
 

 

Direct ingaande stamrechtovereenkomst 
(ontslagvergoeding) 
 
De ondergetekenden: 
 
1 [bedrijfsnaam], gevestigd te [plaatsnaam], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

haar directeur, de heer [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: "rechthebbende", 
 
in aanmerking nemende dat: 
 

 Rechthebbende tot [datum uit dienst] (uiterlijk 1 juli 2014) in dienst is geweest op basis van 
een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht bij [naam ex-werkgever] (ex-werkgever), 
gevestigd te [plaatsnaam]; 

 [naam] (ex-werkgever) aan rechthebbende een ontslagvergoeding heeft toegekend waarbij 
de mogelijkheid is geboden de ontslagvergoeding aan te wenden voor een aanspraak op 
periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon; 

 [naam] (ex-werkgever) aan rechthebbende, bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst, 
een bedrag ter dekking van de toegekende aanspraak op periodieke uitkeringen heeft 
toegekend groot €[bedrag]; 

 [naam] (ex-werkgever) zich vóór 1 januari 2014 schriftelijk bereid heeft verklaard dit 
bedrag, zonder inhouding van loonbelasting en premies volksverzekeringen alsmede 
werknemersverzekeringen, bij vennootschap te storten als koopsom voor een aanspraak 
op direct ingaande periodieke uitkeringen als bedoeld in artikel 11, eerste lid, letter g van 
de Wet LB 1964 (tekst 2013); 

 Rechthebbende en vennootschap op [datum oorspronkelijke stamrechtovereenkomst] een 
stamrechtovereenkomst met elkaar zijn aangegaan. De ingangsdatum van de aan 
rechthebbende toekomende periodieke uitkeringen in die overeenkomst is uitgesteld; 

 Rechthebbende te kennen heeft gegeven een direct ingaande periodieke uitkering (ook wel 
: stamrecht) te willen bedingen bij vennootschap, in eerste aanleg ten gunste van zichzelf;  

 Het bedrag dat destijds door [naam] (ex-werkgever) bij vennootschap is gestort op 
[ingangsdatum van de periodieke uitkeringen] door oprenting is aangegroeid tot een 
bedrag groot €[bedrag]; 

 Vennootschap en rechthebbende de bepalingen omtrent de bedongen periodieke 
uitkeringen schriftelijk wensen vast te leggen; 

 
verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
 
Artikel 1: Bedingen van de stamrechten 
1 Rechthebbende bedingt ingaande [datum] bij vennootschap het hierna in artikel 2 bedoelde 

stamrecht.  
2 De koopsom voor het stamrecht bedraagt €[bedrag]. 
 
Artikel 2: Direct ingaande periodieke uitkeringen de @ betekenen maak een keuze. 
1 Vennootschap verplicht zich tot het doen van de volgende periodieke uitkeringen op 

jaarbasis: 
@ Een periodieke uitkering groot €[bedrag], direct ingaand uit te keren aan rechthebbende, 

zolang deze leeft;  


