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uitspraak
GERECHTSHOF DEN HAAG

Team Belastingrecht 
meervoudige kamer 
nummer BK-17/00009

Uitspraak van 27 juni 2017 

in het geding tussen:

X 2 belanghebbende,

en

jP de inspecteur van de Belastingdienst, kantoor { de Inspecteur,

op het hoger beroep van belanghebbende tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag (de 
Rechtbank) van 24 november 2016, nummer SGR 16/1245, betreffende de hierna vermelde 
aanslag.

Aanslag, beschikking, bezwaar en geding in eerste aanleg

1.1. Aan belanghebbende is voor het jaar 2013 een aanslag in de inkomstenbelasting en 
premie volksverzekeringen (IB/PW) opgelegd, berekend naar een belastbaar inkomen uit 
werk en woning van € 46.879. Bij beschikking is een bedrag van € 721 aan belastingrente in 
rekening gebracht -

1.2. Bij uitspraak op bezwaar heeft de Inspecteur belanghebbendes bezwaar afgewezen.

1.3. Belanghebbende heeft tegen de uitspraak op bezwaar beroep bij de Rechtbank inge
steld. De Rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard.

Loop van het geding in hoger beroep

•2.1. Belanghebbende is van de uitspraak van de Rechtbank in hoger beroep gekomen bij 
het Hof. In verband daarmee is door de griffier een griffierecht geheven van € 124.

2.2. De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgehad ter zitting van het Hof 
van 16 mei 2017, gehouden te Den Haag. Partijen zijn verschenen. Van het verhandelde ter 
zitting is een proces-verbaal opgemaakt.

Vaststaande feiten

3.1. Belanghebbende is directeur en houder van honderd percent van de aandelen in 
fl (Beheer BV).
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3.2. Beheer BV heeft op 10 augustus 1993 pensioenaanspraken toegekend aan belang
hebbende. Deze aanspraken zijn ondergebracht bij BV (Pensioen BV).
Belanghebbende hield indirect honderd percent van de aandelen in Pensioen BV.

3.3. De aan belanghebbende toegekende pensioenaanspraken zijn vastgelegd in een pen- 
sioenbrief van 10 augustus 1993 (de pensioenbrief), welke brief - voor zover hier van belang 
- de volgende bepaling bevat:

"8. Herziening

De B.V. behoudt zich het recht voor de onderhavige pensioenrechten, gedeeltelijk of geheel, te 
beëindigen, respectievelijk te beperken indien:
*.(...)

b. De financiële resultaten van de B.V. - uitsluitend ter beoordeling van de B.V. - de betreffende
verplichtingen niet meer toelaten. De B.V. zal zich dan beraden omtrent de van de
rechten aan de gewijzigde omstandigheden.
c. (...)"

3.4. Op 30 maart 2009 zijn de pensioenaanspraken door Pensioen BV voor een bedrag 
van € 610.293 overgedragen aan Beheer BV. Pensioen BV is vervolgens geliquideerd.

3.5. Op 1 januari 2013 bestaan de activa van Beheer BV nagenoeg uitsluitend uit een 
vordering op belanghebbende van € 531.164, bestaande uit (i) een hypothecaire lening van
€ 222.222 ten behoeve van de aankoop van belanghebbendes woning en (ii) een vordering in 
rekening-courant van € 308.942. De vordering in rekening-courant heeft betrekking op geld 
dat belanghebbende heeft doorgeleend aan zijn kinderen. Het eigen vermogen bedraagt Vol
gens de jaarrekening op 1 januari 2013 negatief € 114.804.

3.6. Met ingang van de pensioendatum ( 1 mei 2013) heeft belanghebbende in eigen be
heer een pensioenaanspraak van € 57.327 bruto per jaar opgebouwd. Beheer BV heeft in het 
jaar 2013 geen pensioen uitgekeerd.

3.7. Belanghebbende heeft geen verzoek bij de Inspecteur ingediend tot prijsgeven van 
pensioenrechten in verband met onderdekking als bedoeld in het besluit van 18 maart 2013 
van de Staatssecretaris van Financiën, nr. BLKB 2013/27M, Stort. 2013, 8018.

3.8. Belanghebbende heeft voor het jaar 2013 aangifte in de IB/PVV gedaan naar een be
lastbaar inkomen uit werk en woning van € 8.661. De Inspecteur heeft bij de vaststelling van 
de aanslag het aangegeven belastbaar inkomen uit werk en woning gecorrigeerd met een be
drag van 8/12 x € 57.327 = € 38.218, zijnde het bedrag dat Beheer BV volgens de Inspecteur 
in het onderhavige jaar aan pensioen had moeten uitkeren aan belanghebbende.

Omschrijving geschil in hoger beroep en standpunten van partijen.

4.1. In geschil is of de Inspecteur terecht een pensioenuitkering van € 3 8.218 tot het be
lastbaar inkomen uit werk en woning heeft gerekend.

4.2. Belanghebbende beantwoordt deze vraag ontkennend, de Inspecteur bevestigend.



nummer BK-17/00009 3

4.3. Evenals voor de Rechtbank is in hoger beroep niet in geschil dat niet wordt voldaan 
aan de voorwaarden van het onder 3.7 vermelde besluit.

4.4. Voor de standpunten van partijen en de gronden waarop zij deze doen steunen, ver
wijst het Hof naar de gedingstukken.

Conclusies van partijen

S. 1.1. Belanghebbende concludeert primair tot vernietiging van de uitspraak van de Recht
bank, tot vernietiging van de uitspraak op bezwaar en tot vaststelling van het belastbaar inko
men uit werken woning op een bedrag van € 8.661.

I

5.1.2. Het subsidiaire standpunt van belanghebbende strekt tot vernietiging van de uit
spraak van de Rechtbank, tot vernietiging van de uitspraak op bezwaar en tot vaststelling van 
het belastbaar inkomen uit werk en woning op een bedrag van € 8.661+ € 5.001 = € 13.662.

5.2. De Inspecteur concludeert tot bevestiging van de uitspraak van de Rechtbank.

Oordeel van de Rechtbank

6. De Rechtbank heeft het volgende overwogen:

"10. Ingevolge artikel 19b, eerste lid, letter c, van de Wet op de loonbelasting 1964 (de 
Wet) wordt een pensioenaanspraak aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking in
dien de aanspraak wordt prijsgegeven, behoudens voor zover de aanspraak niet voor ver
wezenlijking vatbaar is. In artikel 19b, negende lid, van de Wet is opgenomen dat de Mi
nister in door hem aangewezen gevallen kan bepalen dat geen sprake is van een prijsge
ven als hiervoor bedoeld. Van die mogelijkheid is gebruik gemaakt in het besluit van de 

■ Staatssecretaris van Financiën van i8 maart 2013, nr. BLKB 2013/27M, Stort. 2013 
8018.

11. Als Beheer BV de pensioenaanspraken wenst te korten, dan kan dat dus alleen zonder 
fiscale gevolgen als wordt voldaan aan de voorwaarden van het hiervoor onder 10 ge
noemde besluit. In alle andere gevallen is er sprake van prijsgeven als bedoeld in artikel 
19b, eerste lid, letter c, van de Wet, behoudens voor zover sprake is van niet voor verwe
zenlijking vatbare rechten.

12. Tussen partijen is niet in geschil dat niet wordt voldaan aan dé voorwaarden van het 
onder 10 genoemde besluit. Evenmin is aannemelijk geworden dat sprake is van niet voor 
verwezenlijking vatbare rechten. Beheer BV heeft immers een vordering op [belangheb
bende] van ongeveer € 530.000. Niet valt in te zien dat de pensioenuitkeringen waarop 
[belanghebbende] recht heeft niet zouden kunnen worden verrekend met deze vordering. 
Dat er, zoals [belanghebbende] heeft betoogd, alsdan door Beheer BV loonbelasting ver
schuldigd is en [belanghebbende] voor de betaling daarvan persoonlijk aansprakelijk ge
steld zou kunnen worden, geldt niet als een dwingende maatschappelijke reden om de 
pensioenaanspraken te kórten. Dat de pensioenbrief die mogelijkheid wellicht wel biedt; 
is in dit verband niet relevant nu de inhoud daarvan een aangelegenheid is tussen werkge
ver en werknemer en dit overigens niet afdoet aan de fiscale gevolgen van artikel 19b, 
eerste lid, letter c, van de Wet. Uit dit een en ander volgt dat sprake is van prijsgeven als
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bedoeld in artikel 19b, eerste lid, letter c, van de Wet zodat de aanspraak op het onmid
dellijk daaraan voorafgaande tijdstip moet worden aangemerkt als loon uit vroegere 
dienstbetrekking. [De Inspecteur] had dan ook de waarde van de hele pensioenaanspraak 
tot het belastbaar inkomen uit werk en woning moeten rekenen. Nu [de inspecteur] 
slechts het op grond van de pensioenbrief uit te keren pensioenbedrag over 2013 tot het 
belastbaar inkomen uit werk en woning heeft gerekend, is de aanslag niet te hoog vastge-

Beoordeling van het hoger beroep

7.1. Op grond van het bepaalde in artikel 19b, lid 1, letter c, van de Wet op de loonbelas
ting 1964 (tekst 2013; de Wet LB) wordt, ingeval op enig tijdstip een in eigen beheer opge
bouwde pensioenaanspraak wordt prijsgegeven, de aanspraak aangemerkt als loon uit een 
vroegere dienstbetrekking. Deze hoofdregel lijdt uitzondering voor zover de aanspraak niet 
voor verwezenlijking vatbaar is.

7.2. Artikel 19b van de Wét LB is in het jaar 1995 ingevoerd als artikel 1 lc en vernum
merd tot artikel 19b bij de invoering van de Wet fiscale behandeling pensioenen (art I on
derdeel C, wet van 29 april 1999, Stb. 1999,211). Tijdens de totstandkoming van artikel 1 lc 
van de Wet LB is deze bepaling voorzien van de volgende toelichting:

"De (...) toevoeging aan art. 11c, eerste lid, van oriderdeel c strekt ertoe oneigenlijke han
delingen met betrekking tot pensioenaanspraken die zijn verzekerd bij een eigen pensi- 
oenlichaam of een werkmaatschappij tegen te gaan. Hiermee wordt bewerkstelligd dat in- 
geval een directeur-grootaandeelhouder zijn voor verwezenlijking vatbare pensioenaan
spraken prijsgeeft, de pensioenaanspraak op het onmiddellijk daaraan voorafgaande tijd
stip als loon uit vroegere dienstbetrekking wordt aangemerkt. Het prijsgeven van pensi
oenaanspraken om reguliere belastingheffing geheel of gedeeltelijk te ontlopen wordt 
daarmee effectief voorkomen. Zijn er dwingende maatschappelijke redenen om af te zien 
van pensioen zoals bij voorbeeld het geval kan zijn bij faillissement, surséance van beta
ling en schuldsanering, dan vindt uiteraard heffing over de pensioenaanspraak niet plaats. 
Het prijsgeven betreft dan immers aanspraken die naar maatschappelijke overwegingen 
niet meer voor verwezenlijking vatbaar zijn." (Toelichting derde NvW, Kamerstukken II 
1994/95, 23046, nr. 14, p. 6-7)

7.3. Belanghebbende stelt zich primair op het standpunt dat geen sprake is van prijsgeven 
in de zin van de hiervoor onder 7.1 vermelde bepaling. Samengevat weergegeven, heeft hij 
daartoe het volgende aangevoerd. Prijsgeven veronderstelt een actie of een verwijtbaar nala
ten van de pensioengerechtigde. Belanghebbende heeft niet afgezien van zijn pensioenaan
spraak jegens Beheer BV, omdat hij passief is gebleven. De vordering op Beheer BV uit 
hoofde van de pensioenaanspraak is niet inbaar, aangezien Beheer BV - na verrekening van 
de aanspraak met de onder 3.5 Vermelde vordering op belanghebbende - geen middelen heeft 
om de alsdan verschuldigde loonbelasting te voldoen. Beheer BV kan de reeds opgebouwde 
pensioenaanspraak eenzijdig verlagen op grond van artikel 8 van de onder 3.3 vermelde pen
sioenbrief.

7.4. Het Hof volgt belanghebbende niet in zijn betoog dat geen sprake is van prijsgeven 
als bedoeld in artikel 19b, lid 1, letter c, van de Wet LB. Van prijsgeven is sprake indien 
wordt afgeziën van het pensioen dan wel van een gedeelte van het pensioen, zonder dat daar
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een tegenprestatie tegenover staat. Anders dan bèlanghebbende meent, kan van prijsgeven 
sprake zijn zowel wanneer de pensioengerechtigde actief aan het prijsgeven meewerkt door 
een rechtshandeling te verrichten als wanneer de pensioengerechtigde passief blijft (blijft 
'stilzitten'). Dit is niet anders ingeval de pensioenbrief de werkgever de mogelijkheid biedt 
onder bepaalde omstandigheden eenzijdig het pensioen te korten. Voor zover belangheb
bende met zijn stelling dat de aanspraak niet inbaar is, heeft bedoeld te stellen dat ook een 
derde - een pensioengerechtigde die niet tevens enig aandeelhouder is - niet tot actie zou zijn 
overgegaan omdat onwaarschijnlijk is dat met succes aanspraak gemaakt kan worden op be- 

.taling, geldt het volgende. De aanspraak is naar het oordeel van het Hof vorderbaar en in
baar. De enkele stelling dat Beheer BV, na verrekening van de aanspraak met haar vordering 
op belanghebbende, de alsdan verschuldigde loonbelasting niet zou kunnen voldoen, kan niet 
leiden tot de door belanghebbende voorgestane conclusie dat de aanspraak niet inbaar is. Be
heer BV had bovendien kunnen aandringen op aflossing van haar vordering op belangheb
bende.

7.5. • Gelet op het hiervoor overwogene treedt de sanctiebepaling in werking, tenzij sprake 
is van de uitzondering dat de aanspraak niet voor verwezenlijking vatbaar is.

7.6. Uit de wetsgeschiedenis van artikel 19b, lid 1, letter c, van de Wet LB volgt dat 
sprake kan zijn van niet voor verwezenlijking vatbare pensioenaanspraken bij aanwezigheid 
van dwingende maatschappelijke redenen zoals schuldsanering, faillissement of surseance 
van betaling (zie onder 7.2). Tussen partijen is:nièt in‘geschil dat in het onderhavige jaar bij . 
Beheer BV een schuldsanering, surseance van betaling of faillissement niet aan de orde was. 
Niet aannemelijk is geworden dat sprake is van niet voor verwezenlijking vatbare rechten.
De financiële toestand van Beheer BV is geen reden om aan te nemen dat daarvan sprake is. 
Beheer BV had immers een vordering op belanghebbende, waarmee de pensioenaanspraak 
van belanghebbende op Beheer BV verrekend zou kunnen worden. Door verrekening kan 
aan de pensioenverplichting worden voldaan. Er zijn geen dwingende maatschappelijke rede
nen om af te zien van pensioen.

7.7. Belanghebbende heeft subsidiair nog gesteld dat de reële waarde van de activa (meer 
in het bijzonder de onder 3.5 vermelde vordering op belanghebbende) van Beheer BV op de 
ingangsdatum van het pensioen € 250.000 bedroeg. Gelet daarop en op de in artikel 8 van de 
pensioenbrief geboden mogelijkheid de reeds opgebouwde pensioenaanspraak eenzijdig in te 
perken, kan de pensioenaanspraak - aldus belanghebbende - worden verlaagd tot € 8.573 per 
jaar (naar tijdsgelang € 5.001 in het jaar 2013), uitgaande van een pensioenvoorziening van
€ 250.000.

7.8. Dienaangaande geldt echter eveneens hetgeen hiervoor onder 7.4 tot en met 7.6 is 
overwogen, zodat dit standpunt belanghebbende niet kan baten.

7.9. De Rechtbank heeft terecht geoordeeld dat de Inspecteur de waarde van de hele pen
sioenaanspraak tot het belastbaar inkomen uit werk en woning had moeten rekenen. De aan
slag is derhalve eerder te laag dan te hoog vastgesteld.

Slotsom

7.10. Gelet op het vorenoverwogene is het hoger beroep van belanghebbende ongegrond. 
Het Hof zal beslissen zoals hierna is vermeld.
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Proceskosten

5' . Het,H?facht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten als be-
doeld in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.

Beslissing

Het Gerechtshof bevestigt de uitspraak van de Rechtbank.

Deze uitspraak is vastgesteld door mr. F.G.F. Peters, mr. G.J. van Leijenhorst en mr. 
H.A.J. Kroon, in tegenwoordigheid van de griffier mr. A.S.H.M. Strik. Be-besksSme is od 
27 juni 2017 in het openbaar uitgesproken. ....

aangetekend aan
partijen verzonden: 2 9 JUNI 2017

Zowel de belanghebbende als het daartoe bevoegde bestuursorgaan kan binnen zes weken 
na de verzenddatum van deze uitspraak beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der 
Nederlanden. Daarbij moet het volgende in acht worden genomen:
1. Bij het beroepschrift wordt een kopie van deze uitspraak gevoegd.
2. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- de vermelding van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is gericht;
- de gronden van het beroep in cassatie.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Hoge Raad der Nederlanden (belastingka 
) I HDen Ilaag.

De partij die beroep in cassatie instelt is griffierecht verschuldigd en zal daarover bericht 
ontvangen van de griffier van de Hoge Raad. In het cassatieberoepschrift kan worden ver
zocht de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.


