
   

Gouden handdruk-stamrechten 

Misschien wel het meest opvallende onderdeel van de belastingplannen: afschaffing van de fiscale 

faciliteit voor alle goudenhanddrukstamrechten. In de aanloop naar Prinsjesdag leek alleen de 

mogelijkheid om een goudenhanddrukstamrecht onder te brengen in een stamrecht-B.V. te gaan 

sneuvelen. Maar met ingang van 1 januari 2014 zal het niet meer mogelijk zijn om een 

schadeloosstelling bij ontslag wegens gederfde of te derven inkomsten op deze fiscaal vriendelijke 

wijze af te wikkelen.  

Op 31 december 2013 bestaande gevallen worden (vooralsnog) ontzien. Gelden ondergebracht in 

verzekeringen, in stamrecht-B.V.’s en op stamrechtrekeningen kunnen daar blijven staan (mits de 

gelden uiterlijk op 31 december 2013 daar zijn ondergebracht) en volgens de huidige regels 

(periodiek) tot uitkering komen dan wel voor het gehele bedrag ineens. 

Om opnames te stimuleren, mogen stamrechtgelden in 2014 ineens worden opgenomen zonder dat 

revisierente verschuldigd is, en daarbij wordt slechts 80% van de opname belast. Latere opname 

ineens blijft mogelijk, maar dan wordt de volledige waarde belast. De wetssystematiek op het punt 

van de revisierente is niet volledig duidelijk. Maar het lijkt erop dat deze ook niet verschuldigd is 

bij een opname ineens na 2014 en slechts in de wet is blijven staan voor andere oneigenlijke 

handelingen zoals overdracht naar een niet-toegelaten uitvoerder, of – en dat is van groot praktisch 

belang – slechts een gedeeltelijke opname van het stamrecht.  

De beperktere heffing dan normaal, begint een populaire manier te worden om fiscale regelingen zo 

snel mogelijk te beëindigen. In 2013 geldt een vergelijkbare maatregel voor levensloopregelingen 

(zie ook ‘Belastingpakket 2013 aangenomen door Tweede Kamer’). Als reden wordt mede 

aangevoerd dat hiermee meer besteedbaar inkomen beschikbaar komt en dat op die wijze ook de 

economie gestimuleerd kan worden. Dat effect is naar mijn idee bij levensloop (nog) niet te 

onderkennen. 2) Vooralsnog houd ik het op een eenvoudige maatregel om op korte termijn meer 

belastinggeld binnen te halen. Maar dat betekent uiteraard wel dat dit belastinggeld in de toekomst 

niet meer wordt ontvangen. 

Met ingang van 2014 vervalt ook de vrijstelling in het successierecht voor de onderhavige 

stamrechten. Dat ligt wat mij betreft niet direct voor de hand. Ook hier hadden bestaande gevallen 

gerespecteerd kunnen worden. 

Op de eerste plaats zullen werkgevers niet blij zijn met de afschaffing van de 

stamrechtmogelijkheid. Afvloeiingsregelingen zullen duurder kunnen uitvallen aangezien verwacht 

mag worden dat werknemers bij ontslag hogere vergoedingen zullen vragen. 

Werknemers zien met deze maatregel de mogelijkheid verdwijnen om in geval van ontslag op een 

fiscaal aantrekkelijke wijze een onderneming te starten, pensioentekorten op te vangen, dan wel een 

periodiek een aanvulling op de WW-uitkering te ontvangen. In de toelichting wordt nog wel de 

zogenoemde middelingsregeling als mogelijkheid om de gevolgen van de afschaffing van de fiscale 

faciliteit voor goudenhanddrukstamrechten. Maar dat zal naar mijn inschatting in de praktijk een 

zeer beperkt effect hebben. 
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