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SCHENKEN VAN AANMERKELIJK-
BELANGAANDELEN AAN WERKNEMERS

MEVR. MR. DR. M.J. HOOGEVEEN1

1 Inleiding

Met ingang van 1 januari 2010 bestaat er in art. 4.17c 
jo. art. 4.39c Wet IB 2001 een doorschuifregeling voor 
de schenking van aanmerkelijkbelangaandelen aan een 
werknemer. Vanwege deze werknemerseis komt de vraag 
op of de schenking kan worden aangemerkt als loon. De 
wetgever heeft aangegeven dat dit inderdaad mogelijk 
is.2 Diverse auteurs hebben zich over deze problematiek 
gebogen. Burgerhart en Van der Hoeve menen dat vrij 
snel sprake is van loon mede vanwege de werknemerseis. 
Bovendien menen zij dat sprake is van een weeffout in 
de wet omdat als sprake is van loon vanwege de rangor-
deregeling van art. 2.14 Wet IB 2001, niet meer aan de 
doorschuifregeling kan worden toegekomen.3 Van der 
Storm daarentegen meent dat de rangorderegeling niet 
aan de orde komt, aangezien deze per belastingplichtige 
wordt toegepast. Verder meent zij dat als de overdracht 
van de aandelen een bovenmatige bevoordeling van een 
werknemer inhoudt, deze bevoordeling met een goede 
motivering uit de loonsfeer kan worden gehouden.4 
Alink ten slotte stelt dat als de schenking van de aan-
delen is verricht als blijk van waardering van de persoon 

van de werknemer en niet als waardering voor de door 
hem verrichte arbeid, te verdedigen is dat geen sprake is 
van loon.5 Uit de in noot 4 genoemde lezersvraag blijkt 
overigens dat de Belastingdienst het standpunt heeft in-
genomen dat de schenking aan werknemers niet-familie-
leden leidt tot loon bij de werknemers.

Hoewel aan dit onderwerp in de literatuur dus al de no-
dige aandacht is besteed, meen ik dat ter zake nog on-
voldoende duidelijkheid bestaat. Om die reden probeer 
ik met dit artikel een bijdrage te leveren aan de discus-
sie en antwoorden te geven op de in de praktijk leven-
de vragen. 

Uitgangpunt voor deze bijdrage is de volgende casus. X 
houdt 100% van de aandelen in Holding BV. Holding BV 
houdt alle aandelen in Werk BV. Werk BV drijft een on-
derneming. Er is geen beleggingsvermogen aanwezig. De 
aandelen zijn € 10 miljoen waard. De verkrijgingsprijs 
bedraagt € 1 miljoen. X verkoopt 70% van zijn aandelen 
aan een investeringsmaatschappij. De overige 30% draagt 
hij om niet over aan 25 werknemers van Werk BV.6 Uit-
gangspunt is dat hij dit doet om zijn dankbaarheid aan 
de werknemers te betonen en niet in opdracht of voor 
rekening van Werk BV. Eén van de werknemers is een 
kind van X.

Methodologie
De in deze bijdrage centraal staande twee onderzoeks-
vragen zijn de volgende:
1.  Is de overdracht van de aandelen te kwalifi ceren als 

loon van derden?
2.  Indien dit inderdaad het geval is of kan zijn, welke 

gevolgen heeft de kwalifi catie voor de toepassing 
van de aanmerkelijkbelangregeling en de schenkbe-
lasting? 

1  Als universitair docent verbonden aan het Fiscaal Instituut 

van Tilburg University en werkzaam bij de Belastingdienst.

2 Kamerstukken II 2009/10, 32 129, nr. 8, p. 5-6.

3  W. Burgerhart & H. Hoeve, ‘Doorschuiven ab-claim bij giften 

aan werknemers. Een weeffout in de Wet IB 2001 vanaf 

2010’, NTFR 2010/2778. In gelijke zin E.J.W. Heithuis, 

Bedrijfsopvolging voor de IB-ondernemer en DGA sinds 2010 

(Fiscaal Actueel nr. 8), Deventer: Kluwer 2011, par. 

2.3.2.2.C.

4  P. van der Storm, ‘Double or nothing? Het lot van de bevoor-

deelde werknemer’, VP-Bulletin 2014/26. In gelijke zin 

Redactie van Vakstudie Nieuws in reactie op een lezersvraag, 

‘Doorschuiffaciliteit ab van toepassing op gewone werkne-

mers en onroerende zaken?’, V-N 2013/5.31 en G. de Jong & 

R.C. van Henzen, ‘Schenken van aanmerkelijkbelangaandelen 

aan een werknemer: discussie verzekerd!’, Estate Planner 

Digitaal 2015/1.

5  E. Alink, ‘Schenking aan werknemer: loon, of toch niet?’, 

VP-bulletin 2014/50.

6  Gegeven is dat geen sprake is van een lucratief belang ex 

art. 3.92b Wet IB 2001.
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en voor rekening van de werkgever” gelijkgesteld moet 
worden de situatie waarin het loon weliswaar afkomstig 
is van een andere concernmaatschappij, maar is ver-
strekt met “medeweten” van de eigenlijke werkgever en 
dat voordeel niet aan de werkgever is doorberekend. In 
deze situaties is dus ook sprake van loon van de werk-
gever. In de casus die in mijn bijdrage centraal staat, 
bestaat gelieerdheid tussen degene die het voordeel 
verstrekt en de werkgever en zal de werkgever van de 
“betaling” op de hoogte zijn. Het arrest BNB 2001/82 
lijkt bij vluchtige lezing dan ook van toepassing te 
zijn. Toch meen ik dat dit niet het geval is. Het enkel 
medeweten van de werkgever dat een voordeel aan de 
werknemer wordt verstrekt, is onvoldoende om te oor-
delen tot loon van de werkgever.7 Om te komen tot 
loon van de werkgever moet sprake zijn van een voor-
deel dat de werkgever ofwel zelf had kunnen behalen 
maar aan zijn werknemers laat, ofwel van een voorko-
ming van een nadeel omdat een ander de betaling doet 
zonder zakelijke doorberekening van de kosten. Beide 
situaties zijn in casu niet aan de orde nu mijn uit-
gangspunt is dat de aanmerkelijkbelanghouder de aan-
delen niet in zijn hoedanigheid van aandeelhouder 
overdraagt. Het is zijn eigen wens om de werknemers te 
laten delen in de meerwaarde van de aandelen. De con-
clusie is dan ook dat in mijn casus geen sprake is van 
loon van de werkgever.8 Beoordeeld moet worden of 
sprake is van loon van derden ex art. 3.81 Wet IB 2001. 
Hierop ga ik hierna in. 

2.2 Causaal verband vereist

2.2.1 Algemeen
Net als bij “gewoon” loon het geval is, moet er een cau-
saal verband bestaan tussen het voordeel en de dienst-
betrekking. In geval van loon van derden is daarvan al-
leen sprake indien de beloning een vergoeding vormt 
voor enige werkzaamheid van de werknemer als zoda-
nig.9 Reeds in HR 15 februari 1950, B. 8782 is bepaald 
dat slechts die prestaties van derden, die kunnen wor-
den beschouwd als vergelding – in ruime zin geno-
men – voor hetgeen de werknemer als zodanig heeft 

Om deze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, 
besteed ik allereerst aandacht aan de vraag wanneer er 
bij een overdracht van aandelen sprake kan zijn van 
loon (onderdeel 2) en van een schenking (onderdeel 3). 
Onderdeel 4 handelt over de doorschuifregeling van art. 
4.17c Wet IB 2001. Art. 4.17c Wet IB 2001 is alleen van 
toepassing indien art. 4.22 Wet IB 2001 toepassing 
vindt. Hieraan besteed ik aandacht in onderdeel 5. Ver-
volgens zal ik in onderdeel 6 de stelling verdedigen dat 
als sprake is van loon van derden de betaling daarvan in 
mindering moet komen op de overdrachtsprijs van de 
aanmerkelijkbelanghouder. Daarna wordt in onderdeel 7 
aangegeven hoe een en ander praktisch uitwerkt. In on-
derdeel 8 besteed ik aandacht aan het Besluit Stichting 
werknemersbestuur van 2 maart 2001, nr. CPP2001/464M, 
BNB 2001/229. Ik sluit deze bijdrage af met een korte 
conclusie in onderdeel 9.

2 Loon van derden

2.1 Algemeen

Tot het loonbegrip voor de loonbelasting kunnen ook 
fooien en dergelijke prestaties van derden behoren. Dit 
is het geval voor zover het voordelen betreft a) waarvoor 
een forfaitaire regeling van toepassing is, of b) waarmee 
bij het bepalen van het aan de werknemer rechtens toe-
komende loon rekening is gehouden (HR 20 juli 1990, 
nr. 26 126, BNB 1990/318). Deze situaties zijn in casu 
niet aan de orde. Er kan dan nog wel sprake zijn van in-
komen op grond van art. 3.81 Wet IB 2001. Dit artikel 
bepaalt dat fooien en dergelijke prestaties van derden in 
aanmerking worden genomen voor het werkelijke be-
drag. Fooien en dergelijke prestaties van derden worden 
ook wel samengevat onder de noemer “loon van derden”. 

Niet ieder voordeel dat van derden wordt verkregen, is 
overigens loon van derden. Onder omstandigheden vor-
men van derden ontvangen vergoedingen loon van de 
eigenlijke werkgever. In HR 24 juli 1995, nr. 30 804 en 
30 987, BNB 1995/311-312 (buschauffeur-arresten) is 
bijvoorbeeld beslist dat de voordelen afkomstig van 
derden waarvan de werkgever zich bewust is en waar-
van hij de voordelen aan de werknemer laat, loon van 
de werkgever vormen. Er is dan sprake van door, of in 
opdracht en voor rekening van, de werkgever verstrek-
te voordelen. Nu mijn uitgangspunt is dat de aanmer-
kelijkbelanghouder de aandelen uit eigen beweging om 
niet overdraagt, is daarvan geen sprake. Evenmin is 
naar mijn mening sprake van een situatie die gelijkge-
steld kan worden met het geval dat aan de orde was in 
HR 1 november 2001, nr. 361, BNB 2001/82. In die si-
tuatie konden de werknemers van X BV deelnemen in 
een aandelenspaarplan dat de moedermaatschappij voor 
groepsmaatschappijen zoals X BV in het leven had ge-
roepen. De Hoge Raad oordeelde dat met “in opdracht 

7  G.W.B. van Westen, ‘Belasting- en premieheffing over loon van 

derden: verdere duidelijkheid’, WFR 2001/111, onderdeel 5.

8  Indien de aandelen om niet worden overgedragen in op-

dracht van de werkgever verricht de aandeelhouder een infor-

mele kapitaalstorting. Die verhoogt zijn verkrijgingsprijs. 

Hierdoor maakt hij per saldo geen aanmerkelijkbelangwinst. 

Zie ook noot 61. Bij de werknemers is sprake van loon van de 

werkgever. Het loonbedrag verhoogt hun verkrijgingsprijs (zie 

onderdeel 5). 

9  Ondanks de woorden fooien en dergelijke prestaties, is het 

volgens de Hoge Raad geen vereiste dat sprake is van min of 

meer regelmatig terugkerende prestaties.
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verricht of verwacht wordt te zullen verrichten, loon 
van derden kunnen vormen. Daaronder vallen volgens 
de Hoge Raad ook de zogenoemde remuneratoire schen-
kingen.10 Schenkingen waarbij de beweegreden tot de 
schenking gelegen is in de wens uiting te geven aan de 
sympathie voor de persoon van een scheidende functio-
naris daarentegen vormen geen loon van derden. Het 
arrest HR 15 februari 1950, B. 8782 is nog steeds gel-
dend. Bij een betaling door een derde moet dus worden 
beoordeeld of de werknemer het bedrag heeft ontvan-
gen voor zijn (toekomstige) arbeidsprestaties of om 
een andere reden, zoals de sympathie van de persoon.

2.2.2 Jurisprudentie
Loon van derden in de zin van art. 3.81 Wet IB 2001 
werd aangenomen in de situatie waarin een directeur 
van een stichting een voordeel realiseerde omdat hij 
goedkoop zijn huis kon laten verbouwen door een 
bouwbedrijf (HR 12 september 2014, nr. 13/01402, 
V-N 2014/54.1.6). Hof Amsterdam 31 januari 2013, 
nr. 10-00392, V-N 2013/24.2.2 achtte het in deze zaak 
aannemelijk dat de bevoordeling door het bouwbedrijf 
was gelegen in het belang dat het bouwbedrijf hechtte 
aan een goede zakelijke relatie met belanghebbende als 
werknemer van de stichting om zo opdrachten te krij-
gen. Het causale verband met de dienstbetrekking was 
daarmee aanwezig en het voordeel dient volgens het 
hof daaraan naar maatschappelijke opvattingen in re-
delijkheid te worden toegerekend. In dezelfde zin be-
sliste het hof overigens ook met betrekking tot een 
door een andere zakelijke relatie van de stichting be-
kostigd kleuradvies voor het woonhuis. In totaal ging 
het om een bedrag van € 49.849. De Hoge Raad deed de 
zaak af met art. 81 RO.

In HR 20 januari 1999, nr. 34 188, V-N 1999/39.7 is 
eveneens beslist tot loon van derden. Belanghebbende 
was jarenlang, tot 1 oktober 1991, in een gevestigde en 
succesvolle positie werkzaam bij X BV. Hij is destijds 
aangetrokken door directeur C die tevens voor 20% aan-
deelhouder is in X BV. C is tevens directeur-grootaan-
deelhouder van Holding D BV, die indirect voor 20% 
aandeelhoudster is in X BV. In 1991 verkoopt Holding D 
BV het indirecte belang in X BV. In 1992 maakt Holding 
D BV ƒ 100.000 (€ 45.378) over aan belanghebbende. 
C heeft daaromtrent blijkens een interne notitie van de 
inspecteur medegedeeld dat dit verband hield “met de 
goede prestaties en het mogelijk hebben gemaakt van 
goede verdiensten voor C en Holding D BV”. Met betrek-
king tot de persoonlijke relatie tussen belanghebbende 
en de directeur is bij de feiten aangegeven dat zij het 

prima met elkaar konden vinden. Tussen belanghebben-
de en de directeur waren er in de weekenden of vakan-
ties echter geen persoonlijke contacten. Wel bespraken 
zij, bijvoorbeeld tijdens de lunch, persoonlijke zaken, 
zoals de fi nanciële problemen waarin belanghebbende 
verkeerde. Hof Amsterdam 6 februari 1998, nr. 96/3456, 
FED 1999/242 oordeelt tot loon van derden, omdat de 
betaling haar grond vindt in de door belanghebbende in 
de uitoefening van zijn dienstbetrekking bij X BV gele-
verde arbeidsprestaties. Daaraan doet volgens het hof 
niet af dat belanghebbende ten tijde van de betaling 
formeel niet meer in dienst was van X BV, dat belang-
hebbende geen dienstbetrekking vervulde bij D BV en 
evenmin dat D BV slechts voor 20% indirect aandeel-
houdster was van X BV. Het hof acht de stelling van be-
langhebbende dat de betaling overwegend berust op 
sympathie van de directeur van D BV, of op andere bui-
ten die dienstbetrekking gelegen persoonlijke omstan-
digheden, niet aannemelijk. Het oordeel van het hof 
geeft volgens de Hoge Raad niet blijk van een onjuiste 
rechtsopvatting over het verband dat dient te bestaan 
tussen de van een derde genoten bevoordeling en de 
dienstbetrekking. 

Hof Leeuwarden 4 oktober 1996, nr. 95/0445, V-N 1997, 
p. 866, pt. 14, FED 1996/908 oordeelde ook tot loon 
van derden in de situatie waarin een aandeelhouder bij 
de verkoop van zijn aanmerkelijk belang een uitkering 
deed aan bepaalde oud-werknemers.11 Uitgangspunt 
voor de betalingen was ƒ 100 (€ 45) per dienstjaar. De 
zeven personeelsleden met een salaris van meer dan 
ƒ 63.000 (€ 28.588) ontvingen daarenboven ƒ 5.000 
(€ 2.268). Aangezien belanghebbende niet als enige het 
extra bedrag van ƒ 5.000 (€ 2.268) heeft ontvangen, 
geldt onder de gegeven omstandigheden volgens het hof 
ook voor hem dat de uitkering niet is gedaan in ver-
band met sympathie voor hem, maar in verband met de 
vervulling van de dienstbetrekking. De betaling vloeide 
kennelijk voort uit de wens om het hogere kader een 
extra bedrag te geven, zonder dat daarbij de persoon 
van de werknemer een rol heeft gespeeld, aldus het hof. 

Deze uitspraak ligt in lijn met de uitspraak van Hof 
Amsterdam 2 augustus 1962, nr. 901/61, BNB 1963/69. 
In die casus was voor een aantal oud-aandeelhouders de 
meevaller van de hoge verkoopprijs van hun aandelen in 
een NV, aanleiding om een deel van het personeel van 
de NV in dat buitenkansje te laten delen. Een gedeelte 
van de verkoopopbrengst werd verdeeld onder de direc-
teuren, bedrijfsleiders en het personeel dat minstens 
vijf jaar in dienst was. Het hof oordeelde het niet aan-

10  Remuneratoire schenkingen zijn schenkingen die worden ver-

richt omdat de schenker de ander wil belonen voor eerder 

verleende diensten. Zie bijvoorbeeld HR 30 december 1953, 

nr. 11 580, BNB 1954/62 besproken in onderdeel 3.4.2.

11  Uit de feiten blijkt overigens dat de aanmerkelijkbelanghou-

der een bedrag van f 192.900 (€ 87.534) op zijn vervreem-

dingsprijs in mindering heeft gebracht. Ik kom hierop terug 

in onderdeel 6.
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voor de persoon raakt de bevoordeling de loonsfeer 
niet. Hier kan een grijs gebied bestaan. De bevoorde-
ling kan immers zowel gedaan zijn omdat een dienst is 
verricht, als vanwege de sympathie voor de persoon 
van de ontvanger. Als dit het geval is, moet naar mijn 
mening de meest zwaarwegende reden worden gevon-
den. Als de band met de arbeid het sterkst is, is sprake 
van loon van derden. Staat de persoon van de ontvan-
ger voorop, dan is er geen sprake van loon van derden. 
Ook is het mogelijk dat de beloning deels vanwege de 
arbeid en deels om persoonlijke redenen is verricht. 

Naar maatschappelijke opvattingen moet het voordeel 
in redelijkheid aan de dienstbetrekking kunnen wor-
den toegerekend. Dat de werknemer voor zijn arbeid 
reeds afdoende is beloond, hetgeen in zakelijke ver-
houdingen veelal het geval zal zijn, is daarbij in be-
ginsel irrelevant. Ook een extra beloning voor arbeid 
heeft het karakter van loon. De bedoeling van de der-
de om de werknemers te belonen voor hun prestaties is 
afdoende; de omvang staat dan niet ter discussie. Een 
hoge beloning kan er overigens wel op wijzen dat er 
wellicht een andere reden is waarom de beloning wordt 
gegeven, bijvoorbeeld vanwege de familierelatie. Ik 
kom hierop terug in onderdeel 2.4. 

2.3 Parlementaire geschiedenis bij art. 4.17c Wet IB 
2001

Ook de wetgever erkent dat alleen sprake kan zijn van 
loon als tussen het verkrijgen van de aandelen en de  
arbeid een causaal verband bestaat. In de parlementaire 
geschiedenis bij de invoerring van de doorschuifregeling 
bij leven merkt hij het volgende op:13 
“De leden van de fractie van het CDA vragen te bevesti-
gen dat een schenking van tot een aanmerkelijk belang 
behorende aandelen aan de bedrijfsopvolger (bestuur-
der) bij deze bedrijfsopvolger niet wordt aangemerkt 
als voordeel uit dienstbetrekking. Naar aanleiding hier-
van wijs ik op de voorbeelden in de memorie van toe-
lichting waarin de zoon uit zuiver persoonlijke overwe-
gingen aandelen van zijn vader krijgt of voor een te 
lage prijs van zijn vader koopt. Er zal dan geen sprake 
zijn van loon, ook al is de zoon ook bestuurder van de 
vennootschap. Het gaat in deze omstandigheden om 
een (materiële) schenking.”

nemelijk dat in deze situatie appreciatie en sympathie 
voor de persoon van ieder van de personeelsleden af-
zonderlijk de reden van de bevoordeling was. Veeleer is 
aannemelijk dat de prestaties van de werknemers de re-
den voor de bevoordeling waren.12 Het hof overwoog:
“(…) dat de 18 voormalige aandeelhouders zich na de 
voordelige verkoop hunner aandelen bewust zijn gewor-
den van het feit, dat de vorenbedoelde 95 werknemers 
gedurende langere tijd hun beste krachten aan de NV 
hadden gewijd en zulks mede zal hebben bijgedragen 
tot de waarde der aandelen, en verder, dat zij zich in 
verband daarmede genoopt hebben gevoeld om – toen 
hun bij verkoop der aandelen een onverwacht voordeel 
opkwam en toen bovendien door die verkoop de lang 
bestaan hebbende band tussen de NV, waarbij die werk-
nemers in dienst waren, en hen als aandeelhouders dier 
NV werd verbroken – tot uitdrukking te brengen, dat al 
hetgeen door die werknemers als zodanig voor de NV 
was verricht ook door hen als aandeelhouders bijzonder 
op prijs is gesteld en zulks door het ter beschikking 
stellen van de onderhavige uitkeringen aan die werkne-
mers als een extra vergelding van hun prestaties.” 

Bekende voorbeelden waarbij geen sprake was van loon 
van derden zijn de aan een werknemer toegekende  
wetenschappelijke prijs voor een tijdens de dienstbe-
trekking ontwikkeld procedé (HR 10 augustus 2001,  
nr. 36 061, BNB 2001/354) en de gratis boeken ver-
strekt aan een docent belastingrecht (HR 1 april 2005, 
nr. 38 841, BNB 2005/243). In beide gevallen was fei-
telijk vastgesteld dat de vergoeding niet was gegeven 
als tegenprestatie voor de voor de derde of de werkge-
ver verrichte werkzaamheden. Hieruit volgt volgens de 
Hoge Raad dat het verkregen voordeel niet het karak-
ter heeft van een vergoeding voor werkzaamheden die 
de belanghebbende als werknemer heeft verricht.

2.2.3 Beschouwing
Uit de jurisprudentie kan naar mijn mening worden af-
geleid dat als werknemers een bedrag in contanten 
ontvangen van de aandeelhouder om hen mee te laten 
delen in de verkoopopbrengst er sprake kan zijn van 
loon van derden. Indien de opbrengst bestaat uit de 
verkrijging van aandelen wordt dit niet anders. Voor-
waarde daarbij is dat de werknemers de aandelen ont-
vangen als vergoeding voor de werkzaamheden die zij 
in het kader van hun dienstbetrekking hebben verricht 
of nog gaan verrichten. Remuneratoire schenkingen 
kunnen ook loon van derden vormen. Indien echter de 
bevoordeling plaatsvindt uit appreciatie en sympathie 

12  Om deze redenen is er naar mijn mening geen sprake van 

een schenking. De oorzaak van de betaling ligt in de dienst-

betrekking en in de bedoeling de arbeid te belonen, welke 

bedoeling wederzijds kenbaar is. Zie ook onderdeel 3.4.2 en 

3.4.3.

13  Kamerstukken II 2009/10, 32 129, nr. 8, p. 5-6. Opvallend is 

overigens dat deze vraag bij de invoerring van de doorschuif-

regeling aan werknemers in de winstsfeer niet aan de orde is 

gekomen.
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Maar, merkt de wetgever op, het kan ook anders zijn. 
Als voorbeeld wordt gegeven de situatie van iemand die:
“(…) bij een vennootschap in dienst treedt en daarbij 
zowel loon in geld als een ‘schenking’ (eventueel op ter-
mijn of onder voorwaarden) van aandelen bedingt. Die 
‘schenking’ vormt dan een vergoeding van arbeid van de 
werknemer als zodanig.” 

Vervolgens stelt hij dat het: 
“(…) van de omstandigheden af[hangt] of er hier spra-
ke is van loon, ongeacht of de aandelen bij de schenker 
tot een aanmerkelijk belang behoorden. Het loonbegrip 
verandert niet door de voorgestelde faciliteit in de sfeer 
van het aanmerkelijk belang.”

Het gegeven antwoord van de wetgever is naar mijn me-
ning rechtens juist.14 Steeds zal moeten worden beoor-
deeld in welke hoedanigheid de werknemer het voordeel 
ontvangt. Is dat in zijn hoedanigheid van kind van de 
schenker, dan wordt aan loon niet toegekomen. Ont-
vangt het kind het voordeel echter omdat hij werkne-
mer is, dan zal wel sprake zijn van loon.15 In dat geval 
is de dienstbetrekking de bron waaruit het voordeel 
wordt genoten. Een combinatie van deze redenen is ook 
mogelijk. Ik kom hierop terug in onderdeel 2.4.2.

2.4 Mogelijke andere redenen dan de 
dienstbetrekking

2.4.1 Algemeen
Indien de bevoordeling alleen kan worden teruggevoerd 
op de arbeid die is verricht, is het pleit beslecht en is 
sprake van loon. Indien er echter een andere meer 
zwaarwegende oorzaak is aan te wijzen voor de bevoor-
deling, moet aan die laatste reden de doorslag worden 
gegeven en moeten de fi scale gevolgen aan de hand van 
die reden worden bepaald. In dit onderdeel wordt on-
derzocht wat eventuele andere mogelijke redenen zou-
den kunnen zijn.

2.4.2 Familie- of andere affectieve relatie
Een familie- of andere affectieve relatie kan als reden 
ten grondslag liggen aan het verstrekken van het voor-
deel. Indien dat het geval is, wordt aan loon niet toege-
komen. Er zal dus moeten worden vastgesteld in welke 
hoedanigheid de werknemer de aandelen verkrijgt.

In geval van een schenking aan een werknemer-kind is 
de familierelatie een gegeven. Deze familierelatie dient 

zich in de meeste gevallen meer pregnant aan als oor-
zaak voor de bevoordeling dan de dienstbetrekking. 
Het is aan de inspecteur om aannemelijk te maken dat 
de aandelen door het kind niet zijn ontvangen in zijn 
hoedanigheid van kind, maar in zijn hoedanigheid van 
werknemer. Een voorbeeld waarbij de inspecteur in 
deze bewijslast zou kunnen slagen, is het geval dat 
niet alleen het kind maar ook andere werknemers het 
voordeel ontvangen, zoals in de gegeven casus aan de 
orde is. In die situatie lijkt de familierelatie niet de 
doorslaggevende reden voor de bevoordeling te zijn 
(o.a. Hof Leeuwarden 4 oktober 1996, nr. 95/0445, 
V-N 1997, p. 866, pt. 14). Dit kan weer anders liggen 
als de aandelen weliswaar aan alle werknemers worden 
overgedragen, maar er tussen alle werknemers en de 
overdrager een familierelatie bestaat. Indien bijvoor-
beeld een overdracht aan alle drie de werknemers 
plaatsvindt en deze werknemers zijn alle drie kind van 
de overdrager, kan de familierelatie wel als meest 
zwaarwegende reden voor de overdracht gelden. Ook 
kan ik mij voorstellen dat de bevoordeling deels is te-
rug te voeren op de verrichte arbeid en deels haar 
grondslag vindt in de familierelatie. Stel, dat in de ge-
geven casus het werknemer-kind niet alleen een even-
redig deel van de aandelen krijgt die alle werknemers 
krijgen, maar ook de overige 70% om niet zou verkrij-
gen. De reden van deze laatste bevoordeling lijkt dan 
de ouder-kindrelatie te zijn. In dat geval zou dan deels 
sprake zijn van loon en deels van een schenking. Zo 
oordeelde Hof Arnhem 22 juni 1988, nr. 2312/1986, 
V-N 1989/3215, pt. 3 dat de kwijtschelding van de 
schuld van de werknemer door de werkgever zowel 
plaatsvond in de hoedanigheid van werkgever als in de 
hoedanigheid van schuldeiser. Hierdoor was voor de 
helft van het behaalde voordeel sprake van loon uit 
dienstbetrekking. In cassatie is dit oordeel in stand 
gebleven (HR 30 mei 1990, nr. 26 203, BNB 1990/208).

In geval van een overdracht aan een werknemer-derde 
zal de affectieve relatie geen vaststaand gegeven zijn. 
Dat er wel een affectieve relatie is en dat deze relatie de 
reden is voor de verkrijging van het voordeel, is aan de 
werknemer om aannemelijk te maken. In de jurispruden-
tie die in onderdeel 2.2.2 is besproken, slaagden de des-
betreffende werknemers er niet in dit bewijs te leveren. 
Het enkele feit dat tussen partijen persoonlijke gesprek-
ken worden gevoerd, werd bijvoorbeeld onvoldoende ge-
acht (HR 20 januari 1999, nr. 34 188, V-N 1999/39.7). 
Met name als de aandelen aan meerdere werknemers 
worden overgedragen, is het aannemelijk maken van de 
affectieve relatie als meest zwaarwegende reden van de 
bevoordeling niet eenvoudig.16 Zoals hiervoor aangege-
ven kan dit anders liggen indien alle werknemers tevens 
kind zijn van de aandeelhouder.

14  In gelijke zin de Redactie van Vakstudie Nieuws in haar 

aantekening bij de nota naar aanleiding van het verslag, 

V-N 2009/54.5.

15  In gelijke zin Redactie van Vakstudie Nieuws in antwoord op 

een ter zake gestelde lezersvraag, V-N 2013/5.31. 16  Hof Amsterdam 2 augustus 1962, nr. 901/61, BNB 1963/69.
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den aangevoerd als bewijs dat sprake is van een be-
voordeling van de persoon als zodanig. Een feit dat bij-
voorbeeld weer aan kracht inboet als alle werknemers 
(niet-familieleden) in min of meer gelijke mate dezelf-
de hoge beloning ontvangen. 

2.4.4 Omvang van het aandelenpakket
In de casus die ik in deze bijdrage als uitgangspunt heb 
genomen, wil de aanmerkelijkbelanghouder de meer-
waarde gedeeltelijk met de werknemers delen. De kwali-
ficatie als loon van derden ligt in een dergelijk geval 
wellicht meer voor de hand, dan het geval is als alle 
aandelen aan de werknemers worden geschonken. Er zijn 
weinig aandeelhouders die de hele opbrengst van hun 
bedrijf aan de werknemers van dat bedrijf zouden willen 
geven als beloning voor hun arbeid. De aanmerkelijkbe-
langhouder heeft immers ook zelf kapitaal in het bedrijf 
geïnvesteerd en waarschijnlijk ook arbeid verricht, zodat 
hij in ieder geval gedeeltelijk de meerwaarde zal willen 
ontvangen. Indien alle aandelen aan de werknemers om 
niet worden overgedragen, meen ik dat eerder sprake 
kan zijn van een bevoordeling van de persoon als zoda-
nig dan van een prestatie voor de door de werknemers 
verrichte arbeidsprestaties.22 Dit kan echter weer anders 
liggen indien weliswaar alle aandelen worden geschon-
ken maar deze schenking plaatsvindt aan, in mijn casus, 
alle 25 werknemers waarvan er maar één een kind is.23

2.4.5 Vrijwilligheid van de betaling
Dat een betaling vrijwillig plaatsvindt, ontneemt daar-
aan nog niet het karakter van loon. Een niet op de ar-
beidsovereenkomst berustende bonus is loon, ook al is 
deze vrijwillig verstrekt in die zin dat de werknemer de 
betaling van de bonus niet kan afdwingen. Vergelijk ook 
de in onderdeel 2.2.2 aangehaalde uitspraak van Hof 
Amsterdam 2 augustus 1962, nr. 901/61, BNB 1963/69. 
In die casus was voor een aantal oud-aandeelhouders de 
hoge verkoopprijs van de aandelen aanleiding om een 
deel van het personeel van de NV in dat buitenkansje  
te laten delen. Hoewel sprake was van een vrijwillige 
betaling oordeelde het hof dat sprake was van loon van 
derden.24 Verder oordeelde de Hoge Raad reeds in HR 
15 februari 1950, B. 8782 dat ook de remuneratoire 
schenkingen, die per definitie vrijwillig worden gedaan, 
loon van derden kunnen vormen.

Alink meent dat als de schenking van de aandelen is 
verricht als blijk van waardering van de persoon van de 
werknemer en niet als waardering voor de verrichte ar-
beid, het te verdedigen is dat geen sprake is van loon.17 
Als ik Alink goed begrijp, maakt hij bij de bevoordeling 
van een werknemer een onderscheid tussen de bevoor-
deling van de persoon zelf (dus los van het zijn van 
werknemer) en de bevoordeling van die persoon in zijn 
hoedanigheid van werknemer. Ik acht dit juist. De waar-
dering van de werknemer, in die hoedanigheid dus, kan 
niet los worden gezien van de arbeid die hij heeft ver-
richt. In Hof Amsterdam 2 augustus 1962, nr. 901/61, 
BNB 1963/69 werd tot inkomen uit arbeid geoordeeld 
mede omdat de aandeelhouders de werkzaamheden van 
de werknemers op prijs stelden. Indien de blijk van 
waardering niet is terug te voeren op het zijn van werk-
nemer maar op de persoon zelf, is geen sprake van een 
vergoeding voor de arbeid.

2.4.3 Afdoende zakelijke beloning
In de literatuur is wel opgemerkt dat als de werknemer 
reeds een zakelijke beloning heeft gehad voor zijn ar-
beid aan loon niet meer kan worden toegekomen.18 Zo-
als in onderdeel 2.2.3 is aangegeven, is dat argument 
naar mijn mening onjuist. In de in onderdeel 2.2.2 be-
sproken jurisprudentie ontvingen de werknemers naast 
het, naar ik aanneem zakelijke salaris, ook een extra 
beloning. Deze extra beloning werd gegeven voor de 
geleverde of nog te leveren prestaties en was daarmee 
belast als loon van derden.19 Dat naar maatschappelijke 
opvattingen wellicht een bovenmatige vergoeding 
wordt gegeven voor de geleverde arbeid ontneemt aan 
de betaling niet het loonkarakter. Een werkgever die 
zijn werknemer een naar maatschappelijke opvattingen 
hoge bonus uitbetaalt vanwege de door hem verrichte 
werkzaamheden, verstrekt ook loon. Met andere woor-
den, als er geen andere reden aan te wijzen is dan de 
arbeidsprestaties, dan is sprake van loon, hoe hoog de 
daarvoor gegeven beloning ook is.20 Wel stel ik mij zo 
voor dat een hoge beloning een aanwijzing kan zijn dat 
er een andere meer zwaarwegende reden is waarom het 
voordeel wordt gegeven.21 Het is een feit dat kan wor-

17 E. Alink, t.a.p.

18  Redactie van Vakstudie Nieuws in antwoord op een ter zake 

gestelde lezersvraag, V-N 2013/5.31 en P. van der Storm, 

t.a.p.

19  In één casus was het voordeel ruim € 45.000 en in een ande-

re ruim € 49.000.

20  Ook een onverwachte en toevallig als vergelding voor de ar-

beid genoten bedrag is loon (HR 4 februari 1976, nr. 17 842, 

BNB 1976/163).

21  In geval van een onevenredig hoge loonbetaling aan een  

directeur-grootaandeelhouder zal ook de toets worden aange-

legd in welke hoedanigheid hij het voordeel heeft ontvangen, 

als werknemer of als aandeelhouder.

22  Wellicht dat de oorzaak van de overdracht in een dergelijk 

geval zowel in de sympathie voor de persoon als in de arbeid 

kan zijn gelegen.

23  Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 2 augustus 1962,  

nr. 901/61, BNB 1963/69 besproken in onderdeel 2.2.2.

24  Zoals in noot 12 aangegeven, is in deze casus geen sprake 

van een schenking.
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2.4.6 Continuïteit van de onderneming en meest 
geschikte opvolger
Ten slotte wordt in de literatuur ook ingegaan op het 
argument van de continuïteit van de onderneming en 
dat de werknemer de meest geschikte opvolger zou zijn. 
Burgerhart en Hoeve zien dit argument als reden om tot 
loon te concluderen.25 Anderen zien hierin juist een re-
den om niet tot loon te concluderen, aangezien de be-
voordeling niet plaatsvindt ter beloning van de werkne-
mer maar dient om de continuïteit van de onderneming 
te waarborgen.26 

Burgerhart en Hoeve menen dat als de aandelen mede 
worden overgedragen in verband met de continuïteit 
van de onderneming en dus bijdraagt aan een “adequate 
bedrijfsopvolging” er vrijwel steeds sprake zal zijn van 
loon, omdat:
“(…) zelden sprake zal zijn van zuiver persoonlijke 
overwegingen. (…). Het belang van de onderneming zal 
(en dient) nagenoeg altijd (mede) in aanmerking (te) 
worden genomen.” 

Zij baseren hun standpunt onder andere op het feit dat 
de wetgever in de nota naar aanleiding van het verslag 
heeft aangegeven dat alleen bij zuiver persoonlijke rede-
nen er geen sprake zal zijn van loon.27 Naar mijn mening 
moet echter worden beoordeeld of de aandelen worden 
overgedragen ter beloning voor de prestaties die de 
werknemer heeft verricht. Indien de werknemer de 
meest geschikte bedrijfsopvolger is, kan en zal er een 
causaal verband tussen de geleverde prestaties van de 
werknemer en de bevoordeling aanwezig zijn. Omdat de 
werknemer goed heeft gepresteerd, ontvangt juist hij de 
aandelen. De kwaliteit van de werknemer (als beoogde 
bedrijfsopvolger) alleen is echter onvoldoende om het 
voordeel tot beloningsvoordeel te transformeren. Indien 
de familierelatie de reden is van de bevoordeling, wordt 
aan loon niet toegekomen. Ook niet als de aanmerkelijk-
belanghouder van mening is dat degene aan wie hij de 
aandelen overdraagt de beste bedrijfsopvolger zal zijn. 
Het continuïteitsargument heeft dan als motief van de 
overdracht te gelden en weerspiegelt niet de bedoeling 
de werknemers te bevoordelen voor de door hen gelever-
de prestaties. De ruime benadering die Burgerhart en 
Hoeve voorstaan, heeft de wetgever ook niet bedoeld. 
Naar mijn mening kan dit niet alleen worden afgeleid uit 

het in onderdeel 2.3 geciteerde antwoord op vragen ter 
zake in de nota naar aanleiding van het verslag, maar 
ook uit de gegeven voorbeelden in de memorie van toe-
lichting.28 Weliswaar kan het zo zijn dat in die voorbeel-
den de aandelen om niet worden overgedragen aan het 
kind omdat hij wordt geacht een goede bedrijfsopvolger 
te zijn, maar daarmee wordt de schenking niet ineens 
geherkwalifi ceerd naar loon. In beginsel zal overigens 
niemand zijn aandelen overdragen aan een persoon die 
niet capabel is om de onderneming te leiden.29

2.4.7 Meerdere redenen
Hiervoor heb ik de argumenten voor de overdracht van 
de aandelen min of meer geïsoleerd besproken. Veelal 
zullen er echter meerdere redenen gegeven kunnen wor-
den. In dat geval moeten deze redenen in hun onderlin-
ge samenhang en uiteraard naar de omstandigheden van 
het geval worden beoordeeld en worden bepaald welke 
reden van doorslaggevend belang is geweest. De over-
dracht kan ook deels zijn ingegeven om de werknemers 
te belonen voor hun prestaties en deels om andere per-
soonlijke redenen.30 Voor zover sprake is van het eerste 
vormt de bevoordeling loon. Voor zover de persoonlijke 
redenen gelden, is sprake van een schenking. Omstan-
digheden die bij de kwalifi catie van het verkregen voor-
deel een rol kunnen spelen, zijn bijvoorbeeld de om-
vang van het voordeel, het aantal werknemers dat de 
aandelen krijgt, dat alle aandelen worden geschonken 
of slechts een deel daarvan en de al dan niet aanwezig 
familie- of affectieve relatie.

2.5 Conclusie

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat als de aan-
merkelijkbelanghouder de werknemer een voordeel ver-
strekt dat staat tegenover de door hem geleverde of nog 
te leveren arbeidsprestaties er sprake is van loon van der-
den. Dit is ook het geval als al een zakelijke beloning 
voor die arbeid is gegeven. De omvang van de beloning 
neemt de wil om extra te belonen niet weg. Wel kan de 
grote omvang van de beloning een indicatie zijn dat er 
een andere reden is waarom het voordeel wordt gegeven. 
Indien er ook een andere reden is aan te wijzen, bijvoor-
beeld de aanwezigheid van een familierelatie, moet be-
oordeeld worden welke reden doorslaggevend is geweest 
voor de overdracht. Een combinatie van beide redenen is 
ook mogelijk. Steeds zal dus beoordeeld moeten worden 
wat naar maatschappelijke maatstaven beoordeeld de re-
den is van het ontvangen van de aandelen. Deze beoor-
deling hangt af van de omstandigheden van het geval.

25 W. Burgerhart & H. Hoeve, t.a.p.

26  G. de Jong & R.C. Henzen, t.a.p., par. 3. Als extra argument 

noemen zij dat de werknemers de koop van de aandelen 

niet kunnen fi nancieren. Dit kan ik mij moeilijk voorstellen. 

Indien de overdrager bereid is om de aandelen te schenken, 

zou hij vanuit economisch uitgangspunt geen problemen 

moeten hebben met de fi nanciering van de koopsom. 

27 Kamerstukken II 2009/10, 32 129, nr. 8, p. 5-6.

28 Kamerstukken II 2009/10, 32 129, nr. 3, p. 4.

29  Ik abstraheer van dergelijke overdrachten om louter fi scale 

redenen zoals het kunnen benutten van de faciliteiten voor 

de schenkbelasting.

30  Zie bijvoorbeeld HR 30 mei 1990, nr. 26 203, BNB 1990/208 

besproken in onderdeel 2.4.2.
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3.4 Vrijgevigheid

3.4.1 Inleiding
Er is alleen sprake van een schenking indien is voldaan 
aan het vrijgevigheidsvereiste. Dit vereiste houdt in dat 
de overeenkomst moet zijn aangegaan om de ander te 
bevoordelen (onderdeel 3.4.2). De motieven voor de be-
voordeling, zijn niet relevant (onderdeel 3.4.3).

3.4.2 Oorzaak van de bevoordeling
Van vrijgevigheid is alleen sprake indien de oorzaak 
van de overeenkomst de bevoordeling van de ander is. 
Bovendien moet deze bevoordelingsbedoeling kenbaar 
zijn.35 Dit betreft een subjectieve toets. Het enkele feit 
dat een voordeel wordt ontvangen, is dus onvoldoende 
om tot een schenking te komen. Een voorbeeld is HR 
21 januari 1976, nr. 17 722, BNB 1976/64. In dat geval 
droeg een broer een lijfrente over aan zijn zus in het 
buitenland voor een waarde lager dan de waarde in het 
economische verkeer. Hierdoor behaalde hij een dusda-
nig groot voordeel in de inkomstenbelasting dat hij 
ruimschoots werd gecompenseerd voor de lage koop-
som. De Hoge Raad oordeelde dat:36

“(…) van een schenking (…) niet reeds dan sprake is 
indien een van de partijen bij die overeenkomst genoe-
gen heeft genomen met een prestatie die minder be-
draagt dan de economische waarde van de prestatie 
waartoe hij zich jegens zijn tegenpartij heeft verplicht, 
doch daarvoor tevens vereist is dat de overeenkomst is 
aangegaan uit vrijgevigheid, dat wil zeggen ter wille 
van het in de overwaarde gelegen voordeel.”37

De Hoge Raad doet de zaak vervolgens zelf af en oor-
deelt dat geen sprake is van een schenking. De vereiste 
vrijgevigheid ontbreekt. Ik acht dit juist. Het doel van 
de overeenkomst is gelegen in de besparing van de in-
komstenbelasting en niet in de bevoordeling van de 
zus. Het enkele feit dat de overdrager zich bewust is 
van de bevoordeling, betekent dus niet automatisch 
dat hij een bevoordelingsbedoeling heeft (zie bijvoor-
beeld ook HR 9 mei 1984, nr. 22 337, BNB 1984/236 en 
HR 12 juli 2002, nr. 36 902, BNB 2002/317). 

Een ander voorbeeld is Hof Leeuwarden 5 juni 1967,  
nr. 376/66, BNB 1967/226, waarin werd beslist dat een 
zoon weliswaar werd bevoordeeld door de met vader 
overeengekomen nieuwe vennootschapsvoorwaarden, 
maar dat deze bevoordeling slechts het effect was van 

3 Gift

3.1 Inleiding

In het vorige onderdeel is ingegaan op de mogelijke 
kwalificatie van de bevoordeling tot loon van derden. In 
dit onderdeel staat de mogelijke kwalificatie van de be-
voordeling als schenking centraal. 

3.2 Wettelijk kader en voorwaarden

In art. 7:175 BW is bepaald dat de overeenkomst om 
niet, die ertoe strekt dat de ene partij ten koste van 
het eigen vermogen de andere partij verrijkt een schen-
king is. In art. 7:186 lid 2 BW is verder aangegeven dat 
als gift wordt aangemerkt iedere handeling die ertoe 
strekt dat degene die de handeling verricht, een ander 
ten koste van eigen vermogen verrijkt. De civielrechte-
lijke schenking is daarmee een species van het algeme-
ne begrip gift. Wat tot 1 januari 2003 een materiële 
schenking werd genoemd, valt eveneens onder het be-
grip gift. In art. 1 lid 7 SW 1956 wordt dan ook verwe-
zen naar het ruime begrip gift als bedoeld in art. 7:186 
lid 2 BW.31 

3.3 Vermogensverschuiving

De transactie moet leiden tot een verarming van de 
schenker en een verrijking bij de begiftigde. De schen-
ker kan niet verarmen met iets dat nooit tot zijn ver-
mogen heeft behoord. In dat geval verarmt hij immers 
niet (HR 26 februari 1986, nr. 23 336, BNB 1986/163 
inzake de renteloze direct opeisbare lening).32 De verar-
ming moet dus plaatsvinden vanuit het vermogen van 
de schenker. Indien de aandelen worden overgedragen 
tegen een waarde die lager is dan de waarde in het eco-
nomische verkeer, verarmt de schenker en is aan dit 
vereiste van de gift voldaan. Overigens is daarbij van 
belang dat de waarderingsregels van art. 21 SW 1956 
voor de beoordeling of sprake is van een schenking 
geen rol spelen. Pas als de poort van art. 1 SW 1956 is 
gepasseerd, gelden de waarderingsregels.33 In de meeste 
gevallen zal de verarming bij de schenker gelijk zijn 
aan de verrijking bij de begiftigde.34

31  In deze bijdrage worden de woorden schenking en gift door 

elkaar heen gebruikt.

32  Voor deze situatie bepaalt art. 15 SW 1956 met ingang van 

1 januari 2010 dat sprake is van een fictieve schenking. 

33  De waarderingsregels zijn uiteraard ook van toepassing op de 

fictieve schenking.

34  Zie voor voorbeelden waarbij dit niet het geval is, Van 

 Vijfeijken & Gubbels, Cursus Belastingrecht, S&E 6.1.0.C.

35  K.L.H. van Mens, Civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke as-

pecten van het schenkingsbegrip (diss. Amsterdam (UvA)),  

Kluwer: Deventer 1985, p. 115.

36 Zie ook HR 26 januari 1955, BNB 1955/73.

37  Nu de Hoge Raad de zaak zelf afdeed en de aanslag schen-

kingsrecht vernietigde, was hij kennelijk van oordeel dat de 

vrijgevigheid ontbrak.
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de gesloten overeenkomst en niet het doel ervan. Vader 
ging de overeenkomst namelijk aan met het doel te 
voorkomen dat de vennootschappen zouden worden 
beëindigd.38 Indien bij een overeenkomst het eigen be-
lang in stoffelijke zin wordt beoogd, ontbreekt dan ook 
de vrijgevigheid:39

“Het is met het oog op de materiële prestatie van de te-
genpartij, dat partijen een verplichting op zich nemen.” 

Indien de bevoordeling plaatsvindt vanuit onwetendheid 
of uit geldnood, ontbreekt eveneens de wil tot bevoorde-
ling (o.a. Hof Amsterdam 7 juli 1994, V-N 24 november 
1994, pt. 24 (PW nr. 20 441; FED 1995/903).

Een (extra) beloning voor bewezen diensten kan inge-
volge HR 30 december 1953, nr. 11 580, BNB 1954/62 
wel een schenking vormen. Dat de ontvanger van die 
dienst van mening was dat hij de ander in het verleden 
onvoldoende voor de diensten had betaald (motief), is 
niet van belang. In deze casus oordeelde de Hoge Raad 
dat de ontvanger voldeed aan een blote morele verplich-
ting.40 Hieruit kan naar mijn mening niet de conclusie 
worden getrokken dat iedere onverplichte betaling voor 
een dienst als een schenking kan worden beschouwd. 
Als de oorzaak – en dus niet het motief, zie hierna – 
van de bevoordeling is gelegen in de arbeid, kan worden 
verdedigd dat geen sprake is van een schenking.

3.4.3 Motief is niet relevant
Om te komen tot een schenking moet de wil tot bevoor-
deling aanwezig zijn. Het motief van de bevoordeling is 
echter irrelevant, ook als dit motief zakelijk is. In HR 
15 juni 1994, nr. 28 840, BNB 1994/261 werd in een 
echtscheidingssituatie de man bij de verdeling van de 
huwelijksgoederengemeenschap voor ruim € 20 miljoen 
overbedeeld. De vrouw nam op morele gronden genoe-
gen met een toedeling van € 5 miljoen in contanten. 
De Hoge Raad was met Hof Amsterdam 27 januari 1992, 
nr. 90/6008 van mening dat het motief van de bevoor-
deling er niet toe doet. Voor het aannemen van vrijge-
vigheid is voldoende dat:
“(…) gelijk naar het oordeel van het Hof in de verhou-
ding van X-Y ten opzichte van haar gewezen echtgenoot 
het geval is geweest, degene die verarmd is de verrij-
king van de andere partij heeft gewild. Een zakelijk mo-
tief achter de bevoordeling is evenmin reden om geen 
schenking aan te nemen.”

Hoewel de wil tot bevoordeling vaak zal zijn gelegen in 
de familie- of in een anderszins affectieve relatie, is dat 
dus geen vereiste om tot een schenking te komen. De 
schenking kan ook plaatsvinden aan iemand waaraan de 
schenker een hekel heeft.

Ook in het geval iemand steekpenningen betaalt en 
daarmee hoopt dat de ander voor hem gunstige beslis-
singen zal nemen, is sprake van een schenking.41 Dat het 
motief voor degene die verarmt zakelijk is, doet daaraan 
niet af. Indien echter de ontvanger van de steekpennin-
gen vooraf aangeeft bepaalde handelingen te gaan ver-
richten, is geen sprake van een schenking. Er wordt dan 
betaald voor het verstrekken van een dienst.42 
Het gaat dus om de oorzaak van de rechtshandeling (doel 
is de bevoordeling) en niet om het motief (waarom men 
bevoordeelt) ervan. Zwemmer schrijft ter zake:43 
“Een overeenkomst wordt nu eenmaal niet bepaald door 
achterliggende bedoelingen van één der partijen, maar 
door de zin die partijen over en weer aan de tot uitdruk-
king komende bedoelingen redelijkerwijs mochten geven.”

In het in onderdeel 3.4.2 aangehaalde arrest BNB 1954/62 
meende de ontvanger van de dienst dat geen sprake was 
van een schenking, omdat hij in het verleden onvoldoen-
de had betaald voor de dienst. Dit is echter het motief 
voor de vrijwillige betaling en niet de oorzaak. Als echter 
zowel de betaler als de ontvanger van mening is dat de 
oorzaak van de betaling is gelegen in de verrichte (of nog 
te verrichten) arbeidsprestaties – en daarvan mochten zij 
op grond van de feiten en omstandigheden ook uitgaan –, 
wordt niet aan een schenking toegekomen. De oorzaak 
van de betaling vindt dan immers niet zijn grond in vrij-
gevigheid. Indien een werkgever bijvoorbeeld vrijwillig 
een bonus betaalt aan een werknemer omdat hij heel 
goed werk heeft geleverd, is weliswaar sprake van een 
vrijwillige loonbetaling, maar is er geen sprake van een 
schenking. De oorzaak van de betaling is gelegen in de 
arbeid en die oorzaak is voor beide partijen kenbaar.

3.4.4 Samenloop schenking en arbeidsbeloning
Uit hetgeen in de vorige onderdelen is aangegeven, volgt 
dat als de oorzaak van de bevoordeling is gelegen in de 
verrichte of nog te verrichten arbeidsprestaties en beide 
partijen daar redelijkerwijs van mochten uitgaan, er 
sprake is van een arbeidsbeloning (van derden) en niet 
van een schenking. Zie bijvoorbeeld ook Hof Amsterdam 
2 augustus 1962, nr. 901/61, BNB 1963/69 besproken 
in onderdeel 2.2.2. Uit HR 9 mei 1984, nr. 22 337, BNB 
1984/236 blijkt echter dat onder omstandigheden zowel 
sprake kan zijn van een schenking als van loon. In dat 

38  De nieuw getroffen regeling was volgens het hof zakelijk ge-

zien niet onredelijk en kon worden geacht in zuiver zakelijke 

overwegingen haar grondslag te vinden.

39 K.L.H. van Mens, t.a.p., p. 118.

40  In casu was overigens geen sprake van een natuurlijke ver-

bintenis.

41  Asser/Perrick, 4, 2013/257. In gelijke zin J.W. Zwemmer, 

Schenking, Zwolle: W.J.E. Tjeenk Willink 1995, p. 7.

42 Asser/Perrick, t.a.p.

43 J.W. Zwemmer, t.a.p., p. 8.
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derneming moet drijven, dat art. 4.22 Wet IB 2001 van 
toepassing is op de overdracht en dat de overdracht 
moet plaatsvinden aan een werknemer. Met deze werk-
nemerseis zoekt de wetgever aansluiting bij art. 3.63 
Wet IB 2001.48 Zoals blijkt uit onderdeel 2.3 heeft de 
wetgever niet de bedoeling gehad om een bedrijfsop-
volging in de loonsfeer te faciliëren. Indien de over-
dracht van de aandelen aan de werknemer leidt tot 
loon, bestaat daarvoor in de loonsfeer dan ook geen 
wettelijke faciliteit.49 In geval van een overdracht van 
de aandelen aan een zogenoemde Stichting Werkne-
merszelfbestuur bestaat er overigens op grond van het 
besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 2 
maart 2001, nr. CPP2001/464, BNB 2001/229 wel de 
mogelijkheid om de overdracht zonder loon- of inkom-
stenbelasting te laten plaatsvinden. Ik kom hierop te-
rug in onderdeel 8.

5 Samenloop art. 4.17c Wet IB 2001 en 
loon van derden mogelijk?

5.1 Inleiding

Art. 4.17c Wet IB 2001 is naar de bedoeling van de wet-
gever alleen van toepassing in geval van een schenking 
of een gift. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de parlementaire 
stukken waarin de wetgever de terminologie “schenking 
of andere gift” hanteert.50 In art. 4.17c Wet IB 2001 zijn 
de woorden schenking en gift echter niet opgenomen. 
Bepaald is dat indien art. 4.22 Wet IB 2001 van toepas-
sing is, de doorschuifregeling van toepassing is. Dat 
art. 4.22 Wet IB 2001 van toepassing is in geval van een 
gift of een schenking is evident. Dit is ook de bedoeling 
van de wetgever geweest (onderdeel 5.2). De vraag die 
opkomt, is of art. 4.22 Wet IB 2001 ook van toepassing 
is indien sprake is van loon van derden (onderdeel 5.3). 
Onderdeel 5.4 handelt over de mogelijke samenloop tus-
sen de doorschuifregeling en loon van derden.

5.2 Ratio art. 4.22 Wet IB 2001

Art. 4.22 lid 1 Wet IB 2001 is van toepassing indien een 
tegenprestatie ontbreekt of is bedongen bij een niet on-
der normale omstandigheden gesloten overeenkomst. 
Deze bepaling bestond ook onder de Wet IB 1964 (art. 39 

geval verstrekte de geldgeefster een laagrente lening aan 
belanghebbende omdat zij hem een persoonlijke belo-
ning wilde geven voor het werk dat hij in het kader van 
zijn kantoor voor haar had verricht. De Hoge Raad oor-
deelde dat de geldgeefster belanghebbende persoonlijk 
wilde bevoordelen, dat dit uit vrijgevigheid was gebeurd 
en dat dus sprake was van een schenking.44 Vervolgens 
werd de schenking vrijgesteld omdat de vergoeding ook 
belast was met inkomstenbelasting (inkomsten uit ar-
beid). Vanwege de samenloopvrijstelling in art. 33 onder 
9° SW 1956 doet een eventuele samenloop tussen loon 
en een schenking fiscaal dan ook geen zeer.45 Aan de 
toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de  
SW 1956 wordt niet toegekomen. Op de mogelijke toe-
passing van doorschuifregeling bij schenking wordt inge-
gaan in onderdelen 4 en 5. 

4 Art. 4.17c Wet IB 2001

Indien een aanmerkelijkbelanghouder zijn aandelen 
schenkt, is sprake van een vervreemding ex art. 4.12 
onderdeel b Wet IB 2001. Art. 4.22 Wet IB 2001 stelt  
de tegenprestatie op de waarde in het economische 
verkeer.46 Voor zover daardoor een vervreemdingswinst 
ontstaat, is de schenker 25% inkomstenbelasting ver-
schuldigd. De schenker en de verkrijger kunnen onder 
voorwaarden kiezen voor de toepassing van art. 4.17c 
Wet IB 2001. Afrekening over de fiscale claim op de 
aandelen blijft dan achterwege voor zover deze betrek-
king heeft op het ondernemingsvermogen in de BV. De 
verkrijgingsprijs van de schenker schuift in zoverre 
door naar de verkrijger (art. 4.39c Wet IB 2001). De 
doorschuifregeling bij leven is ingevoerd met ingang 
van 1 januari 2010 en heeft onder andere tot doel om 
te voorkomen dat de aanmerkelijkbelangclaim een be-
dreiging vormt voor reële bedrijfsopvolgingen.47

De voorwaarden om voor de doorschuifregeling in aan-
merking te komen, zijn kort gezegd dat de BV een on- 
 

44  De overdracht kan ook deels zijn ingegeven om de werkne-

mers te belonen voor de door hen geleverde prestaties en 

deels om andere persoonlijke redenen. Zie bijvoorbeeld HR  

30 mei 1990, nr. 26 203, BNB 1990/208 besproken in onder-

deel 2.4.2.

45  Civielrechtelijk kan de titel van het verkregen voordeel wel 

relevant zijn, bijvoorbeeld omdat een gift voor inkorting vat-

baar is.

46  Zie over deze waarde nader N.C.G. Gubbels & M.J. Hoogeveen, 

‘Overdracht onderneming en schenking (2)’, WFR 2005/398, 

onderdeel 2.3.

47  Kamerstukken II 2009/10, 32 129, nr. 3, p. 3. Zie hierover 

nader M.J. Hoogeveen, Kwaliteit van de bedrijfsopvolgings-

wetgeving (diss. Tilburg), Den Haag: Sdu Uitgevers 2011, 

par. 3.3.13.3. 

48  Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2009/10, 32 129, nr. 3,  

p. 46. De wetgever zou zich naar mijn mening overigens niet 

moeten bemoeien met de kwaliteit van de bedrijfsopvolger. 

Zie M.J. Hoogeveen, t.a.p., par. 15.3 en par. 15.4.4.

49  Burgerhart & Hoeve menen dat deze faciliteit er wel zou 

moeten komen. W. Burgerhart & H. Hoeve, t.a.p.

50  O.a. Kamerstukken II 2009/10, 32 129, nr. 3, p. 3 t/m 6 en 

p. 46.



1588 Weekblad fiscaal recht . 7172 . 15 december 2016

lid 5 en vanaf 1997 art. 20c lid 4 Wet IB 1964) en was 
opgenomen om het heffi ngslek in geval van schenking 
van aanmerkelijkbelangaandelen te repareren.51 

De terminologie “niet onder normale omstandigheden 
gesloten overeenkomst” is onduidelijk. Zoals Van Dijck 
treffend aangeeft, kan het niet zo zijn dat het relevant 
is dat de overeenkomst is gesloten op een bloedheet 
zolderkamertje52 of in een obscure nachtclub.53 Het gaat 
er slechts om of de prijs normaal is:54

“’Normale omstandigheden’ moet terugslaan op een in-
houdelijke kwaliteit van de overeenkomst. En wel op 
een specifi ek element van de overeenkomst, namelijk 
op de prijs die ontbreekt of te laag is.”

In HR 25 juni 2004, nr. 40 067, BNB 2004/348 heeft de 
Hoge Raad ten aanzien van art. 20c lid 4 Wet IB 1964 
dan ook aangegeven dat blijkens de wetsgeschiedenis de 
prijs alleen moet worden gecorrigeerd naar de waarde in 
het economische verkeer indien de verkoper de bedoe-
ling heeft gehad om de koper te bevoordelen. Met de in-
voering van destijds art. 39 lid 5 Wet IB 1964 beoogt de 
wetgever volgens de Hoge Raad namelijk met name een 
kunstmatige vergroting van verliezen en verkleining van 
winsten door onzakelijke transacties tussen met name 
familieleden te bestrijden.55 Uit de parlementaire behan-
deling van art. 20c lid 4 Wet IB 1964 blijkt volgens de 
Hoge Raad niet dat in deze bedoeling een wijziging is 
gekomen. Aangezien de verkoper de koper niet wilde be-
voordelen, moest van de koopprijs worden uitgegaan.

Het enkele feit dat aan een familielid is overgedragen, 
wil niet zeggen dat dus sprake is van een niet normale 
prijs. De bevoordelingsbedoeling moet ook bij een fami-
lierelatie aannemelijk worden gemaakt. Omgekeerd kan 
de redenering dat wanneer de familierelatie ontbreekt de 
overdrachtsprijs altijd gelijk is aan de verkoopprijs even-
min worden gevolgd.56 Ook dan moet beoordeeld worden 
of er een bevoordelingsbedoeling aanwezig is. Indien de 

prijs zakelijk tot stand is gekomen, is art. 4.22 Wet IB 
2001 niet van toepassing.

Het arrest BNB 2004/348 leidt ertoe dat in geval van 
een overdracht bij leven art. 4.22 Wet IB 2001 van toe-
passing is bij een schenking (tegenprestatie ontbreekt) 
of een gift (onder niet normale omstandigheden geslo-
ten overeenkomst). Met de verwijzing naar art. 4.22 
Wet IB 2001 in art. 4.17c Wet IB 2001 bereikt de wetge-
ver dan ook het door hem beoogde doel om art. 4.17c 
Wet IB 2001 van toepassing te laten zijn op een schen-
king of een gift.

5.3 Verhouding art. 4.22 Wet IB 2001 en loon van 
derden

De vraag komt op of art. 4.22 Wet IB 2001, en daarmee 
ook art. 4.17c Wet IB 2001, ook van toepassing is in-
dien een aanmerkelijkbelanghouder zijn aandelen ten 
titel van beloning overdraagt aan de werknemers. In-
dien het ontvangen loon van derden tevens te kwalifi -
ceren is als een gift of een schenking is art. 4.22 Wet IB 
2001 zonder meer van toepassing. 

Indien niet tevens sprake is van een gift of een schen-
king, kan aan de ene kant worden verdedigd dat art. 
4.22 Wet IB 2001 niet van toepassing is. Er is nu een-
maal geen sprake van een gift of een schenking en de 
wetgever heeft de bedoeling gehad om alleen die situa-
ties te regelen. Dit zou tot gevolg hebben dat de over-
drachtsprijs van de aanmerkelijkbelanghouder niet 
wordt gecorrigeerd naar de waarde in het economische 
verkeer. Bij de werknemers is art. 4.22 Wet IB 2001 dan 
evenmin van toepassing. Toch hebben de werknemers 
een verkrijgingsprijs die gelijk is aan de waarde in het 
economische verkeer.57 Het bedrag dat bij de werknemer 
als loon in aanmerking is genomen, verhoogt naar mijn 
mening namelijk de overeengekomen tegenprestatie. 
Met betrekking tot aan de werknemer verstrekte opties 
heeft de wetgever dit standpunt ook ingenomen:58 
“Ingeval de optie wordt uitgeoefend, verkrijgt de belas-
tingplichtige een aanmerkelijk belang, omdat hij 5% 
van het geplaatste kapitaal in handen heeft. De verkrij-
gingsprijs van deze aandelen wordt gesteld op de tegen-
prestatie in het kader van de uitoefening van de optie 
verhoogd met het bedrag dat voor de optie is betaald 
alsmede met het bedrag dat als loon in aanmerking is 
genomen.”

51  Kamerstukken 5380, nr. 9, p. 5 rk. Onder het Besluit IB 1941 

bestond de onevenwichtigheid dat de schenker niet kon wor-

den belast omdat een overdrachtsprijs ontbrak, terwijl de 

verkrijgingsprijs van de begiftigden de waarde in het econo-

mische verkeer bedroeg (HR 26 mei 1965, nr. 15 368, BNB 

1965/201). 

52  J.E.A.M. van Dijck, De aanmerkelijkbelangregeling (Fed’s 

Fiscale Brochures), Deventer: Fed 1995, 6e druk, p. 159. In 

gelijke zin E.J.W. Heithuis, Opbrengsten van aandelen. Het 

nieuwe regime geëvalueerd (diss. Rotterdam), Schiedam 

1999, p. 243.

53  J.E.A.M. van Dijck in zijn noot bij HR 4 juli 1990, nr. 26 506, 

BNB 1990/256.

54 Zie vorige noot. 

55 Kamerstukken 5380, nr. 9, p. 5 rk.

56 D. Juch in zijn noot bij BNB 2004/348.

57  Ik veronderstel dat de verkregen aandelen bij de werknemers 

een aanmerkelijk belang vormen. Indien dit niet het geval is, 

gaat de aanmerkelijkbelangclaim verloren.

58  Kamerstukken II 1996/97, 24 761, nr. 7, p. 59. Zie ook 

Kamerstukken II 1995/96, 24 761, nr. 3, p. 60.
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schuifregeling moet daarom buiten toepassing blijven. 
Het systeem van de wet dwingt daartoe. 

6 Verlaagt loon van derden de 
 overdrachtsprijs?

6.1 Inleiding

In de voorgaande onderdelen is nog geen aandacht be-
steed aan de vraag of de loonbetaling die de aanmer-
kelijkbelanghouder doet wellicht zijn aanmerkelijkbe-
langinkomen zou (moeten) verlagen. De loonbetaling 
kan alleen in aftrek wordt gebracht indien sprake is 
van kosten die ten laste van de vervreemder komen 
(art. 4.20 Wet IB 2001). Als ten laste van de vervreem-
der komende kosten zijn aan te merken de op de ver-
vreemder drukkende kosten, die door hem binnen de 
grenzen der redelijkheid in onmiddellijk verband met 
de overdracht van de aandelen zijn gemaakt.60 Indien 
de betaling aan de werknemers voortvloeit uit een ver-
plichting zal daarvan sprake zijn (onderdeel 6.2). On-
duidelijk is of dit ook het geval is bij een vrijwillige 
betaling. Naar mijn mening zou dit wel het geval moe-
ten zijn. Zie onderdeel 6.3. Het zou ten slotte niet uit 
mogen maken of de betaling plaatsvindt in geld of in 
natura (onderdeel 6.4).

6.2 Betaling op grond van een verplichting

Indien de aanmerkelijkbelanghouder op grond van een 
verplichting en in verband met de vervreemding beta-
lingen verricht aan (oud-)werknemers, zijn deze beta-
lingen aan te merken als vervreemdingskosten (Hof 
Amsterdam 7 oktober 1980, nr. 1710/79, BNB 1981/323, 
V-N 1982, pt. 27 en Hof Arnhem, nr. 496/1969, BNB 
1971/141). 

In de casus die speelde in BNB 1981/323 droegen de 
aandeelhouders van A BV hun aandelen over aan B NV 
waarna een fusie tussen A BV en N BV kon plaatsvin-
den. De aanmerkelijkbelanghouders hebben zich, na 
aanvankelijk verzet en na besprekingen met de vakor-
ganisaties, bereid verklaard aan gepensioneerde werk-
nemers van A BV een uitkering te doen. Het hof oor-
deelt dat de uitkering is toegezegd en gedaan in 
verband met de overdracht van de aandelen en dat van 
enige vrijgevigheid niet is gebleken. Veeleer werd de 
uitkering gedaan om de vakorganisaties te bewegen 
geen acties te ondernemen, die de onderhandelingen in-
zake de voorgenomen fusie zouden kunnen schaden. 

Er bestaat naar mijn mening geen reden om hier anders 
over te denken als de beloning bestaat uit aandelen. 
Een en ander is wetsystematisch ook juist. Zou de ver-
krijgingsprijs namelijk niet worden opgehoogd, dan zou 
hetzelfde voordeel bij hetzelfde subject eerst belast zijn 
in box 1 (loon van derden) en vervolgens (latent) ook 
in box 2. 

Aan de andere kant is het verdedigbaar om te stellen 
dat art. 4.22 Wet IB 2001 wel van toepassing is. Immers, 
de aanmerkelijkbelanghouder heeft de bedoeling gehad 
om met de overdracht van de aandelen iemand anders  
te bevoordelen. Verder is de prijs die voor de aandelen 
wordt betaald “niet normaal” of ontbreekt de tegen-
prestatie bij een overdracht om niet volledig. Ten slotte 
zal bij de aanmerkelijkbelanghouder, zoals hiervoor aan-
gegeven, de aanmerkelijkbelangclaim verloren gaan in-
dien art. 4.22 Wet IB 2001 niet wordt toegepast. Dit ge-
volg heeft de wetgever met de invoering van art. 4.22 
Wet IB 2001 juist willen voorkomen.59 Vanuit de ratio 
van art. 4.22 Wet IB 2001 geredeneerd, moet art. 4.22 
Wet IB 2001 dan ook van toepassing zijn. Voor zover bij 
de verkrijger ter zake van de verkrijging loon in aan-
merking is genomen, is art. 4.22 Wet IB 2001 overigens 
niet nodig. Bij hem wordt de verkrijgingsprijs immers 
verhoogd met het bedrag dat als loon in aanmerking is 
genomen. 

5.4 Samenloop doorschuifregeling en loon van  derden

In het vorige onderdeel heb ik aangegeven dat als de 
aanmerkelijkbelanghouder zijn aandelen om niet of 
voor een onzakelijke prijs overdraagt aan zijn werkne-
mers art. 4.22 Wet IB 2001 op hem van toepassing zal 
zijn, ook als de bevoordeling te kwalificeren is als loon 
van derden. In dit laatste geval is een beroep op de 
doorschuifregeling van art. 4.17c Wet IB 2001 vanuit de 
overdrager bezien mogelijk. Inherent daaraan is dat de 
verkrijgingsprijs wordt doorgeschoven. Art. 4.17c in sa-
menhang met art. 4.39c Wet IB 2001 gaan daar ook van 
uit. De verkrijgingsprijs van de verkrijger is echter ge-
lijk aan zijn ontvangen loon (onderdeel 5.3), zodat in 
zoverre doorschuiving van de verkrijgingsprijs niet mo-
gelijk is. Het hele systeem van de doorschuifregelingen 
en dus ook van art. 4.17c jo. art. 4.39c Wet IB 2001 is 
er juist op gericht dat door het doorschuiven van de 
verkrijgingsprijs de claim behouden blijft. De door-

59  In laatstelijk het besluit van de Staatssecretaris van Finan ciën 

van 2 maart 2001, nr. CPP2001/464, BNB 2001/229 wordt  

ervan uitgegaan dat art. 4.22 Wet IB 2001 van toepassing is. 

Art. 4.22 Wet IB 2001 mag onder voorwaarden achterwege 

blijven in geval van de overdracht van aandelen door een  

aanmerkelijkbelanghouder aan een zogenoemde Stichting 

werknemersbestuur. Zie nader onderdeel 8. 60 HR 28 april 1976, nr. 17 916, BNB 1976/135.
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In BNB 1971/141 vervreemde de aanmerkelijkbelang-
houder zijn aandelenpakket in het kader van een fusie. 
Hierdoor kon de toezegging aan een werknemer, dat hij 
benoemd zou worden tot directeur niet worden nageko-
men. Overeengekomen was dat als ten gevolge van de 
fusie de benoeming tot directeur niet door zou gaan, de 
werknemer een schadevergoeding zou krijgen. Het hof 
oordeelde dat de verplichting het in de aandelen beslo-
ten vermogen bezwaarden. De schadevergoeding die de 
aanmerkelijkbelanghouder uiteindelijk betaalde mocht 
om die reden in mindering worden gebracht op zijn 
overdrachtsprijs.61  

Uit HR 5 januari 1971, nr. 16 448, BNB 1971/31 blijkt 
overigens dat de schadevergoeding bij de werknemer be-
last was als loon van derden. Dit is voor de staatssecre-
taris reden geweest om geen cassatie in te stellen tegen 
de uitspraak van Hof Arnhem:62

“Mede gelet op de uitspraak van het Hof van dezelfde 
datum, waarbij de uitspraak van de insp. inzake de aan 
X te Z opgelegde aanslag in de ink.bel. over het jaar 
1965, waarin het door laatstgenoemde van zijn mede-
aandeelhouders ontvangen bedrag als inkomsten uit ar-
beid was begrepen, op – naar mijn mening – deugdelij-
ke gronden is bevestigd, kan ik mij verenigen met het 
resultaat waartoe het Hof is gekomen (…).”63 

Het lijkt er op dat de staatssecretaris de vermindering 
van de overdrachtsprijs geen bezwaar vindt indien bij de 
ontvanger voor hetzelfde bedrag heffi ng van inkomsten-
belasting plaatsvindt. Ik kom hierop in het volgende 
nog terug.

6.3 Vrijwillige betaling

In de in het vorige onderdeel genoemde jurisprudentie 
was sprake van een verplichting tot betaling van bedra-
gen aan de werknemers van de BV. De verplichte beta-
lingen konden als kosten in aftrek worden gebracht. 
Wordt dit nu anders als de aanmerkelijkbelanghouder 
vrijwillig de werknemers een deel van de verkoopop-
brengst doet toekomen? Enerzijds kan worden verdedigd 
dat dit het geval is omdat sprake is van een vrijwillige 
betaling. De kosten komen weliswaar in economische 
zin ten laste van de aanmerkelijkbelanghouder, maar 
daar kiest hij zelf voor. De betaling speelt zich in deze 
gedachtegang af in de bestedingssfeer en mag daarmee 
niet van invloed zijn op het inkomen van de belasting-
plichtige. Anderzijds kan worden verdedigd dat welis-
waar sprake is van een vrijwillige betaling, maar dat de 
betaling is gedaan omdat de arbeid die is verricht mede 
heeft geleid tot de behaalde verkoopwinst.64 In die ge-
dachtegang is wel sprake van op de vervreemding be-
trekking hebbende kosten. 

Zover ik heb kunnen achterhalen, is de aftrek van een 
vrijwillige betaling door een aanmerkelijkbelanghouder 
aan de werknemers van de BV nog geen onderwerp van 
een procedure geweest. Uit de feiten bij de in onder-
deel 2.2.2 aangehaalde uitspraak van Hof Leeuwarden 4 
oktober 1996, nr. 95/0445, V-N 1997, p. 866, pt. 14, 
FED 1996/908 blijkt wel dat de aanmerkelijkbelanghou-
der de verrichte “vrijwillige” betalingen aan de werkne-
mers in mindering heeft gebracht op zijn vervreem-
dingsprijs.65 De rechter neemt dit feit wel mee in zijn 
beslissing, maar heeft zich niet uitgesproken over de 
juistheid van deze aftrek. Het geschil ging namelijk 
over de belastbaarheid van het verkregen voordeel. Uit 
de uitspraak lijkt wel te kunnen worden opgemaakt dat 
de inspecteur akkoord is gegaan met de kostenpost. 

Ik vind dit een consistente benadering. Het ontvangen 
bedrag vormt voor de werknemers een beloning voor de 
arbeid die zij – indirect – voor de aanmerkelijkbelang-
houder hebben verricht. Die arbeid heeft mede geleid 
tot de verkoopwinst van de aanmerkelijkbelanghouder. 
De daarvoor gegeven beloning zou dan naar mijn me-

61  In deelnemingsverhoudingen is in HR 21 maart 2003, nr. 37 

981, BNB 2003/222 beslist dat de afkoopsom betaald door de 

moeder aan de directie van de deelneming die verkocht werd 

(ontslag werd geëist door de koper), geen kosten van de 

moeder vormden, maar van de deelneming. Hierdoor was 

sprake van een informele kapitaalstorting. Dit had naar mijn 

mening in casu ook de redenering van het hof moeten zijn. 

De facto zou dat voor de uitkomst geen verschil hebben ge-

maakt. Immers, de informele kapitaalstorting zou dan de 

verkrijgingsprijs van de aandelen verhogen. Alsdan zou ove-

rigens geen sprake zijn van loon van derden, maar van loon 

verstrekt door de werkgever zelf. Zoals in onderdeel 2.1 aan-

gegeven, is die situatie niet als uitgangspunt van deze bij-

drage genomen. 

62 Brief van 12 augustus 1970, nr. B70/15 837.

63  De staatssecretaris doelt op de uitspraak van Hof Arnhem 

ook gedaan op 10 juli 1970. Deze uitspraak is bevestigd in 

HR 5 januari 1971, nr. 16 448, BNB 1971/31.

64  Een overdracht van aandelen ter beloning van arbeid van 

werknemers van een andere organisatie en die niets te ma-

ken heeft met de arbeid die heeft geresulteerd in de meer-

waarde van de aandelen kan dus niet leiden tot een aftrek 

op grond van art. 4.20 Wet IB 2001, ook niet als dit loon van 

derden voor de ontvanger vormt. Ik wil hier dus niet betogen 

dat belastbaarheid bij het ene subject per defi nitie tot aftrek 

moet leiden bij het andere subject.

65  Reactie van Vakstudie Nieuws acht het in haar aantekening 

bij deze uitspraak juist dat de kosten op de overdrachtsprijs 

in mindering mogen worden gebracht. 
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ning als kosten in aanmerking moeten kunnen worden 
genomen. Een vrijwillige maar desondanks zakelijke be-
taling, die leidt tot loon van derden bij de werknemers, 
moet de overdrachtsprijs verlagen.66 Het zou niet uit 
mogen maken of de betaling is gedaan omdat de aan-
merkelijkbelanghouder daartoe verplicht was of niet. 
Dat in beide gevallen de betaling een zakelijke oorzaak 
heeft en direct verband houdt met het behaalde ver-
vreemdingsvoordeel is naar mijn mening voldoende voor 
de aftrekbaarheid. 

Uit het onderschrift van de staatssecretaris bij BNB 
1971/141 zou kunnen worden afgeleid dat ook hij ge-
negen is om aftrek toe te staan in het geval het voor-
deel bij de ontvanger belast is als loon van derden.  
Immers, dat is de reden geweest om af te zien van cas-
satie tegen het oordeel van het hof dat de betalingen 
in aftrek kwamen op de tegenprestatie. Het is naar 
mijn mening wenselijk als de staatssecretaris dit zou 
bevestigen. 

6.4 Betaling in aandelen

Hetgeen ik hiervoor heb aangegeven ten aanzien van 
betaling in geld, geldt mutatis mutandis ook als de be-
loning niet in contanten plaatsvindt maar door middel 
van een overdracht aan de werknemers van de aandelen 
tegen een lagere waarde dan die in het economische 
verkeer. Voor zover die overdracht loon van derden 
vormt, zou datzelfde bedrag als vervreemdingskosten in 
aanmerking moeten kunnen worden genomen. 

7 Uitwerking casus

Ervan uitgaande dat sprake is van loon van derden, 
werkt een en ander als volgt uit voor de in de inleiding 
gegeven casus. De aandelen zijn € 10 miljoen waard.  
De verkrijgingsprijs bedraagt € 1 miljoen. Bij een ver-
koop van alle aandelen tegen de waarde in het econo-
mische verkeer bedraagt de aanmerkelijkbelangwinst 
dus € 9 miljoen. De aandelen worden echter voor € 7 
miljoen overgedragen aan de investeringsmaatschappij 
en “om niet” overgedragen aan de werknemers. Er is 
voor € 3 miljoen sprake van loon van derden.

De verkoop aan de investeringsmaatschappij leidt tot 
een aanmerkelijkbelangwinst van € 6.300.000 (€ 7 mil-
joen minus € 700.000 verkrijgingsprijs). Op de transac-
tie met de werknemers is bij de overdrager art. 4.22  
Wet IB 2001 van toepassing. De overdrachtsprijs wordt 

gesteld op € 3 miljoen. De werknemers hebben samen 
een verkrijgingsprijs van € 3 miljoen. 

Omdat art. 4.22 Wet IB 2001 van toepassing is, is op 
grond van de letterlijke tekst van de wet art. 4.17c  
Wet IB 2001 van toepassing. Hierdoor is geen sprake 
van een vervreemding. In totaal dus een heffing van 
€ 6.300.000 bij de overdrager. Art. 4.17c Wet IB 2001 
kan echter niet los worden gezien van art. 4.39c Wet IB 
2001 waarin de doorschuiving van de verkrijgingsprijs is 
geregeld. De door te schuiven verkrijgingsprijs van de 
overdrager bedraagt € 300.000. De werknemers hebben 
echter een verkrijgingsprijs van € 3 miljoen zodat door-
schuiven van de verkrijgingsprijs van de overdrager ad 
€ 300.000 niet mogelijk zou moeten zijn.67 De door-
schuifregeling zou naar mijn mening dan ook niet van 
toepassing moeten zijn. Dit heeft tot gevolg dat de ver-
vreemding in stand blijft bij de overdrager. Op zijn door 
art. 4.22 Wet IB 2001 gecorrigeerde overdrachtsprijs zou 
de loonbetaling als vervreemdingskosten in mindering 
moeten komen. De overdrachtsprijs bedraagt net als de 
loonbetaling € 3 miljoen, zodat de overdrachtsprijs nihil 
bedraagt. Hierdoor leidt de aanmerkelijkbelanghouder 
ter zake van de overdracht aan de werknemers een aan-
merkelijkbelangverlies van € 300.000. In totaal be-
draagt het inkomen uit aanmerkelijk belang bij de over-
drager € 6 miljoen.

Aangezien de werknemers samen een verkrijgingsprijs 
hebben van € 3 miljoen, leidt deze uitwerking tot een 
verlies van de aanmerkelijkbelangclaim. Voor de aande-
lenoverdracht was er immers een potentieel te belaste 
aanmerkelijkbelangwinst van € 9 miljoen, terwijl er nu 
maar € 6 miljoen in de heffing wordt betrokken. Dit is 
het gevolg van het feit dat de aanmerkelijkbelanghou-
der een bedrag van € 3 miljoen aan beloningskosten ten 
laste van zijn aanmerkelijkbelangwinst mag brengen. 
Tegelijkertijd wordt er € 3 miljoen in box 1 belast. Deze 
heffing zou er zonder de beloningswil bij de aanmerke-
lijkbelanghouder ook niet zijn geweest. In totaal wordt 
dus wel € 9 miljoen in de heffing betrokken, alleen 
deels als aanmerkelijkbelangwinst bij het ene subject en 
deels als loon bij het andere subject. In zoverre leidt 
het in aftrek nemen van de “doorbetaalde” meerwaarde 
tot een bevredigende uitkomst. 

66  In gelijke zin J.E.A.M. van Dijck, De aanmerkelijk-belang-

regeling (Fed’s Fiscale Brochures), Deventer: Fed 1991,  

5e druk, p. 156.

67  Indien de doorschuifregeling van toepassing zou zijn, be-

draagt de verkrijgingsprijs van de werknemers in ieder geval 

€ 300.000. Deze zou dan vermeerderd moeten worden met 

het loonbedrag ad € 3.000.000. In totaal zouden zij dan een 

verkrijgingsprijs van € 3.300.000 hebben. 
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8 Stichting werknemerszelfbestuur

De in deze bijdrage behandelde problematiek is niet 
nieuw. In de jaren tachtig is deze materie ook aan de 
orde gekomen bij de overgang naar werknemerszelfbe-
stuur door de overdracht van aandelen door een aan-
merkelijkbelanghouder tegen een gematigde prijs. In 
een in 1982 verschenen Rapport “Werknemerszelfbe-
stuur: mogelijkheden en beperkingen” is aangegeven 
dat deze overdracht aanmerkelijkbelangheffi ng tot ge-
volg heeft als de overdracht niet berust op zakelijke 
overwegingen.68 Ook kan de overdracht leiden tot loon 
en/of een schenking inhouden. Uit het rapport blijkt 
dat er onder voorwaarden verzoeken zijn ingewilligd om 
belastingheffi ng achterwege te laten.69 Bij resolutie van 
23 oktober 1989, nr. DB89/4393, BNB 1990/30, V-N 
1969, p. 3129 is op dit punt een algemene goedkeuring 
gegeven. Dit beleid is ongewijzigd voortgezet bij besluit 
van 2 maart 2001, nr. CPP2001/464M, BNB 2001/229. 
De overdracht van de aandelen heeft dus geen gevolgen 
mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Wel is 
aangegeven dat als de Stichting uitkeringen aan werk-
nemers doet, deze uitkeringen loon vormen. Wellicht 
dat dit besluit in voorkomende gevallen voor de prak-
tijk ook nog uitkomst kan bieden.

9 Conclusie

In deze bijdrage heb ik de fi scale gevolgen gegeven van 
een aandelenoverdracht door een aanmerkelijkbelanghou-
der aan werknemers van de BV voor een prijs die lager is 

dan de waarde in het economische verkeer. De fi scale ge-
volgen zijn afhankelijk van het antwoord op de vraag in 
welke hoedanigheid de verkrijger de aandelen heeft ont-
vangen: als werknemer of vanwege een andere meer 
zwaarwegende reden zoals de gegeven familie- of anders-
zins affectieve relatie. Indien de meest zwaarwegende re-
den de beloning van de werknemers is voor de door hen 
geleverde en eventueel de nog te leveren arbeidspresta-
ties, ontvangen zij de aandelen in hun hoedanigheid van 
werknemer, en is sprake van loon van derden in de zin 
van art. 3.81 Wet IB 2001. Een en ander hangt af van de 
omstandigheden van het geval. Omstandigheden die bij 
de kwalifi catie van het voordeel een rol kunnen spelen, 
zijn bijvoorbeeld de omvang van het voordeel, het aantal 
werknemers dat de aandelen krijgt, of alle aandelen wor-
den geschonken of slechts een deel daarvan en de al dan 
niet aanwezige familie- of affectieve relatie. 

Indien sprake is van loon van derde, zal veelal geen 
sprake zijn van een schenking. Mocht dit wel het geval 
zijn, dan blijft heffi ng van schenkbelasting achterwege 
vanwege de samenloopbepaling in art. 33 onder 9° SW 
1956. De doorschuifregeling van art. 4.17c Wet IB 2001 
is niet van toepassing ook al is sprake van een “over-
dracht (…) waarbij art. 4.22 toepassing vindt”. De sys-
tematiek van de doorschuifregeling verzet zich hier-
tegen. Dat leidt ertoe dat de overdrachtsprijs bij de 
vervreemder wordt gesteld op de waarde in het econo-
mische verkeer van de overgedragen aandelen. Op deze 
overdrachtsprijs zou naar mijn mening de loonbetaling 
als vervreemdingskosten ex art. 4.20 Wet IB 2001 in 
mindering moeten worden gebracht. In zoverre ver-
laagt de loonbetaling dus het vervreemdingsvoordeel. 
Gegeven het onderschrift van de staatssecretaris bij 
BNB 1971/141 is het niet ondenkbaar dat de staats-
secretaris deze mening ook is toegedaan. Het is wense-
lijk dat de staatssecretaris zich hierover uitdrukkelijk 
uitlaat. Bij de verkrijgers van de aandelen vormt het 
belaste loon onderdeel van hun verkrijgingsprijs.

68  Rapport van een interdepartementale ambtelijke werkgroep 

van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

Economische Zaken, Justitie en Financiën. Het rapport is 

integraal opgenomen in WFR 1982/128. 

69 WFR 1982/128, onderdeel 4.3. Zie ook Zie V-N 1982, p. 91.


