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Op deze plek schrijven Pieter Koster en Barend van de Kraats afwisselend  
over onderwerpen die ondernemers in de uitvaart aangaan.  

Pieter Koster is belastingadviseur bij Profinis Accountants & Adviseurs te Urk.
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O
nlangs stelde een uitvaartondernemer mij de vraag 

hoe zijn (potentiële) klanten het beste hun geld voor 

de uitvaart kunnen reserveren, vooral nu belastingvrij 

banksparen voor de uitvaart niet meer mogelijk is. 

Veel mensen sparen voor hun uitvaart. Uit cijfers blijkt dat 

ongeveer 70 procent van de Nederlanders iets heeft geregeld 

voor zijn of haar uitvaart. De motivatie hierbij is dat de meeste 

mensen hun nabestaanden niet willen belasten met de kosten 

van hun uitvaart. De kosten voor een heel eenvoudige begra-

fenis zijn ongeveer 7.000 euro, die van een simpele crematie 

ongeveer 5.000 euro. 

Banksparen betekent dat je geld op een geblokkeerde bankreke-

ning zet en spaart voor een bepaald doel, bijvoorbeeld pensioen. 

Sinds 2010 was het wettelijk toegestaan om met banksparen be-

lastingvrij te sparen voor een uitvaart. Helaas heeft geen enkele 

bank het product ‘banksparen voor de uitvaart’ ooit aangebo-

den. De vrijstelling is per 1 januari 2016 weer opgeheven.

Bovenstaande uitvaartondernemer hebben wij, na afweging van 

de verschillende mogelijkheden, een Stichting geadviseerd die 

nu een depositofonds beheert. 

Omdat banksparen voor de uitvaart nu geen optie meer is, 

bieden steeds meer uitvaartondernemers voor hun klanten een 

uitvaartdeposito aan. Uitvaartondernemers richten daartoe 

speciaal voor dit doel een rechtspersoon in de vorm van een 

Stichting op. De naam van zo’n stichting luidt dan meestal: 

‘Stichting Depositofonds’ veelal aangevuld met de naam van de 

uitvaartonderneming. Inleg in het depositofonds kan voor veel 

mensen een aantrekkelijke optie zijn. Immers, een gezond-

heidsverklaring is niet nodig. Dit is een voordeel voor mensen 

met een chronische ziekte of mensen die te oud zijn voor een 

normale uitvaartverzekering. Ook kan het voorkomen dat 

iemand zich niet wil verzekeren maar wel een voorziening wil 

treffen voor toekomstige uitvaartkosten. Een ander voordeel is 

dat op het uitvaartdeposito veelal een rente wordt vergoed die 

aantrekkelijker is dan op een normale spaarrekening. 

Onder voorwaarden wordt de inleg tot maximaal 7.033 euro 

(bedrag 2018) in het depositofonds niet belast in box 3 onder 

de vermogensrendementsheffing. Het gestorte kapitaal in het 

depositofonds moet gebruikt worden voor de betaling van de 

uitvaart, waarbij het op een geblokkeerde rekening gestorte 

bedrag niet eerder vrijkomt dan bij overlijden. Het tegoed is dus 

niet opneembaar voor andere bestedingsdoeleinden.

Zou het hier nu bij blijven, dan is het goed uit te leggen aan 

uw klant. Helaas is het niet zo simpel. Er is een technisch deel 

met voorwaarden en aandachtspunten. Om een vrijstelling te 

krijgen, is bijvoorbeeld de hoogte van het verzekerd kapitaal 

(maximaal 7.033 euro) van belang. Is er sprake van een fiscaal 

partner dan kan de vrijstelling worden verdubbeld. Er moet dan 

wel een verzekering zijn die ook uitkeert bij het overlijden van 

de fiscale partner. Belangrijk is ook dat het uitvaartdeposito niet 

valt onder het Depositogarantiestelsel van de overheid.

Een uitvaartdeposito kan voor uw klant een goede optie zijn.  

Op jaarbasis is er voor de klant een aardig bedrag mee te ver-

dienen/te besparen. En voor de uitvaartondernemer betekent 

het een extra aanbod in de dienstverlening en een middel tot 

klantenbinding. Overweegt u een dergelijk fonds in het leven 

te roepen, dan is het geen overbodige luxe met uw accoun-

tant of financieel adviseur na te gaan hoe dit vorm te geven. 

Uiteindelijk wilt u uw klant een goed aanbod doen, dat ook nog 

iets oplevert. Dat laatste is namelijk zeker mogelijk. ‹

Stichting Depositofonds biedt uitvaartondernemer 
een serieuze mogelijkheid
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