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Overdracht oudedagsverplichting als lijfrente van B.V. 

naar Rabobank 

Rekeninghouder 

Naam en voorletter(s):   

Geboortedatum:   

Adres:   

Postcode/woonplaats:   

Hierna te noemen: ‘rekeninghouder’ 

Rabobank 

Statutaire naam en 
Vestigingsplaats:  Coöperatieve Rabobank U.A. gevestigd te Amsterdam 
Rekeningnummer:  NL26 RABO 0382 9001 03 t.n.v. Rabobank  
Hierna te noemen: ‘bank’ 

 
B.V. 

Naam:   
 

Contactpersoon: de heer/mevrouw    

Statutaire vestigingsplaats    

KvK nummer   

Hierna te noemen: ‘de overdragende partij’ 
 

1. Verzoek rekeninghouder 

De rekeninghouder verzoekt de overdragende partij de opgebouwde oudedagsverplichting 
(gedeeltelijk) over te dragen aan de Rabobank, door overmaking van het bedrag op 
rekeningnummer NL26 RABO 0382 9001 03 op naam van de Rabobank o.v.v. rekeningnummer + 
naam + geboortedatum. 

 
Let op: de overboeking kan uitgevoerd worden zodra de rekeninghouder de ondertekende 
stukken heeft geretourneerd naar de bank. 

 
Overdracht 

Gedeeltelijk 

Volledig 

De rekeninghouder gaat door ondertekening akkoord met het van toepassing worden van 
artikel 3.126a van de Wet inkomstenbelasting 2001 op het over te dragen kapitaal. 

 
De rekeninghouder dient een kopie van het getekende informatieformulier van de 
belastingdienst te overleggen. 
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2. Verklaring bank 

De bank verklaart het over te maken bedrag, na ontvangst aan te wenden als inleg op een 
lijfrenterekening welke voldoet aan het bepaalde in artikel 3.126a van de Wet 
inkomstenbelasting 2001. Deze inleg is niet aftrekbaar. 

 
3. Verklaring overdragende partij 

De overdragende partij verklaart zich met ondertekening van dit formulier akkoord met de 
(gedeeltelijke) overdracht van de opgebouwde oudedagsverplichting aan de bank, onder 
toepassing van het bepaalde in artikel 38p op de Wet loonbelasting 1964. 
De overdragende partij verklaart economisch belang te hebben bij deze overdracht en dat deze 
overdracht past binnen haar statutaire doelomschrijving. 

 
De overdragende partij verklaart voorts dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en 
staat jegens de Rabobank in voor de juistheid hiervan. 
 

 
Ondertekening 

 
Rekeninghouder 

Naam  

Plaats  

Datum  

 
 

Handtekening  
 
 
 
 

B.V. 

Naam  

Plaats  

Datum  

 
 

Handtekening  
 
 
 
 

 

 

 

 

 


