de besteding van uw
ontslagvergoeding. We kunnen een stamrecht (lijfrente)verzekering voor u afsluiten, een
stamrecht BV oprichten en een stamrecht rekening openen zodra deze beschikbaar komen.
Drs. Marius Winter
Gouden HanddrukSpecialist
Vredehofstraat 13
3761 HA SOEST
Tel. 035-603 45 26
info@goudenhanddrukspecialist.nl
www.goudenhanddrukspecialist.nl

