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Brondocumenten ECLI:NL:GHSHE:1991:AS3116, Uitspraak, Hof 's-Hertogenbosch,
18‑09‑1991;

Wetingang (Art. 2 Wet LB 1964)

Samenvatting

Leden van stembureaus oefenen hun functie niet uit in dienst van de gemeente, ook niet als zij tevens
gemeente-ambtenaar zijn
Belanghebbende, een gemeente, heeft aan de door Burgemeester en wethouders benoemde leden en
plaatsvervangende leden van stembureaus een presentiegeld per dag uitgekeerd. Ongeveer een derde
gedeelte van deze personen was tevens gemeente-ambtenaar. Ter zake van het aan die gemeente-
ambtenaren uitbetaalde presentiegeld heeft de Inspecteur belanghebbende een naheffingsaanslag
loonbelasting opgelegd.
Hof: leden en plaatsvervangende leden van een stembureau vervullen een zelfstandige functie en staan
als zodanig niet in een gezagsverhouding tot de gemeente. Er is geen loonbelasting verschuldigd.

Uitspraak

Het Gerechtshof enz.;
Gezien het beroepschrift van de gemeente X te Y, tegen de uitspraak van de Inspecteur der directe
belastingen te Z, op haar bezwaarschrift betreffende de haar opgelegde naheffingsaanslag in de
loonbelasting over het tijdvak 1 januari 1984 tot en met 31 december 1987, aanslagnummer
15.67.706.A.01.7500;
Gezien de overige stukken, waaronder
- de door belanghebbendes na te noemen gemachtigde ter na te melden zitting voorgedragen en
overgelegde pleitnota
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- het proces-verbaal van de in deze zaak gedane mondelinge uitspraak, en
- het tijdig ontvangen verzoekschrift van de Inspecteur tot vervanging van deze mondelinge uitspraak
door een schriftelijke;
Gehoord ter zitting van 25 februari 1991 te Z de gemachtigde van belanghebbende, alsmede de
Inspecteur;
Overwegende, dat de naheffingsaanslag is opgelegd tot een bedrag van f 12 154 aan enkelvoudige
belasting, zonder verhoging, en bij de bestreden uitspraak is gehandhaafd;
dat belanghebbende als enige grief aanvoert dat de Inspecteur ten onrechte de door haar in het
onderhavige tijdvak aan die leden en plaatsvervangende leden van stembureaus die tevens gemeente-
ambtenaar zijn, betaalde presentiegelden heeft aangemerkt als loon en concludeert tot vernietiging van
de bestreden uitspraak en vermindering van de naheffingsaanslag tot een ten bedrage van f 10 996,
terwijl de Inspecteur concludeert tot bevestiging van de bestreden uitspraak;
Overwegende, dat op grond van de stukken en de gedeeltelijk hiervan afwijkende verklaringen van
partijen ter zitting het volgende, als tussen hen onbetwist, vaststaat:
Van de door burgemeester en wethouders van belanghebbende in het onderhavige tijdvak benoemde
leden en plaatsvervangende leden van stembureaus bestaat circa een derde gedeelte uit personen die
reeds uit anderen hoofde tot belanghebbende in publiekrechtelijke dienstbetrekking stonden (hierna ook
wel: gemeente-ambtenaren). Ter zake van de door haar in dit tijdvak aan leden en plaatsvervangende
leden van stembureaus uitgekeerde presentiegelden ad f 144 per dag heeft belanghebbende
loonbelasting ingehouden noch op aangifte afgedragen.
Naar aanleiding van een bij belanghebbende ingestelde controle voor de loonbelasting heeft de
Inspecteur zich op het standpunt gesteld dat deze presentiegelden, voor zover genoten door gemeente-
ambtenaren en na aftrek van een door hem als onkostenvergoeding beschouwd bedrag van f 25 per
dag, zijn aan te merken als loon. Te dezer zake is in de onderhavige naheffingsaanslag een bedrag van
in totaal f 1158 begrepen.
De gemeente-ambtenaren behoefden voor het vervullen van de functie van lid, c.q. plaatsvervangend
lid, van een stembureau geen verlof op te nemen.
Het door belanghebbende tegen de onderhavige naheffingsaanslag ingediende bezwaarschrift, dat
tevens is gericht tegen een aan haar opgelegde naheffingsaanslag in de premieheffing voor de
volksverzekeringen over het onderhavige tijdvak, is door de Inspecteur ambtshalve door middel van
fotocopiering vervangen door twee bezwaarschriften, waarvan hij het ene heeft aangemerkt als
uitsluitend gericht tegen de onderhavige naheffingsaanslag en het andere als uitsluitend gericht tegen
evenbedoelde naheffingsaanslag in de premieheffing voor de volksverzekeringen;
Overwegende, dat het geschil uitsluitend de vraag betreft of door belanghebbende in het onderhavige
tijdvak aan leden en plaatsvervangende leden van stembureaus betaalde presentiegelden zijn aan te
merken als loon uit een tot belanghebbende bestaande (publiekrechtelijke) dienstbetrekking;
dat belanghebbende voornoemde vraag ontkennend en de Inspecteur bevestigend beantwoordt, waarbij
laatstgenoemde zich op het standpunt stelt, primair, dat de leden en plaatsvervangende leden van een
stembureau als zodanig in publiekrechtelijke dienstbetrekking in de zin van artikel 2, eerste lid, van de
Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: de Wet) staan tot de desbetreffende gemeente, en, subsidiair,
dat de door de onder de vaststaande feiten bedoelde gemeente-ambtenaren als lid, c.q.
plaatsvervangend lid, van een stembureau genoten presentiegelden tot het loon behoren dat deze
ambtenaren in de zin van artikel 10, eerste lid, van de Wet uit hun uit anderen hoofde tot
belanghebbende bestaande (publiekrechtelijke) dienstbetrekking genieten;
dat niet in geschil is dat indien het gelijk is aan de zijde van belanghebbende de bestreden uitspraak
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moet worden vernietigd en de naheffingsaanslag moet worden verminderd tot een ten bedrage van f 10
996 en dat indien het gelijk is aan de zijde van de Inspecteur de bestreden uitspraak moet worden
bevestigd;
Overwegende, dat partijen hun vorenvermelde standpunten doen steunen op de gronden welke daartoe
door hen zijn aangevoerd in het beroepschrift, onderscheidenlijk het vertoogschrift, als ook wat
belanghebbende betreft in de namens haar ter zitting voorgedragen en overgelegde pleitnota, van al
welke stukken de inhoud als hier ingevoegd moet worden aangemerkt;
dat partijen hieraan ter zitting nog het volgende, zakelijk weergegeven, hebben toegevoegd:
Belanghebbende: Ontkend wordt dat belanghebbende druk uitoefent op bij haar in dienst zijnde
ambtenaren om zitting te nemen in een stembureau. Gemeente ambtenaren worden uitsluitend op basis
van vrijwilligheid aangezocht voor het vervullen van de functie van lid of plaatsvervangend lid van een
stembureau.
De Inspecteur: Het behoort tot de taken van belanghebbende om de Kieswet uit te voeren. Derhalve is
er sprake van een gezagsverhouding tussen belanghebbende en de leden en plaatsvervangende leden
van een stembureau. Burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor een goede gang van
zaken op de stembureaus.
Gedeeltelijk in afwijking van het gestelde op pagina 3 van het vertoogschrift nemen de leden en
plaatsvervangende leden van een stembureau bij hun benoeming niet expressis verbis tegenover
burgemeester en wethouders de verplichting op zich om hun in de Kieswet geregelde taken uit te
voeren; deze verplichting vloeit rechtstreeks uit de Kieswet voort. De in het subsidiaire standpunt van de
Inspecteur bedoelde dienstbetrekking is de dienstbetrekking waarin de gemeente-ambtenaren reeds als
zodanig tot belanghebbende staan;
Overwegende omtrent het geschil:
1. dat het geschil de vraag betreft of door belanghebbende in het onderhavige tijdvak aan leden en
plaatsvervangende leden van stembureaus betaalde presentiegelden zijn aan te merken als loon uit een
tot belanghebbende bestaande (publiekrechtelijke) dienstbetrekking;
2. dat naar het oordeel van het Hof uit doel en strekking van de Kieswet voortvloeit dat de leden en
plaatsvervangende leden van een stembureau een zelfstandige en onafhankelijke functie vervullen en
dat zij als zodanig niet in een gezagsverhouding tot (burgemeester en wethouders van) de
desbetreffende gemeente staan;
3. dat de omstandigheden dat de organisatie van de verkiezingen een taak van de gemeente is, dat
ingevolge artikel E4 van de Kieswet de leden en plaatsvervangende leden van een stembureau door
burgemeester en wethouders worden benoemd en dat blijkens de parlementaire geschiedenis van de
Kieswet burgemeester en wethouders in daartoe aanleiding gevende gevallen een stembureaulid met
onmiddellijke ingang van zijn taak kunnen ontheffen - ook indien te zamen beschouwd - aan
vorenstaand oordeel niet af kunnen doen;
4. dat voorts de omstandigheid dat de leden en plaatsvervangende leden van een stembureau worden
benoemd door burgemeester en wethouders, niet met zich brengt dat deze leden in de zin van artikel 1,
eerste lid, van de Ambtenarenwet 1929 zijn aangesteld in openbare dienst;
5. dat gelet op hetgeen onder 2, 3 en 4 is overwogen, niet kan worden gezegd dat de leden en
plaatsvervangende leden van een stembureau als zodanig in publiekrechtelijke dienstbetrekking in de
zin van artikel 2, eerste lid, van de Wet staan tot de desbetreffende gemeente, zodat het primaire
standpunt van de Inspecteur dient te worden verworpen;
6. dat de omstandigheid dat de leden en plaatsvervangende leden van een stembureau een
zelfstandige en onafhankelijke functie vervullen, tevens medebrengt dat het vervullen van deze functie
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door de onder de vaststaande feiten bedoelde gemeente-ambtenaren geheel los staat van de
publiekrechtelijke dienstbetrekking waarin deze tot belanghebbende staan en dat niet kan worden
gezegd dat het vervullen van deze functie door deze ambtenaren samenhangt met of voortvloeit uit hun
evenbedoelde publiekrechtelijke dienstbetrekking;
7. dat in dit verband van belang is dat niet aannemelijk is geworden dat deze ambtenaren niet, zoals
belanghebbende stelt, uitsluitend op basis van vrijwilligheid worden aangezocht voor het vervullen van
de functie van lid of plaatsvervangend lid van een stembureau;
8. dat voorts vaststaat dat van de door burgemeester en wethouders van belanghebbende in het
onderhavige tijdvak benoemde leden en plaatsvervangende leden van stembureaus, slechts circa een
derde gedeelte als ambtenaar in publiekrechtelijke dienstbetrekking tot belanghebbende stond;
9. dat gelet op hetgeen onder 6, 7 en 8 is overwogen, de onderhavige presentiegelden voor de
desbetreffende gemeente-ambtenaren niet tot het loon behoren dat zij in de zin van artikel 10, eerste lid,
van de Wet uit hun (publiekrechtelijke) dienstbetrekking tot belanghebbende genieten;
10. dat de enkele omstandigheid dat belanghebbende deze ambtenaren toestaat de functies van
(plaatsvervangend) lid van een stembureau te vervullen zonder daarvoor verlof op te nemen, hier niet
aan kan afdoen;
11. dat het vorenstaande met zich brengt dat ook het subsidiaire standpunt van de Inspecteur dient te
worden verworpen;
12. dat het beroep, gelet op al het vorenstaande, gegrond is en voor dit geval niet in geschil is dat, mede
gelet op het bepaalde in artikel 5, zevende lid, eerste volzin, van de Wet administratieve rechtspraak
belastingzaken, moet worden beslist als volgt:
vernietigt de bestreden uitspraak;
vermindert de naheffingsaanslag tot een ten bedrage van f 10 996;
verstaat dat door de Inspecteur aan belanghebbende het door deze gestorte griffierecht ad f 75 wordt
vergoed.
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