
 

 

Verzoek afzien van stamrecht en/ of pensioen 
 
 
 
Belastingdienst [segment] 
T.a.v. de heer/ mevrouw [naam] 
[adres] 
[postcode en woonplaats] 
 
 
 
 
 

 Verzekeraar B.V. [fiscaalnummer],  
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende.  
 
De heer/mevrouw [naam] heeft pensioen- en/ of stamrechtaanspraken verworven jegens zijn 
vennootschap Verzekeraar B.V.  
De inhoud van de stamrechtaanspraken vloeien voort uit de stamrechtovereenkomst, ondertekend op 
[datum] 
De inhoud van de pensioenaanspraken vloeien voort uit een pensioenovereenkomst, ondertekend op 
[datum] 
Op de balans ultimo [invullen] zijn twee voorzieningen (gebaseerd op fiscale grondslagen) gevormd. 
De hoogte van de pensioenvoorziening bedraagt €[bedrag]. De hoogte van de stamrechtvoorziening 
bedraagt €[bedrag]. Als deze voorzieningen op commerciële grondslagen worden berekend, zullen ze 
naar verwachting aanmerkelijk hoger zijn. 
 
De heer/mevrouw [naam] is voornemens de bovengenoemde aanspraken zoveel mogelijk onder te 
brengen bij een professionele verzekeraar en vervolgens Verzekeraar B.V. en de werkmaatschappij 
B.V. te liquideren. 
 
De in Verzekeraar B.V. aanwezige liquide middelen bedragen op basis van de jaarrekening              
ongeveer €[bedrag]. Verzekeraar B.V. is voornemens de beschikbare liquide middelen aan te wenden 
bij een professionele verzekeraar in de verhouding van de uit de balans blijkende verplichtingen. Dit 
houdt in dat ongeveer [aantal]% zal worden aangewend voor aankoop van pensioen en [aantal]% kan 
worden aangewend voor het stamrecht. 
 
Alvorens tot overdracht van de verplichtingen over te gaan wenst Verzekeraar B.V. duidelijkheid over 
de fiscale gevolgen van de voorgenomen overdracht. 
Omdat de liquide middelen ontoereikend zijn de gehele verplichting van Verzekeraar B.V. te kunnen 
nakomen, zal Verzekeraar B.V. slechts een deel van de verplichtingen extern kunnen verzekeren.  
Ik ben van mening dat het deel van de verplichting dat achterblijft bij Verzekeraar B.V. een 
zogenaamde ‘niet voor verwezenlijking vatbare aanspraak’ betreft, waarvan de heer/ mevrouw                
zonder fiscale gevolgen kan afzien conform artikel 19b, lid 1 Wet LB 1964. Verder ben ik van mening 
dat de winst die ontstaat door vrijval van verplichting inzake de niet voor verwezenlijking vatbare 
aanspraak kwijtscheldingswinst vormt voor Verzekeraar B.V. ingevolge artikel 3.13 Wet IB 2001. 
 
Indien u zich kunt verenigen met de voornemens en standpunten zoals die hiervoor zijn genoemd 
verzoek ik u één exemplaar van deze brief voor akkoord getekend aan mij te retourneren. 


