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20291 Voorstel van w e t van het lid Vermeend tot 
wijziging van een aantal wet ten inzake 
belastingen alsmede de Coördinatiewet Sociale 
Verzekering met het oog op het bevorderen van 
regelingen waarbij door werkgevers aan 
werknemers winstuitkeringen worden gedaan, 
waarvan de hoogte afhankelijk is van de door de 
werkgever behaalde winst uit onderneming 
(Winstdelingsregelingen) 

IMr. 2 VOORSTEL VAN WET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die zullen zien of horen lezen, saluut! doen weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een 

aantal wetten inzake belastingen alsmede de Coördinatiewet Sociale 
Verzekering te wijzigen met het oog op het bevorderen van regelingen 
waarbij door werkgevers aan werknemers winstuitkeringen worden 
gedaan, waarvan de hoogte afhankelijk is van de door de werkgever 
behaalde winst uit onderneming (winstdelingsregelingen). 

Zo is het, dat Wij de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg 
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

In de Wet op de loonbelasting 1964 (Stb. 521) worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Aan het eerste lid wordt na letter g, onder vervanging van de punt 
aan het slot door een puntkomma, een nieuw onderdeel toegevoegd, 
luidende: 

h. uitkeringen en aanspraken op uitkeringen ingevolge een regeling op 
grond waarvan werknemers aanspraak hebben op uitkeringen door de 
inhoudsplichtige, die afhankelijk zijn van zijn winst of van aan anderen 
toekomende uitkeringen uit zijn winst, overeenkomstig een in de regeling 
aangewezen stelsel van winstverdeling, mits: 

1°. de uitkeringen ingevolge deze regeling in een kalenderjaar per 
werknemer niet meer bedragen dan f2000 en voorzover deze in geld 
worden uitbetaald een bedrag van f 1000 niet te boven gaan; 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20 291 , nr. 2 1 



2°. de regeling schriftelijk is vastgelegd en de inhoud van deze regeling 
niet zodanig is dat deze uitkeringen feitelijk uitsluitend of nagenoeg 
uitsluitend worden verleend aan werknemers, wier jaarloon meer bedraagt 
dan het bedrag van het in artikel 64, eerste lid, van de Wet op de inkonv 
stenbelasting 1964 (Sib. 519) vermelde bedrag aan belastbaar inkomen, 
tenzij de werkgever uitsluitend of nagenoeg uitsluitend zodanige werkne-
mers in dienst heeft en de regeling op al zijn werknemers van toepassing 
is. 

2. Aan het artikel wordt een negende lid toegevoegd, luidende: 
9. Het bepaalde in het eerste lid, letter h, vindt geen toepassing op 

uitkeringen en aanspraken op uitkeringen ingevolge een spaarregeling, 
bedoeld in het eerste lid, letter g. 

3. Aan het artikel worden na het nieuwe negende lid een nieuw tiende 
en elfde lid toegevoegd, luidende: 

10. Het bepaalde in het eerste lid, letter h, vindt slechts toepassing, 
indien: 

a. in de regeling uitdrukkelijk is bepaald dat met betrekking tot de 
uitkeringen en aanspraken op uitkeringen het eerste lid, letter h, alsmede 
het bepaalde in artikel 6, eerste lid, letter j , van de Coördinatiewet Sociale 
Verzekering (Stb. 1966, 64) toepassing zullen vinden, en 

b. door een registeraccountant of een accountant-administratieconsu-
lent schriftelijk is verklaard dat met betrekking tot de toegekende win-
stuitkeringen aan het bepaalde in deze artikelen is voldaan, alsmede aan 
de door onze Minister nader te geven regelen. 

11. Onze Minister kan met betrekking tot de regeling als bedoeld in het 
eerste lid, letter h, nadere regelen geven, alsmede regelen stellen ter 
verzekering van het heffen van belastingen over uitkeringen, ingeval blijkt 
dat aan de gestelde vereisten van de regeling niet wordt voldaan, dan wel 
omtrent de uitvoering daarvan geen administratie wordt gevoerd waaruit 
duidelijk blijkt dat aan de gestelde vereisten is voldaan. 

B 

In artikel 14, derde lid, vervalt «(Stb. 519)». 

ARTIKEL II 

In de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Stb. 519) worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

A 

Aan artikel 9a wordt een zevende lid toegevoegd, luidende: 

7. Bij het bepalen van de in een kalenderjaar genoten winst blijven 
buiten aanmerking uitkeringen en aanspraken op uitkeringen, als zijn 
bedoeld in artikel 11, eerste lid, letter h, van de Wet op de loonbelasting 
1964 (Stb. 521). 

B 

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid, onderdeel c, vervalt «(Stb. 519)». 

2. Aan het eerste lid wordt na onderdeel c, onder vervanging van de 
punt aan het slot door een puntkomma, een nieuw onderdeel toegevoegd, 
luidende: 

d. uitkeringen en aanspraken op uitkeringen, als zijn bedoeld in artikel 
11, eerste lid, letter h, van de Wet op de loonbelasting 1964. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20291 , nr. 2 2 



ARTIKEL III 

In de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Stb. 469) worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

A 

Aan artikel 9, eerste lid, letter a wordt, een zinsnede toegevoegd, 
luidende: 

, behoudens uitkeringen en aanspraken op uitkeringen, als zijn bedoeld 
in artikel 11, eerste lid, letter h van de Wet op de loonbelasting 1964 
(Stb. 521). 

B 

In artikel 17, derde lid, vervalt «(Stb. 521)». 

ARTIKEL IV 

In de Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1966, 64) worden de 
volgende wijzigingen aangebracht. 

A 

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Aan het eerste lid, wordt na letter i, onder vervanging van de punt 
aan het slot door een puntkomma, een nieuw onderdeel toegevoegd, 
luidende: 

j . uitkeringen en aanspraken op uitkeringen ingevolge een regeling op 
grond waarvan werknemers aanspraak hebben op uitkeringen door de 
inhoudsplichtige, die afhankelijk zijn van zijn winst of van aan andere 
toekomende uitkeringen uit zijn winst, overeenkomstig een in de regeling 
aangewezen stelsel van winstverdeling, mits: 

1°. de uitkeringen ingevolge deze regeling in een kalenderjaar per 
werknemer niet meer bedragen dan f 2000, — en voorzover deze in geld 
worden uitbetaald een bedrag van f 1000,— niet te boven gaan; 

2°. de regeling schriftelijk is vastgelegd en de inhoud van de regeling 
niet zodanig is dat deze uitkeringen feitelijk uitsluitend of nagenoeg 
uitsluitend worden verleend aan werknemers, wier jaarloon meer bedraagt 
dan het bedrag van het in artikel 64, eerste lid, van de Wet op de inkom-
stenbelasting 1964 (Stb. 519) vermelde bedrag aan belastbaar inkomen, 
tenzij de werkgever uitsluitend of nagenoeg uitsluitend zodanige werkne-
mers in dienst heeft en de regeling op al zijn werknemers van toepassing 
is. 

2. Aan het artikel wordt een elfde lid toegevoegd, luidende: 
11. Het bepaalde in het eerste lid, letter m, vindt geen toepassing op 

uitkeringen en aanspraken op uitkeringen ingevolge een spaarregeling, 
bedoeld in het eerste lid, letter I. 

3. Aan het artikel worden na het nieuwe elfde lid een nieuw twaalfde 
en dertiende lid toegevoegd, luidende: 

12. Het bepaalde in het eerste lid, letter j , vindt slechts toepassing, 
indien: 

a. in de regeling uitdrukkelijk is bepaald dat met betrekking tot de 
uitkeringen en aanspraken op uitkeringen het eerste lid, letter j , alsmede 
het bepaalde in artikel 11, eerste lid, letter h, van de Wet op de loonbelasting 
1964 (Stb. 521) toepassing zullen vinden, en 
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b. door een registeraccountant of een accountant-administratieconsu-
lent schriftelijk is verklaard dat met betrekking tot de toegekende win-
stuitkeringen aan het bepaalde in deze artikelen is voldaan, alsmede aan 
de door onze Minister nader te geven regelen. 

13. Onze Minister kan met betrekking tot de regeling als bedoeld in het 
eerste lid, letter m, nadere regelen geven, alsmede regelen stellen ter 
verzekering van het heffen van premies over de uitkeringen, ingeval blijkt 
dat aan de gestelde vereisten van de regeling niet wordt voldaan, dan wel 
omtrent de uitvoering daarvan geen administratie wordt gevoerd waaruit 
duidelijk blijkt dat aan gestelde vereisten is voldaan. 

ARTIKEL V 

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum 
van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Ministervan Financiën, 

De Staatssecretaris van Financiën, 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
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