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Ontslagvergoeding
De huidige economische tijden brengen forse 
bezuinigingen met zich mee. Wanneer u dit leest 
is al duidelijk geworden wat het nieuwe kabinet wil. 
Of het ook gaat lukken om dit om te zetten in wet 
en regelgeving zal de toekomst ons leren. 

Wat van alle tijden is, is dat we op verschillende niveaus een 
hoogconjunctuur kennen maar ook een laagconjunctuur. In de 
huidige laagconjunctuur zijn pareltjes van bedrijven te vinden 
die zich in een hoogconjunctuur bevinden. Hoogconjunctuur of 
laagconjunctuur op bedrijfsniveau kan het verschil betekenen 
tussen personeel aannemen of personeel ontslaan. Personeel 
ontslaan is nooit leuk en fi nancieel kan het ook hoogst onple-
zierig zijn.
Om de fi nancieel pijnlijke effecten voor een werknemer iets te 
verzachten zijn diverse fi scale instrumenten in het leven geroe-
pen door de wetgever. 
Wanneer u aan uw ex-werknemer een ontslagvergoeding gaat 
betalen, kan dit plaats vinden op twee manieren: uitbetaling 
 ineens of uitbetaling in termijnen. In beide gevallen betaalt u als 
werkgever de ontslagvergoeding in één keer. 

Uitbetaling ineens
U betaalt de ontslagvergoeding in één keer aan uw ex-werk-
nemer. Op dat moment dient u dit te verwerken zoals u de 
maandelijkse loonbetalingen ook verwerkt. U dient daarom loon-
belasting in te houden op deze uitbetaling. Wanneer de ontslag-
vergoeding groot genoeg is, kan dit een inkomensschok 
veroorzaken bij de werknemer. De piek van het inkomen in het 
jaar van ontslag komt dan in de hoogste tariefschijf van 52% 
 terecht. De werknemer kan hierin maatregelen nemen door een 
beroep te doen op de middelingsregeling. Deze regeling voorziet 
in het rechttrekken van de inkomenspiek over een periode van 
drie jaren. In veel gevallen zal dit een teruggaaf van ingehouden 
loonheffi ng opleveren.

Uitbetaling in termijnen
Bij uitbetaling in termijnen stort u als werkgever de ontslag-
vergoeding op een bankspaarproduct of verzekering, of naar een 
door de ex-werknemer opgerichte stamrecht BV. Uw ex-werk-
nemer kan dan de ontslaguitkering in gespreide vorm als aan-
vulling op toekomstige inkomsten ontvangen. 
De ontslagvergoeding dient wel te worden gestort op een geblok-
keerde spaar- of beleggingsrekening. Deze is zeer eenvoudig af te 
sluiten en kost weinig. Met de gestorte ontslagvergoeding wordt 
een tegoed opgebouwd en kan met het eindsaldo een lijfrente 
aangekocht worden. Pas wanneer de ex-werknemer de lijfrente 
 ontvangt, dient hierover belasting betaald te worden. 

Een ander voordeel van het storten van de ontslagvergoeding op 
een  geblokkeerde rekening is dat de Belastingdienst het tegoed 
niet als een bezitting aanmerkt en dus niet meetelt in box 3 bij 
uw ex-werknemer. Een van de nadelen van het uitbetalen in ter-
mijnen is dat niet vrij beschikt kan worden over de ontslag-
vergoeding.

Een alternatief voor het storten op een bankspaarproduct of 
 verzekering, is dat uw ex-werknemer een eigen stamrecht BV 
 opricht, bijvoorbeeld als hij een eigen zaak wil oprichten. In de 
‘stamrechtovereenkomst’ is geregeld dat de BV de werknemer 
een reeks uitkeringen verstrekt in ruil voor de ontslagvergoeding. 
De voorwaarde voor een eigen stamrecht BV is dat de BV het geld 
op een verantwoorde manier beheert, zodat het rendement dat 
in de stamrechtovereenkomst is bepaald (oprentingspercentage) 
ook daadwerkelijk wordt behaald. Omdat de ontslaguitkering als 
koopsom is gebruikt voor de aankoop van een stamrecht, is dit 
geen bezitting en hoeft dit door de werknemer niet meegenomen 
te worden in box 3. Wel wordt het behaalde rendement over de 
(beheerde) ontslagvergoeding in de uitkeringen na verloop van 
tijd ook bij de werknemer als inkomen in box 1 belast. 
De ex-werknemer heeft als bestuurder van de stamrecht BV 
meer invloed op het beheer van de ontslaguitkering dan bij het 
bank- of verzekerd sparen. Deze invloed wordt echter beperkt 
door de stamrechtovereenkomst. Ook bij deze variant kan uw 
 ex-werknemer niet vrij over de ontslagvergoeding beschikken.
Het afstorten van een ontslagvergoeding naar een stamrecht BV 
komt zeer nauw qua timing. Wordt dit goed uitgevoerd, dan is 
alsnog sprake van een belaste uitkering ineens. �  
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