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Inhoud



1.  Waarvoor is de Gouden Handdruk Opbouwrekening 
bedoeld? 

De Gouden Handdruk Opbouwrekening is bedoeld om met een in het verleden ontvangen bruto ontslagvergoeding 

een kapitaal op te bouwen om uw inkomen of pensioen aan te vullen. U koopt met dit kapitaal later bruto periodieke 

uitkeringen. Een netto ontvangen ontslagvergoeding mag niet op de Gouden Handdruk Opbouwrekening worden 

geboekt (zie ook vraag 2). 

Wij hebben twee producten: 

  De Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente 

Op de Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente kunt u een ontslagvergoeding van minimaal EUR 5.000,- 

inleggen. Deze ontslagvergoeding heeft u in het verleden ontvangen en staat nu bij een verzekeraar of een andere 

bank of is ondergebracht in een Stamrecht B.V. (zie ook vraag 2). 

U ontvangt op deze rekening een variabele rente.

 

  De Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente 

Op de Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente kunt u een bedrag van minimaal EUR 5.000,- inleggen 

vanuit de Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente. Op een rekening met vaste rente ontvangt u een 

afgesproken rente voor een bepaalde periode. 

Waar u op moet letten bij het overmaken van de bedragen, leest u in de vragen 6, 7 en 8. 

2.  Welke ontslagvergoeding kan ik inleggen? 
U kunt uitsluitend een in het verleden ontvangen ontslagvergoeding inleggen. Daarvoor gelden bepaalde spelregels. 

Deze zijn: 

  uw ontslagvergoeding moet aangezegd zijn voor 1 januari 2014; 

  het bedrag van uw ontslagvergoeding moet voor 1 januari 2014 zijn vastgesteld; 

  u moet uw bruto ontslagvergoeding ontvangen hebben vóór 1 juli 2014. 

Staat uw ontslagvergoeding bij een andere bank of verzekeraar of is deze onder gebracht in een Stamrecht B.V.? 

Neemt u dan contact met ons op, wij helpen u graag om de waarde over te dragen naar de ABN AMRO Gouden 

Handdruk Opbouwrekening. 

Bijna alle banken en verzekeraars brengen bij een uitgaande waardeoverdracht administratiekosten in rekening. 

Soms moet u daarnaast nog andere kosten betalen. Bijvoorbeeld als u een product met vaste rente heeft. 

3.   Wilt u advies om te kijken welk ontslagproduct het 
beste bij u past? 

   U wilt advies. Daarvoor maakt u een afspraak met één van onze adviseurs (zie ook vraag 27). Voor dit advies 

brengen wij kosten in rekening. Na het advies vult u samen met de adviseur de aanvraag in. Wilt u weten wat de 

advies kosten zijn? Kijk dan op abnamro.nl/advies 

   U heeft geen advies nodig? Dan bepaalt u zelf wat de juiste rekening voor u is. Voor het aanvragen van het product 

moet u wel een Kennis- en Ervaringstoets maken. U kunt de Kennis- en Ervaringstoetsen vinden op abnamro.nl/KET 
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https://www.abnamro.nl/nl/prive/advies/index.html?pos=vku_advies
https://www.abnamro.nl/nl/prive/pensioen/advies/kennis-en-ervaringstoets.html
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4.  Hoe vraagt u het product aan? 
   U kunt onze producten zelf openen via onze site abnamro.nl/ontslagvergoeding. In dat geval moet u eerst de 

Kennis- en Ervaringstoets maken; 

  U kunt bellen met 0900 - 0024*; 

  U kunt ook naar één van onze kantoren gaan. 

Na het aanvragen van de rekening krijgt u direct een rekeningnummer. Hoe u uw rekening zichtbaar kunt maken, 

leest u bij vraag 5. 

5.   Hoe maakt u uw rekeningnummer zichtbaar in Internet 
Bankieren? 

Na het aanvragen van de rekening krijgt u direct een rekeningnummer. U vindt het rekeningnummer in Internet 

Bankieren. Hiervoor is het nodig dat u eerst uw rekeningoverzicht personaliseert. Hoe dat werkt leest u hieronder. 

   Log in in Internet Bankieren; 

   Klik rechtsboven in het overzichtsscherm op de knop ‘Personaliseren’; 

   Kies ‘Zichtbare rekeningen instellen’. U ziet dan een overzicht van uw rekeningnummers; 

   Selecteer de Gouden Handdruk Opbouwrekening. 

Als u deze stappen heeft doorlopen, vindt u voortaan uw Gouden Handdruk Opbouwrekening in uw rekeningen-

overzicht in Internet Bankieren. 

Bij vraag 8 en 9 leest u hoe u op de rekening kunt storten. 

6.  Wat zijn de kosten van de Gouden Handdruk 
Opbouwrekening? 

U betaalt de volgende kosten: 

   Voor het openen en aanhouden van de rekening via internet betaalt u eenmalig EUR 35,- aan afhandelingskosten. 

Opent u de rekening op een van onze kantoren dan betaalt u eenmalig EUR 60,- aan afhandelingskosten; 

   Neemt u dit product af met advies dan betaalt u de kosten van dit advies apart. Wilt u weten wat de advies kosten 

zijn? Kijk dan op abnamro.nl/advies

Voor een (deel)opname betaalt u EUR 50,-. Dit bedrag houden we in op het brutobedrag dat u opneemt of, bij een 

deelopname, van het tegoed dat op de Gouden Handdruk Opbouwrekening blijft staan. 

Voor het overboeken van uw saldo naar een andere bank of verzekeraar moet u EUR 150,- administratiekosten betalen. 

Daarnaast betaalt u eventueel ook een vergoeding voor renteverlies, de rentedervings-kosten, als u een rekening met 

een vaste rente heeft (zie ook vraag 24). 

De bedragen die we hier noemen, gelden voor 2019. Het kan zijn dat we de hoogte van de kosten tijdens de looptijd 

van de rekening aanpassen. Zie voor de hoogte van de kosten op dit moment abnamro.nl/goudenhanddruk 

https://www.abnamro.nl/nl/prive/pensioen/gouden-handdruk-opbouwrekening/index.html?pos=vku_goudenhanddruk
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7.  Welke bedragen kunt u laten overmaken? 
   Op de Gouden Handdruk Opbouwrekening kunt u uitsluitend bruto kapitaal storten dat u bij een andere bank of 

verzekeraar heeft opgebouwd; 

   Bruto kapitaal dat is opgebouwd in een Stamrecht B.V.; 

   U kunt de waarde van uw Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente omzetten in een Gouden 

Handdruk Opbouwrekening met vaste rente of overboeken naar een Gouden handdruk Leefrekening. 

Bijna alle banken en verzekeraars brengen bij een uitgaande waardeoverdracht administratiekosten in rekening. 

Soms moet u daarnaast nog andere kosten betalen. Bijvoorbeeld als u een product met vaste rente heeft. 

8.   Waar moet u op letten als u een bedrag laat storten? 
Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente
Er zijn een paar dingen waar u op moet letten als u het bedrag laat storten van een andere bank of verzekeraar. 

   U kunt uiterlijk inleggen tot 30 november van het kalenderjaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt; 

   De inleg moet minimaal EUR 5.000,- zijn. 

Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente 
   U kunt maar één keer een bedrag inleggen. Wilt u later nog een bedrag op een Gouden Handdruk 

Opbouwrekening met vaste rente inleggen? Dan moet u daar een nieuwe rekening voor openen. Komen er kort na 

elkaar meerdere polissen vrij en wilt u die samenvoegen op één rekening? Dan boekt ABN AMRO eerst alle 

bedragen op uw Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente. Als alle bedragen binnen zijn opent u 

een Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente en maakt u daar het gewenste bedrag op over; 

   U kunt uiterlijk inleggen tot 30 november van het kalenderjaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd minus 1 jaar 

bereikt, de minimum looptijd is 1 jaar; 

   De inleg moet minimaal EUR 5.000,- zijn. 

Bijna alle banken en verzekeraars brengen bij een uitgaande waardeoverdracht administratiekosten in rekening. 

9.   Hoe kunt u bedragen laten overmaken? 
Op de Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente 

   U kunt zelf geen geld naar uw Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente overmaken; 

   Wilt u geld inleggen vanuit een (expirerende) polis of wilt u uw bankspaartegoed vanaf een andere bank overboeken 

naar ABN AMRO? Dan kunt u niet zelf het geld overmaken. U geeft dan de instelling waar het bedrag is ondergebracht 

opdracht om het geld naar ABN AMRO over te boeken. ABN AMRO boekt het bedrag daarna door naar de uw 

Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente. Hoe dat werkt leest u hieronder. 

ABN AMRO helpt u graag bij het overboeken van uw tegoed bij een verzekeraar of andere bank. 

Als u wilt regelen wij de waardeoverdracht van de verzekeraar of andere bank naar uw Gouden Handdruk 

Opbouwrekening met variabele rente voor u. 

Op de Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente 
   Via Internet Bankieren opent u een nieuwe Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente. U kunt het bedrag 

direct naar de nieuwe rekening overmaken vanaf uw Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente. 

   Wilt u een Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente voor een bedrag dat van een andere instelling 

komt? Dan maakt u dat bedrag eerst over naar de Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente en 

daarna opent u een nieuwe Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente. 
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10.  Welke rente spreken wij af bij de aanvraag?
Op de Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente ontvangt u een variabele rente. Tijdens de looptijd 

kan de rente wijzigen. 

Op de Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente ontvangt u een vaste rente. Deze rente spreken wij 

met u af wanneer u de rekening aanvraagt. De rente is afhankelijk van de hoogte van het bedrag, de rentestand van 

dat moment en de looptijd die u kiest. 

Op abnamro.nl/spaarrente vindt u een overzicht van onze huidige rente tarieven. 

11. Wanneer ontvangt u de rente? 
Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente. 
We schrijven de rente ieder jaar op 31 december bij op uw spaarrekening. Het gaat dan om de rente over het 

afgelopen jaar. 

Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente 
We schrijven de rente iedere laatste dag van het kwartaal bij op uw spaarrekening. 

Maakt u gebruik van ABN AMRO Internet Bankieren? De rente is dan nog niet direct zichtbaar, maar wel binnen een 

paar werkdagen.

 

12. Wat moet u doen als wilt overstappen naar vaste rente? 
U heeft nu variabele rente en u wilt toch liever een vaste rente? Dan kunt u het bedrag op uw Gouden Handdruk 

Opbouwrekening met variabele rente, of een deel ervan, overmaken naar een Gouden Handdruk Opbouwrekening met 

vaste rente. U doet dit via Internet Bankieren of u neemt contact op met een van onze adviseurs (lees ook vraag 26). 

13.  Waar vind ik een overzicht van mijn saldo en het 
rentepercentage dat ik krijg? 

U kunt uw spaarsaldo via Internet bankieren altijd online inzien. Als u een schriftelijk overzicht van uw spaarsaldo wilt, dan 

kunt u dit aanvragen via uw bankkantoor. Heeft u geen Internet Bankieren dan ontvangt u altijd een schriftelijk overzicht.

 

Op abnamro.nl/spaarrente vindt u een overzicht van onze huidige rente tarieven. 

14. Wat kunt u met het opgebouwde bedrag doen? 
Afhankelijk van uw wensen zijn er meerdere mogelijkheden. 

1.  U kunt het gehele bruto kapitaal ineens of gedeeltelijk opnemen (afkopen). Op deze opname worden belasting- en sociale 

premies ingehouden. U hoeft geen boete (revisierente) meer te betalen aan de Belastingdienst (zie ook vraag 15); 

2.  U kun een periodieke uitkering kopen. U kunt kiezen voor de ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening of de 

ABN AMRO Lijfrente Garantie Polis. De eerste is een bankspaarrekening, de tweede is een verzekeringsproduct; 

3. Een combinatie van 1 en 2. 

U ontvangt jaarlijks, twee maanden voor de maand waarin u straks de AOW leeftijd gaat bereiken, een brief van ons. 

In deze brief staat het saldo vermeld en wat u daar mee kunt in relatie tot uw leeftijd en/of de looptijd van het product. 

Is het saldo op uw rekening lager dan EUR 25,00? Dan ontvangt u de brief niet.

https://www.abnamro.nl/nl/prive/sparen/spaarrente.html?pos=vku_spaarrente_sparen
https://www.abnamro.nl/nl/prive/sparen/spaarrente.html?pos=vku_spaarrente_sparen
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De minimale looptijd bij de 
start van de uitkering is: Maar u bent nog geen:

Dan is de minimale periode tussen 
de eerste en de laatste uitkering:

- 25 18 jaar

25 30 15 jaar

30 35 12 jaar

35 40 9 jaar

40 45 6 jaar

45 50 4 jaar

50 55 3 jaar

55 60 2 jaar

60 AOW-leeftijd 1 jaar

Tabel looptijd uitkering

15.  Wat zijn de (financiële) consequenties als ik mijn 
Gouden Handdruk Opbouwrekening afkoop?

Als u de Gouden Handdruk Opbouwrekening (gedeeltelijk) afkoopt, kan dit financiële consequenties hebben. 

Deze zijn: 

   u betaalt EUR 50,- administratiekosten; 

   bij een opname uit uw Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente moet u mogelijk rentedervingskosten 

betalen (u leest hier meer over bij vraag 23);

   over deze opname houden wij het maximum aan loonheffing in. Zie hiervoor ook het opnameformulier. 

Ook is het mogelijk dat: 

   u in een hoger belastingtarief terecht komt; 

   u uw recht op eventuele subsidies en/of toeslagen verspeelt; 

   u uw recht op een eventuele Anw-uitkering (gedeeltelijk) kwijtraakt; 

   in geval u in het buitenland woonachtig bent of dat op korte termijn van plan bent, kan de afkoop aanvullend 

worden belast door de belastingdienst van dat land. 

16.  Wanneer kunt u starten met de periodieke uitkeringen? 
U kunt op elk gewenst moment starten met een uitkering. Wel moet u rekening houden met de minimale looptijd. 

U kunt er ook voor kiezen om met een deel van het kapitaal een uitkering aan te kopen. Ook kunt u een deel van het 

bedrag afkopen en met het andere deel een uitkering aankopen. U moet de uitkering uiterlijk starten in het jaar waarin u 

uw AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. 

U moet vóór 31 december van het kalenderjaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt één van bovenstaande keuzes 

hebben gemaakt en de eerste uitkering of het totale bruto kapitaal hebben ontvangen onder inhouding van loonheffing. 

Kiest u voor een uitkering dan moet u zich houden aan de minimale looptijden die in de Wet inkomstenbelasting staan. 

In onderstaande tabel staan de looptijden vermeld. U mag altijd kiezen voor een langere looptijd. Soms kan dit gunstig 

zijn omdat u dan bijvoorbeeld in een lager belastingtarief valt. 
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17. Wat gebeurt er op de (fiscale) einddatum? 
Bij de aanvraag van uw Gouden Handdruk Opbouwrekening is er geen einddatum afgesproken. U bepaalt zelf wanneer 

u wilt starten met periodieke uitkeringen. U moet stoppen met sparen voor de fiscale einddatum. De fiscale einddatum 

is 31 december van het kalenderjaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Om praktische redenen is 30 november 

van dat jaar de einddatum. Dan kan de eerste uitkering of de opname ineens in december van datzelfde jaar plaatsvinden. 

Jaarlijks informeren wij u over de stand van zaken op uw rekening. Ongeveer vier maanden voor de fiscale einddatum 

ontvangt u een bericht over de mogelijkheden. Wij vragen u dan contact op te nemen met uw bankkantoor. Samen 

met een adviseur kunt u bekijken wat u het beste kunt doen. U heeft daarbij vier mogelijkheden: 

   U kunt periodieke uitkeringen kopen bij ABN AMRO. U heeft de keus uit de ABN AMRO Gouden Handdruk 

Leefrekening of de Lijfrente Garantie Polis. De eerste is een bankspaarrekening, de tweede een 

verzekeringsproduct van ABN AMRO verzekeringen; 

   U kunt het gehele kapitaal ineens opnemen; 

   U kunt er voor kiezen een deel van het kapitaal ineens op te nemen en periodieke uitkeringen aan te kopen; 

   Ook kunt u er voor kiezen om periodieke uitkeringen te kopen bij een andere bank of verzekeringsmaatschappij. 

      In dat geval moet u ons uiterlijk een maand voor de fiscale einddatum laten weten naar welke bankspaarrekening 

of verzekeringsproduct wij het opgebouwde bedrag moeten overmaken. 

18.  Wat gebeurt er als u op de fiscale einddatum niets 
heeft gedaan? 

Heeft u op de fiscale einddatum nog niets gedaan dan bent u eigenlijk te laat. Dan start de periode die de Belasting-

dienst de ‘redelijke termijn’ noemt. Dat betekent dat u nog maximaal zes maanden de tijd heeft om periodieke 

uitkeringen aan te kopen. Heeft u daarna nog steeds geen uitkeringen gekocht, dan vindt ‘automatisch’ opname 

ineens plaats. Dit betekent dat ABN AMRO Bank onder inhouding van belasting- en sociale premies het saldo 

uitkeert aan u op een bij ons bekende betaalrekening. 

19.  Wilt u het bedrag op uw rekening tijdens de looptijd 
laten overboeken naar een andere bank of verzekerings- 
maatschappij? 

Wilt u het bedrag op de Gouden Handdruk Opbouwrekening tijdens de looptijd over laten boeken naar een andere 

bank of een verzekeringsmaatschappij? Dat kan. Neem contact op met uw adviseur of bel met 0900 - 0024*. 

U kunt ook een deel van het bedrag op de Gouden Handdruk Opbouwrekening laten overboeken naar een andere 

bank of verzekeringsmaatschappij (waardeoverdracht). Voor het overboeken van het bedrag voor de fiscale einddatum 

naar een andere bank of verzekeraar betaalt u EUR 150,- administratiekosten. Banken en verzekeraars hebben 

hierover onderling afspraken gemaakt hoe hier mee om te gaan en onder welke voorwaarden. Deze afspraken zijn 

vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Waardeoverdrachten (PSK). Wilt u meer weten over waardeoverdracht? 

Kijk dan op abnamro.nl/nl/prive/pensioen/waardeoverdracht 

Ook op de site van de Nederlandse Vereniging van Banken vindt u hierover uitgebreide informatie. Kijk op nvb.nl en 

zoek op PSK. 

Wilt u geld laten overboeken vanaf een Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente? Dan moet er wel 

minimaal EUR 5.000,- op de rekening blijven staan. Het kan zijn dat u rentedervingskosten moet betalen. Wat dat 

voor kosten zijn leest u bij vraag 23. 
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20. Wat gebeurt er als u overlijdt? 
Na uw overlijden moeten uw nabestaanden een brief naar de Nabestaandendesk van ABN AMRO sturen met een 

kopie van de Akte van Overlijden. Zij kunnen deze aanvragen bij de gemeente waar u woont. Meer informatie over 

het aanleveren van de stukken vindt u op abnamro.nl/nabestaanden. 

Als u geen testament heeft opgesteld dan is het kapitaal op Gouden Handdruk Opbouwrekening voor: 

1. Uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner; en als u die niet heeft: 

2.  De persoon met wie u meer dan zes maanden samenwoont en die geen 1e-lijns bloedverwant (vader, moeder, opa 

of oma, (pleeg)kind ouder dan 30 jaar) van u is; en als u die relatie niet heeft: 

3. Kinderen of pleegkinderen die nog geen 30 jaar zijn. 

In een testament kunt u de volgorde van deze begunstiging wijzigen. De nabestaanden hebben de keuze tussen een 

bedrag ineens ontvangen of het aankopen van een uitkering. Op de uitkering of de opname ineens worden belasting 

en sociale premies ingehouden. 

De nabestaanden moeten binnen twaalf maanden na uw overlijden een keuze hebben gemaakt en een eerste 

uitkering of het kapitaal hebben ontvangen. Kiezen de nabestaanden voor periodieke uitkeringen bij een andere bank 

of verzekeringsmaatschappij? Dan betalen zij EUR 150,- administratiekosten. 

Kiezen de nabestaanden voor een uitkering? Dan geldt voor hen ook de tabel looptijd uitkering (zie vraag 14). 

In een aantal situaties mogen uw nabestaanden geen uitkering aankopen, maar moet het kapitaal ineens worden 

opgenomen. Dit is het geval als: 

   U in uw testament iemand anders als erfgenaam heeft benoemd dan degenen die genoemd staan onder 1, 2 of 3; of 

   Er geen nabestaanden zijn zoals beschreven staat onder 1, 2 of 3 (kinderen van 30 jaar en ouder vallen hier ook onder); of 

    Uw nabestaanden niet binnen een jaar na uw overlijden een periodieke uitkering hebben aangekocht. 

In deze situaties betalen wij het kapitaal na inhouding van belasting en sociale premies aan uw nabestaanden uit. 

Dit doen wij door te boeken op de bij ons bekende boedelrekening, waarna verdere verdeling kan plaatsvinden. 

Op abnamro.nl/nl/prive/pensioen/banksparen vindt u meer informatie (Productwijzer Nabestaande Bankspaar producten) 

over onze producten en de fiscale mogelijkheden na het overlijden van de rekeninghouder. 

21. Wat gebeurt er als u gaat scheiden? 
Als u gaat scheiden, dan maakt u met uw ex-partner afspraken over de verdeling van het vermogen. Het bedrag op 

uw Gouden Handdruk Opbouwrekening valt ook hieronder. Het bedrag op uw rekening of een deel ervan kunt u aan 

uw ex-partner toewijzen. 

Er zijn dan twee mogelijkheden: 

   U neemt (een deel van) het saldo van de Gouden Handdruk Opbouwrekening op en verrekent dat met uw ex-partner; 

   Uw ex-partner opent, voor het bedrag dat aan hem of haar is toegewezen, een eigen Gouden Handdruk 

Opbouwrekening met variabele rente. Op beide rekeningen moet wel minimaal EUR 5.000,- blijven staan. 

Wilt u de Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente splitsen tussen u en uw ex-partner? 

Leest u dan wat staat bij vraag 23. 

Voor het openen van de nieuwe rekening betaalt uw ex-partner afhandelingskosten. 

Uw ex-partner kan er ook voor kiezen om het bedrag naar een andere bank of verzekeringsmaatschappij over te laten 

boeken. Deze instelling moet dan wel in Nederland gevestigd zijn. Uw ex-partner betaalt hiervoor EUR 150,- administratie- 

kosten. Verder moet uw ex-partner soms een vergoeding voor renteverlies betalen (zie vraag 23). 
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22. Wat gebeurt er als u naar het buitenland verhuist? 
Verhuist u tijdens de looptijd van uw Gouden Handdruk Opbouwrekening naar het buitenland? Het opgebouwde 

bedrag kan op de rekening blijven staan. Op de einddatum kunt u van het bedrag periodieke uitkeringen kopen bij 

een bank of verzekeraar in Nederland. Wilt u het kapitaal laten uitkeren in uw nieuwe vestigingsland, dan gelden er 

speciale belastingregels. Een belastingadviseur kan u hierover informeren. 

Wij kunnen uitsluitend uitkeren in landen die gebruik maken van IBAN rekeningnummers. 

23. Wat zijn rentedervingskosten? 
U spreekt bij het openen van de rekening met ons af dat u voor een bepaalde tijd een bedrag op de rekening laat 

staan tegen een vaste rente. Als u de Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente eerder stopzet, moeten 

wij het gespaarde bedrag eerder uitbetalen. Maar wij hebben bij onze berekeningen wel rekening gehouden met het 

eerder door u ingelegde bedrag. Wij lenen dit geld namelijk weer uit en ontvangen daarvoor rente. Wij zullen dus nieuw 

spaargeld moeten aantrekken. Als de spaarrente inmiddels is gestegen, betalen we over het nieuwe spaarbedrag een 

hogere rente, terwijl de rente die we ontvangen over het bedrag dat we hebben uitgeleend niet verandert. Wij hebben 

dan renteverlies. En daarvoor moet u de bank een vergoeding betalen. Deze vergoeding dekt onze rentedervingskosten. 

De hoogte van de vergoeding is o.a. afhankelijk van de rente op het moment dat de Gouden Handdruk met vaste 

rente werd geopend, de looptijd en het aantal jaren dat al is uitgekeerd. In de productvoorwaarden vindt u bij vraag 

24 hierover uitgebreide informatie en een voorbeeld berekening. 

24. Wat mag u niet doen volgens de Wet? 
U moet u houden aan de regels van de Wet Inkomsten Belasting 2001. Hieronder staan handelingen waarmee u 

deze regels overtreedt. Wij melden zo’n handeling vrijwel altijd aan de Belastingdienst. U moet dan alsnog belasting 

betalen. Bij vraag 25 leest u wat de gevolgen zijn van deze handelingen.

 

Gebruikt u het geld op de Gouden Handdruk Opbouwrekening voor iets anders dan voor het kopen van periodieke 

uitkeringen of een opname ineens? Dan is er sprake van een verboden handeling. 

Welke verboden handelingen zijn er? 

Prijsgeven 

Bij prijsgeven verklaart u dat afstand doet of al hebt gedaan van het saldo op de Gouden Handdruk Opbouwrekening. 

U heeft hierbij schriftelijk verklaard dat het saldo bestemd is voor een ander dan u zelf. 

Zekerheid stellen 

Als u van iemand geld leent, dan wil die persoon soms van u de zekerheid hebben dat u die lening ook echt terugbetaalt. 

U kunt de lener dan een ‘zekerheid stellen’. U geeft dan het bedrag op uw rekening ‘als zekerheid’. Dit betekent dat u 

met de lener een overeenkomst sluit waarin staat dat de lener recht heeft op het geld op uw rekening, wanneer u 

niet (op tijd) de lening terugbetaalt. In dat geval kan de lener de bank vragen hem (een deel van) het bedrag op de 

rekening te betalen als aflossing van de lening. 

Vervreemden 

Verkoopt, schenkt of ruilt u het bedrag op uw Gouden Handdruk Opbouwrekening? Dan is dat geld niet meer van u 

maar van een ander. Dat heet vervreemden. 
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25. Wat gebeurt er als u deze regels overtreedt?
 

Heeft u één onder vraag 24 genoemde verboden handelingen verricht? 

   Dan trekken we eerst EUR 150,- administratiekosten van het saldo af; 

   Gaat het om een rekening met vaste rente dan kan het zijn dat we rentedervingskosten rekenen; 

   Vervolgens houden wij belasting en sociale premies in en keren het bedrag aan u of de begunstigde uit; 

Meer informatie hierover vindt u op belastingdienst.nl 

26. Hoe kunt u contact opnemen met ABN AMRO? 
U kunt telefonisch contact met ons opnemen. Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week, via 0900 - 0024*. 

Of vanuit het buitenland + 31 (0)10 241 17 20. 

U kunt ook een afspraak maken met één van onze adviseurs. Kijk op abnamro.nl/nl/prive/contact en kies daar voor: Bezoek 

een kantoor. Onder “vind een kantoor” ziet u dan de kantoren met de bijbehorende openingstijden bij u in de buurt. 

* Voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten. Uw telefoonaanbieder bepaalt deze kosten.
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Let op 
De meeste van deze handelingen merken wij als bank wel op. Dat komt omdat u ons vraagt iets te 

doen om de handeling mogelijk te maken. Wij waarschuwen u dan dat u met de handeling de regels 

overtreedt. De enige handeling die wij niet opmerken, is als u een zekerheid stelt. U kunt aan een 

ander verklaren dat het vermogen op uw Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele- of vaste 

rente als zekerheid dient. Deze persoon kan dan bij ons komen om die zekerheid te krijgen. Wij kunnen 

dan niet meer voorkomen dat de handeling plaatsvindt. 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home
https://www.abnamro.nl/nl/prive/contact/index.html
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