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Kabinet zet aan tot versneld ontslag
AfsChAffen stAmreCht-bv’s
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Het kabinet zet met zijn beleid om 
stamrecht-bv’s per 1 januari af te 
schaffen aan tot versneld ontslag. 
Omdat werknemers tot eind dit 
jaar nog wel gebruik kunnen ma-
ken van de fiscaal gunstige regeling 
voor hun gouden handdruk, zijn zij 
erbij gebaat eerder afscheid te ne-
men van hun werkgever. 

Dat zeggen belastingexperts. 
‘Onze inschatting is dat mensen 
wel degelijk van die opening ge-
bruik zullen maken’, aldus Arjo van 
Eijsden, partner van E&Y. ‘Wij ho-
ren dat gespecialiseerde bureaus 
werknemers die toch al zouden 
worden ontslagen, adviseren eer-
der te vertrekken.’ Erwin Duijnstee, 
adviseur in gouden handdrukken, 
beaamt dat: ‘Mensen kiezen er nu 
voor om op 1 december te vertrek-
ken in plaats van op 1 februari.’

Op Prinsjesdag maakte het ka-
binet bekend de stamrecht-bv af te 
schaffen. Dat betekent dat mensen 
die na 1 januari een gouden hand-
druk krijgen bij ontslag, onmid-
dellijk 52% moeten betalen aan 
de Belastingdienst. Mensen die al 
een stamrecht-bv hebben, krijgen 
volgend jaar eenmalig de mogelijk-
heid het geld uit hun bv te halen 
met een korting van 20%. Wie dus 
voor het eind van het jaar een stam-
recht-bv opricht omdat hij wordt 
ontslagen, kan volgend jaar nog ge-
bruikmaken van die korting. Het 
kabinet heeft geen overgangsrege-

ling voor dit jaar ingericht.
‘voor mensen die met hun werk-

gever hebben afgesproken dat ze 
per 1 maart het bedrijf zullen ver-
laten, is het een zure situatie’, zegt 
Duijnstee. ‘Zij gingen er bij het te-
kenen van hun ontslag van uit dat 
ze een stamrecht-bv konden op-
richten. Zij zijn geschrokken.’ Fis-
calist Frank Werger van PwC kan 
zich voorstellen dat vakbonden 
die een sociaal plan vanaf 1 janu-
ari hebben afgesloten, nu terug 
naar de onderhandelingstafel wil-
len. ‘Zij zullen dat plan eerder in 
willen laten gaan of compensatie 
wensen.’

Behalve stamrecht-bv’s wordt 
ook de fiscaal gunstige behande-
ling van bankspaarproducten en 
verzekeringspolissen voor gouden 
handdrukken afgeschaft. Ontslag-
vergoedingen tussen € 100.000 en 
€ 150.000 worden meestal in zo’n 
product gestopt en niet in een 
stamrecht-bv, omdat de kosten 
daarvan vrij hoog zijn. De produc-
ten en polissen zijn met de afschaf-
fing overbodig geworden.

voor die producten en polissen 
geldt hetzelfde als voor de stam-
recht-bv’s. Daarop is volgend jaar 
de korting van 20% van toepas-
sing. Uit een rondgang langs de 
drie grootbanken blijkt dat klan-
ten ook van die korting mogen pro-
fiteren door hun geld volgend jaar 
op te nemen, zelfs als ze hun geld 
hebben vastgezet. 

Over producten van ABN en Ra-
bobank waarvan de rente is vast-
gezet, moeten  wel administratie-
kosten of opnamekosten worden 
betaald. Hoeveel dat is verschilt per 
bank en klant. Hoeveel geld ban-
ken in die spaarproducten hebben 
zitten, maken de banken niet be-
kend. Alleen Rabobank spreekt van 
‘honderden miljoenen’.

‘voor mensen die 
hebben afgesproken 
dat ze hun bedrijf na 
1 januari verlaten, is 
het een zure situatie’ 

Situatie 1: Stamrecht-bv al in gebruik

Mensen die 
nu een stam-
recht-bv of 
gouden hand-
drukproduct 
hebben, krijgen 

mogelijkheid om al 
hebben, krijgen 

een extra mogelijkheid om al 
het geld in hun bv eenmalig uit 
te keren tegen een korting van 
20%. 
De vraag is of ze daarvan ge-

bruik gaan maken, omdat ze 
over het bedrag een vermo-
gensrendementheffing van 
1,2% moeten betalen. 
‘Voor iemand met bijvoor-
beeld € 100.000 is het niet 
zonder meer ongunstig om 
nu uit te keren’, zo berekende 
Frank Werger van PwC. ‘Pas 
na tien tot twaalf jaar is de box 
3-heffing meer dan de korting.’

Situatie 2: Voor 1 januari ontslagen

Wie voor 1 janu-
ari 2014 wordt 
ontslagen, kan 
nog snel een 
stamrecht-bv 
oprichten of 

bankspaarproduct 
oprichten of 

in een bankspaarproduct 
stappen, als de bank dat toe-
staat. Alleen dan kan de klant 
gebruikmaken van de korting 
van 20%. De vraag of iemand 

volgend jaar alles laat uitkeren 
tegen korting of toch wacht 
en er later 52% belasting over 
betaalt, hangt af van de situa-
tie, zegt adviseur Erwin Duijn-
stee. ‘Veel mensen gebruiken 
hun gouden handdruk om hun 
inkomensval te repareren. Die 
willen liever gespreide uitke-
ringen in plaats van een groot 
bedrag in één keer.’

Situatie 3: Na 1 januari ontslagen

Wie na 1 janu-
ari 2014 wordt 
ontslagen, 
heeft alleen de 
mogelijkheid 
om het jaar van 

handdruk te verre-de gouden handdruk te verre-
kenen met twee aansluitende 
jaren. Mensen die in die jaren 
aanzienlijk minder verdienen, 
kunnen dan op een gemiddeld 

tarief van 42% uitkomen. Voor 
veelverdieners zal die midde-
ling weinig voordeel opleve-
ren. 
Daarnaast is er een andere 
uitvlucht: het geld inzetten om 
een pensioengat op te vullen. 
Dan staat het vast tot het pen-
sioen en wordt er na de pen-
sioendatum tot € 56.000 42% 
over betaald.
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