
 

Direct ingaande lijfrenteovereenkomst 
(omzetting stakingswinst en oudedagsreserve) 
 
De ondergetekenden: 
 
1 [naam bv], gevestigd te [plaatsnaam], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 

directeur, de heer/mevrouw [naam],  
hierna te noemen: ‘vennootschap’; 

 
      en  
 
2 [naam], wonende te [plaatsnaam], aan de [straatnaam], geboren op [geboortedatum],  

gehuwd met [naam echtgenote], geboren op [geboortedatum], aan te duiden als ‘partner’, 
hierna te noemen: ‘gerechtigde’, 

 
in aanmerking nemende dat: 
 

 @ gerechtigde voor eigen rekening en risico een onderneming dreef, handelend onder de 
naam @; 
@ gerechtigde @ vennoot was in de vennootschap onder firma genaamd @;  
@ gerechtigde maat was in een maatschap genaamd @; de @ betekenen maak een keuze. 

 gerechtigde derhalve voor eigen rekening en risico een subjectieve onderneming dreef;  
 de onderneming is beëindigd per [datum], waarna deze is overgedragen aan de 

vennootschap; 

 de onderneming vanaf [datum] wordt gedreven voor rekening en risico van vennootschap; 

 vennootschap is opgericht op [datum] en is ingeschreven in het handelsregister onder 
registratienummer [nummer invullen]; 

 de inbreng van de onderneming is geschied tegen het bedingen van een dadelijk ingaande 
lijfrente;  

 gerechtigde ten laste van de stakingswinst, een lijfrente heeft bedongen tot ten hoogste het 
bedrag van deze winst, doch nimmer meer dan volgens het wettelijk maximum zoals bepaald 
op de voet van artikel 3.129 Wet IB 2001; 

 gerechtigde ten laste van de opgebouwde oudedagsreserve op de voet van de artikelen 3.70 
en 3.128 Wet IB 2001 een lijfrente heeft bedongen tot ten hoogste het bedrag van deze 
reserve; 

 bedoelde stakingswinst dan wel het wettelijk maximum voor het bedingen van een 
stakingslijfrente is berekend op een bedrag van €[bedrag stakingswinst]; 

 bedoelde oudedagsreserve is berekend op een bedrag van €[bedrag oudedagsreserve]; 

 gerechtigde derhalve voor een bedrag van €[bedrag stakingswinst + bedrag 
oudedagsreserve]  een of meer lijfrenten bedingt waarvan deze overeenkomst de schriftelijke 
vastlegging is; 
 

verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
 
Artikel 1: Bedingen van de lijfrenten 

1. Gerechtigde bedingt ingaande [datum] bij vennootschap de hierna in artikel 2 bedoelde 
lijfrenten. 

2. De koopsom voor deze lijfrenten bedraagt €[bedrag stakingswinst + bedrag 
oudedagsreserve]. 

3. Vennootschap verklaart deze koopsom van gerechtigde te hebben ontvangen en hem/haar 
deswege volledige kwijting te verlenen. 

 


