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39. Het verhalen van nageheven 
loonbelasting op de werknemer
MR. C.A.H. BIKKERS

 

Op basis van art. 1 Wet LB wordt onder andere van werkne-
mers, of van hun inhoudingsplichtige, loonbelasting gehe-
ven. In de meeste gevallen houdt de werkgever de belasting 
in op het loon en draagt deze periodiek af aan de fiscus. 
De werknemer verrekent de ingehouden loonbelasting 
vervolgens met de door hem verschuldigde inkomstenbe-
lasting. Deze wijze van inhouding en afdracht blijkt echter 
niet altijd optimaal. De ingehouden en afgedragen loon-
belasting is namelijk niet altijd gelijk aan de uiteindelijk 
verschuldigde loonbelasting. Het gevolg daarvan is dat de 
werknemer of de werkgever dan alsnog de rekening gepre-
senteerd krijgt voor de loonbelasting die (ten onrechte) niet 
is afgedragen. Bij de werknemer kan dit indirect plaatsvin-
den via verhaal door de werkgever, maar ook direct via 
de inkomstenbelasting. De werkgever kan te maken krijgen 
met eindheffing. Deze eindheffing kan niet altijd worden 
verhaald op de werknemer.

In deze bijdrage ga ik in op de vraag in welke gevallen de 
werkgever de (ten onrechte) niet ingehouden, maar nage-
heven loonbelasting kan verhalen op een (ex) werknemer. 
De met de loonbelastingen verband houdende naheffingen 
werknemersverzekeringen laat ik buiten beschouwing. Bij 
de beantwoording van deze vraag is zowel de civiele als 
de fiscale wetgeving en jurisprudentie van belang, omdat 
het verhalen van loonbelasting een bevoegdheid van de 
werkgever is op grond van het belastingrecht (art. 27 lid 
4 Wet LB), maar bij de effectuering van dit verhaalsrecht 
het civiele recht deels van toepassing is. Met dien verstande 
dat veel arbeidsconflicten (met name in het civiele recht) 
vaak worden afgedaan door middel van een vaststellings-
overeenkomst en partijen dus afzien van de gang naar de 
rechter.

1. Wie is belastingplichtig?

Of iemand belastingplichtig is voor een bepaalde belasting-
heffing wordt aan de hand van een criterium betreffende 
het subject van de belastingheffing in de diverse heffings-
wetten bepaald. Voor de loonbelasting is dat geregeld in 
art. 1 Wet LB.

In art. 1 Wet LB worden zes subjecten genoemd die belas-
tingplichtig kunnen zijn voor de loonbelasting:

‘Onder de naam ‘loonbelasting’ wordt van werknemers of 
hun inhoudingsplichtige, van artiesten, van beroepsspor-
ters, van buitenlandse gezelschappen en van bij of krach-
tens deze wet aan te wijzen andere personen een directe 
belasting geheven.’

Vóór 1 januari 2001 werd loonbelasting, op basis van art. 1 
Wet LB, enkel van werknemers geheven.1 Aanpassing van 
dit artikel was volgens de wetsgeschiedenis om de volgende 
redenen wenselijk: 

‘Het bereik van de Wet LB ’64 is echter ruimer dan alleen 
«werknemers» omdat de belasting over de eindheffingsbe-
standdelen van de inhoudingsplichtigen wordt geheven. De 
Raad adviseert de aanduiding van de kring van de belas-
tingplichtigen in overeenstemming met het «bereik» van 
de loonbelasting te brengen.2Met de gewijzigde formule-
ring van artikel 1 is derhalve geen inhoudelijke wijziging 
beoogd.’3

1 Wijziging wet van 11 mei 2000 tot vaststelling van de Invoeringswet Wet 
inkomstenbelasting 2001, Stb. 2000, 216.

2 Kamerstukken II, 1998/99, 26728, nr. A, p.16.
3 Kamerstukken II, 1998/99, 26728, nr. 3, p. 31.
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loonbelasting die (ten onrechte) niet is afgedragen. De werkgever kan dan te maken krijgen met eindheffing. 
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Inhoudingsplichtige
Op basis van art. 27 Wet LB wordt de loonbelasting gehe-
ven door middel van inhouding op het loon. Wie als inhou-
dingplichtige is aangewezen, staat in art. 6 Wet LB. Dit is in 
de praktijk meestal de werkgever. 

Indien belasting die op aangifte behoort te worden voldaan 
of afgedragen, geheel of gedeeltelijk niet is betaald, kan 
de inspecteur de te weinig geheven belasting naheffen. Op 
basis van art. 20 AWR wordt de naheffingsaanslag opge-
legd aan degene die de belasting had behoren te betalen, 
dan wel aan degene aan wie ten onrechte of tot een te hoog 
bedrag vrijstelling of vermindering van inhouding dan wel 
een teruggaaf is verleend.

In art. 31 Wet LB is bepaald dat naheffingsaanslagen ten 
behoeve van verschuldigde loonbelasting die niet is betaald 
aan de inhoudingsplichtige worden opgelegd. Het artikel 
geeft een limitatieve opsomming van de gevallen waarin de 
loonbelasting door middel van eindheffing wordt afgedra-
gen. Voor de toepasselijkheid van het eindheffingsregime 
acht de Hoge Raad (hierna: HR) het irrelevant of de loon-
belasting wel of niet is ingehouden. Als er geen loonbelas-
ting is betaald, dan is volgens de duidelijke tekst van art. 31 
Wet LB het eindheffingsregime van toepassing.4

Voordeel werknemer?
In beginsel wordt er in de voorliggende situatie van uitge-
gaan dat de werkgever de nageheven loonbelasting niet op 
de werknemer verhaalt. Dat betekent dat de werknemer een 
nieuw voordeel geniet ter grootte van de loonbelasting die 
normaliter ingehouden zou zijn en die hij nu definitief niet 
hoeft te betalen. Op basis van deze hoofdregel wordt de 
naheffing berekend met inachtneming van brutering over 
het (als gevolg van het niet verhaalde) ontstane voordeel 
voor de werknemer.

De loonbelasting komt dus voor rekening van de werkge-
ver en de werknemer krijgt het loon netto in handen. Loon 
waarover loonbelasting wordt geheven door middel van 
een eindheffing behoort vervolgens op grond van art. 3.84 
lid 1 Wet Inkomstenbelasting 2001 (Wet IB) niet tot het 
loon van de werknemer. Daar staat tegenover dat deze door 
de werkgever verschuldigde heffing (volgens art. 9.2 Wet 
IB) niet door de werknemer als voorheffing mag worden 
verrekend met de aanslag inkomstenbelasting. De nahef-
fingsaanslag dient echter wel aan de individuele werkne-
mer(s) te worden toegerekend, omdat hierbij ook premies 
volksverzekeringen verschuldigd zijn en uitkeringsrechten 
worden opgebouwd.

Er is ook een uitzondering op de hoofdregel, dat naheffing 
van loonbelasting door middel van eindheffing wordt opge-
legd. Op basis van art. 31 lid 1 onderdeel a sub 1 Wet LB 

4 Hr 8 december 2006, nr. 41160, BNB 2007/82.

kan de werkgever om een naheffingsaanslag verzoeken, die 
op de werknemer verhaalbaar is en waarop het eindhef-
fingstarief niet wordt toegepast. De werkgever kan dan dus 
feitelijk voorkomen dat de loonbelasting bij haar wordt 
nageheven. Daarmee wordt ook de brutering voorkomen.

2. Aansprakelijkheid werknemer

Ondanks dat de werkgever belastingplichtig is en de nahef-
fingsaanslag op zijn naam is gesteld, kan de werknemer voor 
de ten onrechte niet ingehouden loonbelasting aansprake-
lijk worden gesteld. Op basis van art. 38 Invorderingswet 
1990 (IW) is de werknemer namelijk ten aanzien van de 
ontvanger van de Belastingdienst hoofdelijk aansprakelijk 
voor de ten onrechte niet ingehouden loonbelasting van een 
werknemer. Daarentegen kan een werknemer die de inspec-
teur omtrent de nalatigheid van de werkgever in kennis 
heeft gesteld voordat hij wist of redelijkerwijs had moeten 
vermoeden dat de inspecteur met deze nalatigheid bekend 
is of zal worden, aan voornoemde aansprakelijkheid ontko-
men.

Het doel van deze bepaling is om de werknemer aansprake-
lijk te kunnen stellen voor de ten onrechte door een inhou-
dingsplichtige niet ingehouden loonbelasting, terwijl de 
werknemer wist of had moeten weten dat de inhouding niet 
heeft plaatsgevonden.5 Voor de toepassing van art. 38 IW is 
van belang onderscheid te maken tussen de situatie waar-
bij inhouding heeft plaatsgevonden maar geen afdracht 
heeft plaatsgevonden en de situatie waarbij in het geheel 
geen inhouding en afdracht heeft plaatsgevonden. Enkel in 
het laatste geval kan de werknemer aansprakelijk worden 
gesteld.

3. Verhaal van een naheffingsaanslag 
loonbelasting

Naheffing opgelegd als eindheffing
Zoals hiervoor geschreven, geldt in beginsel de hoofdre-
gel dat de werkgever de nageheven loonbelasting draagt. 
Dit lijkt ook overeen te komen met de praktijk waarin de 
werkgever weinig gebruik lijkt te maken van zijn recht op 
verhaal.6 Toch heeft hij op basis van het fiscale recht een 
mogelijkheid gekregen om deze nageheven loonbelasting te 
verhalen op de werknemer. Dit recht wordt nader ingevuld 
door de civielrechtelijke wetgeving hierover.

Volgens de HR kan er geen verhaal plaatsvinden als de 
naheffing is opgelegd aan de werkgever als een eindheffing, 
zoals bedoeld in art.  31 Wet LB, en er door de werkge-
ver geen verzoek, zoals bedoeld in art. 31 lid 1 onderdeel a 
sub 1 Wet LB, is gedaan voor een verhaalbare naheffings-
aanslag. Een als eindheffing opgelegde naheffingsaanslag 

5 Kamerstukken II 1987/88, 20588, nr. 3, p 102.
6 Zie bijvoorbeeld Happé in zijn noot onder Hr 12 juni 2002, nr. 36691, 

BNB 2002/363 en Sinnighe Damsté in zijn noot onder Hr 4 mei 1994, nr. 
28402, BNB 1994/236.
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wordt namelijk aangemerkt als een eigen schuld van de 
werkgever, zodat verhaal op de werknemer is uitgesloten.7

Volgens de HR8 wordt uit de Wet LB duidelijk dat bij wijze 
van eindheffing altijd wordt nageheven bij de werkgever. 
Bij eindheffing ziet de werkgever dus af van verhaal. Deze 
heffing kan volgens de HR dan ook niet in aanmerking 
komen voor verrekening met loon als bedoeld in art. 7:632 
lid 1 aanhef en onderdeel d BW. Immers, als de werkgever 
meent dat hij in de relatie tot de werknemer niet gehouden 
was de belasting voor zijn rekening te nemen (en daartoe 
ook niet bereid was), had hij een verzoek als bedoeld in 
art. 31 lid 1 onderdeel a sub 1 Wet LB kunnen en moeten 
doen.9

Een verzoek om een verhaalbare naheffingsaanslag
Er zijn dus pas mogelijkheden voor de werkgever om de 
loonbelasting te verhalen op de werknemer als de werkge-
ver een verzoek indient voor een verhaalbare naheffings-
aanslag. Maar wanneer kan de werkgever om een verhaal-
bare naheffingsaanslag verzoeken?

Onder de eerste sub van art.  31 lid  1 Wet LB wordt de 
werkgever de mogelijkheid geboden dat op zijn verzoek, 
in plaats van een naheffingsaanslag bij wijze van eindhef-
fing, een op de betrokken werknemers verhaalbare nahef-
fingsaanslag wordt opgelegd. De werkgever dient hiertoe 
alsnog de benodigde gegevens te verstrekken en de onjuiste 
en onvolledige administratie ter verwerking van de desbe-
treffende loonbestanddelen per werknemer te herstellen, 
overeenkomstig de bij of krachtens art. 28 Wet LB gestelde 
verplichtingen.10

De wet stelt geen termijn aan het doen van het verzoek. 
Het verzoek om geen eindheffing toe te passen kan ook 
nog nadat de aanslag is opgelegd, in de beroepsfase worden 
gedaan.11

Volgens de wetsgeschiedenis bij art. 31 Wet LB (bevestigd 
door de HR12) vervalt de mogelijkheid tot het doen van een 
zodanig verzoek indien reeds door de werkgever rechtens 
dan wel feitelijk van verhaal is afgezien13 of indien reeds 
ten tijde van de uitbetaling van het loon de mogelijkheid 
van verhaal feitelijk of rechtens niet bestond.14 In dat geval 
heeft de inhoudingsplichtige bij een dergelijk verzoek 
immers geen redelijk belang.

Of de werkgever geen verzoek meer mag indienen (en dus 
rechtens dan wel feitelijk van verhaal heeft afgezien), is een 
civielrechtelijke kwestie. De bevoegdheid om de nageheven 
loonbelasting te verhalen bestaat in ieder geval niet indien 

7 Hr 24 september 2004, nr. 39303, BNB 2004/414, r.o. 3.6.
8 Hr 11 januari 2008,nr. 06/220, NTFR 2008/141, r.o. 3.6.
9 Hr 11 januari 2008, nr. 06/220, NTFR 2008/141, r.o. 3.5.
10 Kamerstukken II 1996/97, 25051, nr. 3, p.54.
11 Hr 24 september 2004, nr. 39303, BNB 2004/414, r.o. 3.6.
12 Hr 22 november 2002, NTFR 2002/1773.
13 Kamerstukken II 1996/97, 25051, nr. 3, p. 54.
14 Hr 24 september 2004, nr. 39303, BNB 2004/414, r.o. 3.6-3.7.

werkgever en werknemer in een vaststellingovereenkomst 
finale kwijting over en weer hebben afgesproken. Een 
ander voorbeeld van een aan de werkgever toe te rekenen 
feitelijke of juridische onmogelijkheid tot verhaal is als de 
werkgever de werknemer zonder voorbehoud mededeelt 
dat het betaalde bedrag belastingvrij is en de werknemer 
de onjuistheid van dat standpunt niet hoeft te beseffen, 
waardoor redelijkheid en billijkheid aan verhaal in de weg 
staan.15

In het geval een verzoek wel mogelijk is en het gehono-
reerd is door de Belastingdienst, dan kan de werkgever een 
vordering tot verhaal instellen. De term ‘verhaal’ wordt in 
de civielrechtelijke wetgeving enkel gebruikt in het execu-
tierecht. De term ‘verhaal van loonbelasting’ lijkt civiel-
rechtelijk gezien niet geheel juist.16 De werkgever die de 
werknemer tot betaling aanspreekt, zal in het algemeen 
niet stilstaan bij de vraag of hij zijn vordering wel op de 
juiste grondslag heeft gebaseerd. Toch zal de werkgever zijn 
vordering hoe dan ook moeten baseren op een civielrechte-
lijke wettelijke grondslag.

Civiele rechtsgronden voor het instellen van een vordering 
tot verhaal
In de civiele rechtspraak en literatuur17 wordt o.a. een 
vordering uit onverschuldigde betaling of ongerechtvaar-
digde verrijking als rechtsgrond genoemd. Indien de werk-
gever over wil gaan tot verhaal, dan kan hij dit doen door 
middel van verrekening.

Het begrip ‘onverschuldigde betaling’ is in art. 6:203 BW 
als volgt omschreven:

‘– lid 1: Degene die een ander zonder rechtsgrond een goed 
heeft gegeven, is gerechtigd dit van de ontvanger als onver-
schuldigd betaald terug te vorderen. 
– lid 2: Betreft de onverschuldigde betaling een geldsom, 
dan strekt de vordering tot teruggave van een gelijk bedrag.
– lid 3: Degene die zonder rechtsgrond een prestatie van 
andere aard heeft verricht, heeft eveneens jegens de ontvan-
ger recht op ongedaanmaking daarvan.’

Om succesvol een vordering tot verhaal in te kunnen stellen 
op grond art.  6:203 BW, zal de werkgever moeten bear-
gumenteren dat hij de werknemer te veel loon heeft gege-
ven zonder dat daartoe een rechtsgrond bestaat. Echter, 
volgens critici kan de werkgever een dergelijke vordering 
over het algemeen niet instellen. Volgens hen is van een 
betaling ‘zonder rechtsgrond’ namelijk geen sprake. In de 
eerste plaats heeft met betrekking tot de naheffingsaanslag 

15 Hr 4 mei 1994, BNB 1994/236, r.o. 3.4.
16 j.B. rietveld, ‘Het verhaal gaat...’, Loonbrief 1999, nr. 12, p.11.
17  Bijvoorbeeld rb. rotterdam 25 maart 2011 (EclI:Nl:rBrOT:2011:BV1277); 

D.V.E.m Wiel-rammeloo, Loonbelastingen, Deventer: Wolters Kluwer 
2009, p. 428; B.A. Voskamp, ‘Verhalen van loonbelasting: een rechterlijke 
ménage à trois’ ArbeidsRecht 2006/34; j.B. rietveld, ‘Het verhaal gaat…’, 
Loonbrief 1999, nr. 12, p. 11; m.j. Hamer ‘Het verhaalsrecht van de werkge-
ver’ Loonbrief 1995, nr. 11, p. 4.
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geen daadwerkelijke betaling aan de werknemer plaatsge-
vonden en in de tweede plaats was de betaling niet zonder 
rechtsgrond.18 Toch zijn er ook critici die daar anders over 
denken.19 Volgens hen kan de werkgever het te veel door de 
werknemer genoten nettoloon wel degelijk terugvorderen 
op basis van onverschuldigde betaling.

Om juridisch een succesvol beroep op onverschuldigde 
betaling te doen slagen, moet er volgens de HR een beta-
ling zonder rechtsgrond zijn verricht: ofwel dat er op het 
moment van presteren geen rechtsverhouding – zoals een 
verbintenis – aanwijsbaar is die het verrichten van de pres-
tatie rechtvaardigt.20

Op basis van art. 6:212 lid 1 BW (ongerechtvaardigde 
verrijking) is er sprake van ongerechtvaardigde verrijking 
als iemand (..) ‘ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van 
een ander.’ Hij is dan verplicht (..) ‘voorzover dit redelijk is, 
diens schade te vergoeden tot het bedrag van de verrijking.’

Op basis van lid 1 is tevens vereist een verarming van de 
ander en een voldoende causaal verband tussen de verrij-
king en de verarming.21

Zo oordeelde de Rechtbank Haarlem in 201022 dat er een 
geslaagd beroep op ongerechtvaardigde verrijking kon 
worden gedaan, omdat er sprake was van een verarming 
van [NV] als inhoudingsplichtige, waar fiscaal-juridisch 
[A] als (voormalig) werknemer en belastingplichtige het 
subject is van die inhouding. Nu [A] niet betaald had, was 
hij als rechtstreeks gevolg van de verarming van [NV] 
tot datzelfde bedrag verrijkt. Ook het Hof Leeuwarden 
oordeelde in een uitspraak in 2011 dat de gemeente loon-
belasting en premies kon terugvorderen bij een freelancer 
op grond van ongerechtvaardigde verrijking.23 

Als de werkgever recht heeft op verhaal, dan kan hij hiertoe 
overgaan door middel van verrekening. Op grond van art. 
6:127 BW dient er bij verrekening sprake te zijn van een 
vordering en een schuld waarbij partijen elkaars schuldeiser 
en schuldenaar zijn. Bij een verhaalbare naheffingsaanslag 
is daar sprake van. De werkgever heeft namelijk een schuld 
aan de werknemer in de vorm van uit te betalen salaris en 
een vordering op grond van de verschuldigde loonbelas-
ting. Op grond van art. 7:632 lid 1 onderdeel d BW is het 
voor de werkgever, indien er sprake is van te veel betaald 
loon, mogelijk om tot verrekening over te gaan tijdens de 

18 m.j. Hamer ‘Het verhaalsrecht van de werkgever’, Loonbrief jaargang 6, 
1995, nr. 11, p. 4.

19 Zoals D.V.E.m Wiel-rammeloo, Loonbelastingen, Deventer: Wolters Kluwer 
2009, p. 428; B.A. Voskamp, Arbeidsrecht 2006/34 en j.B. rietveld in Loon-
brief nr. 12, p. 11.

20 Hr 17 november 2000, NJ 2001/580.
21 j. Hijma, Tekst en commentaar Burgerlijk wetboek, boeken 6, 7 en 8, Deven-

ter: Wolters Kluwer, achtste druk, p. 2642.
22  rb. Haarlem 10 november 2010 (EclI:Nl:rBHAA:2010:BO8286), 

09/00732, NTFR 2011/132.
23 Bijvoorbeeld Hof leeuwarden 12 juli 2011, EclI:Nl:GHlEE:2011:Br1319.

arbeidsovereenkomst. De werkgever hoeft in dat geval niet 
te wachten met verrekenen tot het einde van het dienstver-
band. Bij een verhaalbare naheffingsaanslag is feitelijk ook 
sprake van te veel betaald loon. De verrekening kan plaats-
vinden zonder instemming van de werknemer.

Los van de vraag of de vordering tot verhaal op grond van 
de juiste rechtsgrond is ingesteld, is het afhankelijk van een 
aantal factoren of en in hoeverre de civiele rechter overgaat 
tot toewijzing van een vordering tot verhaal. In principe 
zal het verhaalsrecht worden gehonoreerd, tenzij de vorde-
ring tot verhaal in strijd is met de redelijkheid en billijk-
heid dan wel met hetgeen een goed werkgever betaamt. 
Een concretisering van de redelijkheid en billijkheid in een 
arbeidsverhouding is het goed werkgeverschap. Strijdigheid 
met goed werkgeverschap moet naar de omstandigheden 
worden beoordeeld.24 Van belang is hierbij of de werkne-
mer te goeder trouw is. In het geval de werknemer niet te 
goeder trouw is kan dit een reden voor verhaal zijn. Het 
Hof Leeuwarden oordeelde in 201125 dat de werkgever de 
afgedragen loonbelasting op de werknemer (die te kwader 
trouw was) kon verhalen, omdat werkgever en werknemer 
samen een regeling hadden willen treffen om een ontslag-
vergoeding uit het zicht van de Belastingdienst te houden en 
belastingheffing daarover te voorkomen.

Concreet houdt het te goeder trouw zijn van een werk-
nemer in dat deze op terechte gronden meende en mocht 
menen dat de werkgever op correcte wijze loonbelasting 
zou inhouden en afdragen. Een ander relevant punt voor 
het wel of niet slagen van de verhaalsactie is of de schade 
een gevolg is van een omstandigheid die aan de werkgever 
kan worden toegerekend.
Wanneer een werkgever verzuimt na te gaan of de nahef-
fingsaanslag wel juist is en geen bezwaar instelt, is de 
kans aanzienlijk dat de civiele rechter de vordering om de 
betaalde belasting op de werknemer te verhalen afwijst.26

Wel een verhaalbare naheffingsaanslag, maar niet kunnen 
verhalen
Als de werkgever een verhaalbare naheffingsaanslag krijgt 
omdat de werkgever nog niet rechtens dan wel feitelijk van 
verhaal heeft afgezien maar later toch niet verhaalt of kan 
verhalen wegens strijd met goed werkgeverschap, dan moet 
de aanslag alsnog gebruteerd worden. Enkel als er sprake 
is van een bijzondere omstandigheid die niet is toe te reke-
nen aan de werkgever kan brutering achterwege gelaten 
worden.27 Immers, bij aanwezigheid van bijzondere, buiten 
de vervulling van de dienstbetrekking gelegen, omstandig-
heden kan de tweede fase van de in art. 31 lid 4 tweede 
volzin Wet LB voorgeschreven indirecte brutering –  eerst 
naheffing met toepassing van het enkelvoudige tarief, 

24 Bijvoorbeeld Hof Den Haag 12 januari 2007 EclI:Nl:GHSGr:2007:AZ9812.
25 Hof leeuwarden 31 mei 2011, EclI:Nl:GHlEE:2011:BQ7397.
26  Bijvoorbeeld recent rb. rotterdam 25 maart 2011 

(EclI:Nl:rBrOT:2011:BV1277).
27 Hr 22 november 2002, NTFR 2002/1773.
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daarna naheffing met toepassing van het gebruteerde tabel-
tarief over het door niet-verhalen ontstane voordeel voor 
de werknemer – achterwege blijven.

Of er sprake is van bijzondere omstandigheden is een 
civielrechtelijke kwestie. In de literatuur en jurisprudentie 
worden voorbeelden genoemd als het overlijden van de 
werknemer, of een zo hoge naheffing dat deze in redelijk-
heid niet (geheel) op de werknemer kan worden verhaald 
of het geval dat de werknemer ten tijde van de naheffing uit 
dienst en onvindbaar is.28 Van een bijzondere omstandig-
heid die naheffing verhindert zal doorgaans slechts sprake 
zijn indien het gaat om externe, niet aan de zijde van de 
werkgever gelegen verhinderingen.29 Geen bijzondere 
omstandigheid is het feit dat de werkgever op grond van 
de redelijkheid en billijkheid het als loon aanmerken van de 
niet verhaalde belasting ongewenst vindt.30

Brutering zou ook niet kunnen plaatsvinden als het afzien 
van verhaal is aan te merken als een kwijtschelding van een 
niet voor verwezenlijking vatbaar recht jegens de werkne-
mer in diens hoedanigheid als debiteur.31 De HR is namelijk 
van oordeel dat het kwijtschelden van niet voor verwezen-
lijking vatbare rechten door schuldeisers in het algemeen 
geen belastbaar voordeel oplevert.32 Van kwijtschelding van 
een niet voor verwezenlijking vatbaar recht kan men spre-
ken als:

‘een redelijk oordelende en zakelijk handelende crediteur 
op grond van de ten tijde van de kwijtschelding bestaande 
feiten en omstandigheden tot het oordeel moest komen dat 
pogingen tot inning of verhaal vruchteloos zouden blijven 
of tot naar maatschappelijke opvattingen onaanvaardbare 
gevolgen zouden leiden’33

(Tussen)conclusie
Een verhaalbare naheffingsaanslag die niet verhaald kan 
worden, hoeft niet gebruteerd te worden indien zich bijzon-
dere –  aan de werkgever niet toe te schrijven  – omstan-
digheden voordoen. De werkgever zal de bijzondere 
omstandigheid moeten bewijzen. Beslissend daarbij is of 
de verhaalsactie bij de civiele rechter tot succes zal leiden. 
Ook op basis van civiele jurisprudentie over het kwijt-
schelden van een niet voor verwezenlijking vatbaar recht 
kan worden geconcludeerd dat brutering van een verhaal-

28 P. Kavelaars, Loonbelastingen, Deventer: Wolters Kluwer 1996, p. 279 en 
Hr 22 november 2002, NTFR 2002/1773.

29 Hr 22 november 2002, NTFR 2002/1773.
30 Uit verschillende jurisprudentie, Hr 3 januari 2001, BNB 2001/89 en BNB 

2001/178.
31 m.j. Hamer, ‘Verhaal van loonbelasting slechts theorie?’ Loonbrief 1996, nr. 

12.
32 Hr 7 maart 1990, BNB 1990/109.
33 Hr 5 april 1995, nr. 29940, BNB 1995/219.

bare naheffingsaanslag achterwege kan worden gelaten 
in bepaalde gevallen waarin verhaal onmogelijk is en de 
onmogelijkheid van verhaal niet aan de werkgever ligt.

4. Conclusie

Een werkgever kan een aan hem opgelegde naheffingsaan-
slag loonbelasting zowel fiscaalrechtelijk als civielrechtelijk 
in eerste instantie niet verhalen op een werknemer. Om een 
naheffingsaanslag te kunnen verhalen zal de werkgever 
allereerst een verzoek om een verhaalbare naheffingsaan-
slag moeten doen.

Er kan geen verhaal plaatsvinden als de naheffing is 
opgelegd aan de werkgever conform de eindheffing zoals 
bedoeld in art. 31 Wet LB. Onder bepaalde voorwaarden 
kan de werkgever de Belastingdienst op basis van de eerste 
sub van art. 31 lid 1 Wet IB verzoeken om een verhaalbare 
naheffingsaanslag. Deze mogelijkheid tot het doen van een 
zodanig verzoek vervalt indien reeds door de werkgever 
rechtens dan wel feitelijk van verhaal is afgezien of indien 
reeds ten tijde van de uitbetaling van het loon de mogelijk-
heid van verhaal feitelijk of rechtens niet bestond.

Om het verhaal te effectueren zal de werkgever ter zake van 
de werknemer een (civiele) vordering uit onverschuldigde 
betaling of ongerechtvaardigde verrijking moeten instellen. 
Los van de vraag of de vordering tot verhaal op grond van 
de juiste rechtsgrond is ingesteld, is het afhankelijk van een 
aantal factoren of en in hoeverre de civiele rechter overgaat 
tot toewijzing van een vordering tot verhaal.

Een consequentie van het niet kunnen verhalen van de 
nageheven loonbelasting voor de werknemer op diezelfde 
werknemer is dat de naheffing gebruteerd zal moeten 
worden. De naheffingsaanslag zal daarom als eindheffing 
worden opgelegd. Een verhaalbare naheffingsaanslag die 
niet verhaald kan worden, hoeft niet gebruteerd te worden 
indien zich bijzondere – niet aan de werkgever toe te schrij-
ven – omstandigheden voordoen.
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