Gouden handdruk - Stamrechtovereenkomst

De ondergetekenden,
1.

<naam bedrijf>
<adres bedrijf>
<pc en plaats bedrijf>
in deze vertegenwoordigd door <naam vertegenwoordiger>, in de functie van <functie>
hierna te noemen BV, en

2.

<naam directeur>
<adres directeur>
<pc en plaats directeur>
geboren <geboortedatum directeur>,
hierna te noemen aandeelhouder,

In aanmerking nemende:
•
•

dat de aandeelhouder (ex-werknemer) in het kader van een ontslag een ontslagvergoeding van
de ex-werkgever ontvangt,
dat de ex-werkgever de ontslagvergoeding rechtstreeks dan wel via een geblokkeerde
derderekening overmaakt naar de BV van de aandeelhouder (ex-werknemer) waarbij het
stamrecht wordt bedongen,

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1.
De BV verbindt zich periodieke uitkeringen te doen en wel als volgt:
• levenslang aan de aandeelhouder met ingang van de maand waarin de aandeelhouder de leeftijd
van (leeftijd) heeft bereikt, doch uiterlijk vanaf de maand waarin de aandeelhouder 65 jaar wordt.
• levenslang aan de echtgenote /partner, vanaf het overlijden van de aandeelhouder tot haar (de
echtgenote / partner) overlijden, mits zij ten tijde van het overlijden van de aandeelhouder in leven
is en met de aandeelhouder gehuwd is;
• aan de in leven zijnde minderjarige kinderen, ieder afzonderlijk, vanaf het overlijden van de
aandeelhouder en zijn echtgenote tot aan het tijdstip waarop zij (de kinderen) de leeftijd van 30
bereiken of bij hun eerder overlijden.
Artikel 2.
De koopsom van de te bedingen periodieke uitkeringen (lijfrente) bedraagt per heden € <bedrag in
cijfers>, zegge: <bedrag in letters>, welk bedrag jaarlijks tot de dag van ingang van de uitkeringen zal
stijgen met het gemiddelde rendement op staatsleningen met een gemiddelde looptijd van vijf jaar
vermeerderd met 2%. <Indien de BV belegt in staatsobligaties is het debiteurenrisico voor de gerechtigde
praktisch afwezig. Dan kan worden uitgegaan van een rendement op staatsobligaties minus 0,5%.> De
koopsom zal onmiddellijk worden verminderd met 2,5% ter dekking van de kosten van de BV.
Artikel 3.
De grootte van de onder artikel 1 genoemde uitkeringen is gelijk aan het bedrag dat ten tijde van de
ingang kan worden verkregen bij een solide in Nederland gevestigde levensverzekeringsmaatschappij
voor het opgebouwde kapitaal als bedoeld onder artikel 2.
Artikel 4.

Indien de aandeelhouder overlijdt in de eerste helft van de periode gelegen tussen de ondertekening van
deze overeenkomst en het bereiken van de leeftijd waarin de uitkeringen zoals vermeld in artikel 1 bij inleven-zijn plus één dag in zouden gaan, bedraagt het kapitaal waarover de uitkering van de andere
gerechtigden wordt berekend 110% van de opgerente koopsom. Indien de aandeelhouder overlijdt in de
tweede helft van de periode gelegen tussen de ondertekening van deze overeenkomst en het bereiken
van de leeftijd waarin de uitkeringen zoals vermeld in artikel 1 bij in-leven-zijn plus één dag in zouden
gaan, bedraagt het kapitaal waarover de uitkering van de andere gerechtigden wordt berekend 90% van
de opgerente koopsom.
Artikel 5.
De onder artikel 1 bedoelde uitkeringen worden bij achterafbetaling per kwartaal voldaan en wel aan de
aandeelhouder, zolang hij in leven is, respectievelijk zijn echtgenote / partner, zolang zij in leven is,
respectievelijk aan een of meer minderjarige kinderen tot het bereiken van de leeftijd van 30 of bij eerder
overlijden.
Artikel 6.
Het in deze overeenkomst bedongen recht op periodieke uitkeringen kan niet worden beleend, vervreemd,
verpand of afgekocht.
Artikel 7.
De BV verklaart als binnenlands belastingplichtige aan de vennootschapsbelasting te zijn onderworpen en
de bij deze overeenkomst toegezegde verplichting geheel te zullen (blijven) rekenen tot het vermogen van
haar in Nederland gedreven onderneming of gedeelte van haar onderneming.
Artikel 8
Indien een bepaald artikel, of enkele bepaalde artikelen van deze overeenkomst of een op deze
overeenkomst gebaseerde aanvullende overeenkomst ongeldig, nietig of onuitvoerbaar is, zal dat artikel
of deze artikelen geacht worden niet te bestaan en zullen de andere artikelen rechtsgeldig blijven.
Artikel 9
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit deze
overeenkomst die niet behoren tot de competentie van de kanton rechter, zullen worden onderworpen aan
de bevoegde rechter in de plaats van de vestiging van <naam bedrijf>.

Aldus in <aantal exemplaren>voud opgemaakt en getekend, te <plaats van tekening> op <datum van
tekening>.

Handtekening
<naam bedrijf>

Handtekening
<naam aandeelhouder>

