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Inhoudsindicatie uitspraak op rechtspraak.nl  

IB/PVV. Vermogensetikettering. Duurzaam overtollige liquide middelen? 

 

De staatssecretaris ziet af van het instellen van beroep in cassatie. Ter toelichting merkt hij 

het volgende op:  

In geschil is in hoeverre liquide middelen duurzaam overtollig zijn, zodat sprake is van overschrijding 

van de grenzen der redelijkheid om deze tot het ondernemingsvermogen te blijven rekenen. 

 

Het Hof baseert zich bij zijn oordeel ten onrechte op het uitgangspunt dat alle liquide middelen 

afkomstig zijn uit de onderneming. Daarmee miskent het Hof namelijk dat een deel van de gelden in 

het verleden is onttrokken naar privé en eerst op een later moment (2009) weer is ingebracht in de 

onderneming.  

 

In 2009 is per saldo een bedrag van € 164.620 privévermogen gestort in de onderneming. Voor dat 

bedrag is in verleden dus de keuze privévermogen gemaakt. Op een dergelijke keuze kan niet zomaar 

terug gekomen worden. Van een bijzondere reden om deze gekozen etikettering te herzien, is mij 

niets gebleken in het procesdossier. In zoverre acht ik de uitspraak van het Hof dan ook onjuist.  

 

Voor het overige, dus na aftrek van het hierboven genoemde bedrag van € 164.620, is het bedrag aan 

liquide middelen gelet op de aard en omvang van de onderneming nog steeds vrij hoog, maar acht ik 

de grenzen der redelijkheid bij de keuze voor ondernemingsvermogen niet overschreden gelet op de 

door het Hof in aanmerking genomen reële onzekerheden c.q. toekomstige ontwikkelingen. In zoverre 

is het oordeel van feitelijke aard en niet onbegrijpelijk. 

 

Correctie van het ondernemingsvermogen met de per saldo in 2009 gedane storting leidt niet tot een 

correctie op de toevoegingen aan de fiscale oudedagsreserve. In zoverre heb ik geen belang bij het 

instellen van cassatie.  

 

Anderzijds dient het bedrag van de per saldo gedane storting in 2009 wel in de heffing van box 3 

begrepen te worden. Uit het dossier blijkt echter dat de inspecteur bij het opleggen van de 

navorderingsaanslagen geen extra vermogen in box 3 belast heeft. In het controlerapport heeft de 

inspecteur aangegeven dat het bedrag van de duurzaam overtollige liquide middelen uit praktische 

overwegingen vanaf 2014 in box 3 dient te worden aangegeven. Om die reden acht ik het niet 



mogelijk c.q. gewenst om nu in cassatie met een beroep op interne compensatie voor de jaren 

voorafgaand aan 2014 alsnog een bedrag in box 3 in aanmerking te nemen. 

 

Gelet op bovenstaande zie ik af van het instellen van cassatie. 

 


