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Overdracht stamrechtkapitaal ontstaan vanuit een 

gouden handdruk van B.V. naar Rabobank 

Rekeninghouder 

Naam en voorletter(s):   

Geboortedatum:   

Adres:   

Postcode/woonplaats:   

Hierna te noemen: ‘rekeninghouder’ 

Rabobank 

Statutaire naam en 
Vestigingsplaats: 
Rekeningnummer: 
Hierna te noemen: ‘bank’ 

 

Coöperatieve Rabobank U.A. gevestigd te Amsterdam 
NL26 RABO 0382 9001 03 

 

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 het opgebouwde kapitaal over te dragen 
aan de Rabobank, door overmaking van het bedrag op rekeningnummer 
NL26 RABO 0382 9001 03 ten name van de Rabobank o.v.v. rek.nr. + naam + geb. datum. 

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

 
De rekeninghouder gaat door ondertekening akkoord met het van toepassing worden van 
artikel 11a Wet op de Loonbelasting 1964, zoals dat luidde op 31 december 2013. 

 
De rekeninghouder is ervan op de hoogte dat door het voortzetten in een bancaire variant een 
eventueel gunstig overgangsregime kan vervallen. 
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2. Verklaring bank 

De bank verklaart dat het over te maken bedrag na ontvangst uitsluitend zal worden 
aangewend als inleg op een goudenhanddrukspaarrekening als bedoeld in artikel 11a Wet op de 
Loonbelasting 1964, zoals dat luidde op 31 december 2013. 

 
De bank verklaart voorts de overdragende partij na ontvangst van het kapitaal te vrijwaren 
voor te betalen loonbelasting, voor zover deze voortvloeit uit de in verband met genoemde 
verzekering/rekening op haar als voormalig verzekeraar van die verzekering/rekening gerust 
hebbende of nog rustende aansprakelijkheid ex artikel 70e van de Invorderingswet 1990. 

 
Regeling vervroegde uittreding 
Als de ontslagvergoeding wordt beschouwd als een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU), 
wordt deze met een extra heffing belast. De bank kan aansprakelijk zijn voor deze extra heffing. 
Indien dat het geval is, zal de bank deze heffing in mindering brengen op de netto-uitbetalingen 
en afdragen aan de Belastingdienst. 

 

3. Verklaring overdragende partij 

De overdragende partij verklaart zich met ondertekening van dit formulier akkoord met de 
overdracht van het opgebouwde kapitaal in hierboven genoemde B.V. aan de bank. 

 
De overdragende partij verklaart dat hij een toegelaten verzekeraar is in de zin van art. 11, lid 
1, onderdeel g, onder 2° Wet op de Loonbelasting 1964, zoals dat luidde op 31 december 2013. 

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

 
Gegevens kapitaaloverdracht 

 

Overdracht van bij in leven zijn vrijgekomen stamrechtkapitaal 
Overdracht van door overlijden vrijgekomen stamrechtkapitaal 
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Ondertekening 

 
Rekeninghouder 

Naam  

Plaats  

Datum  

 
 

Handtekening  

 

 
B.V. 

Naam  

Plaats  

Datum  

 
 

Handtekening  
 

 
 

 

 

 

 


