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Smartengeld betalen
Stel dat een werknemer een ongeval krijgt en 
daarbij (ernstig) letsel oploopt. Voor de geleden 
schade, zoals inkomstenderving en medische 
kosten, kan uw organisatie aansprakelijk zijn. Ook 
is het denkbaar dat de werknemer immateriële 
schade heeft geleden, als gevolg waarvan u smar-
tengeld moet betalen. Maar hoe doet u dat op de 
juiste manier? Moet u over smartengeld loonhef-
fingen inhouden en afdragen?

Smartengeld is een tegemoetkoming in geld 
voor geleden immateriële schade ten gevolge van 
opgelopen letsel. Er wordt namelijk aangenomen 
dat iemand die letsel heeft opgelopen, ook im
materiële schade kan hebben geleden door ‘pijn, 
leed en gederfde levensvreugde’. Onder meer 
lichamelijk en psychisch letsel kunnen dus leiden 
tot een aanspraak op smartengeld. 

Ingewikkeld
In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat een be
nadeelde recht heeft op een naar billijkheid vast 
te stellen schadevergoeding als de immateriële 
schade eenmaal vaststaat. Het vaststellen van 
de hoogte van een smartengelduitkering kan 
een ingewikkelde exercitie zijn. Hoe bepaalt u 
de waarde van gederfde levensvreugde van een 
werknemer, die een ledemaat moet missen of in 
een rolstoel terecht is gekomen? Een informatie

bron die door letselschaderegelaars vaak wordt 
gebruikt is de zogenoemde smartengeldgids. In 
deze gids staan rechtszaken op ongeval en letsel 
gesorteerd waarbij een bedrag aan smartengeld is 
toegewezen door de rechter. Deze ietwat lugube
re bron kan u houvast bieden als u smartengeld 
aan een werknemer moet betalen en wilt weten 
hoe hoog deze vergoeding moet zijn.

Loonheffingen
Nadat de hoogte van het bedrag aan smartengeld 
is bepaald, is het de vraag hoe het zit met de 
loonheffingen. Zoals u weet, is het uitgangspunt 
dat uw onderneming alleen loonheffingen hoeft 
in te houden en af te dragen over betalingen die 
onder het loonbegrip vallen. In een notendop 
omvat het loonbegrip uit artikel 10 van de Wet op 
de loonbelasting alles wat uit de dienstbetrekking 
wordt genoten. Daaruit volgt dat zodra het smar
tengeld niet (rechtstreeks) uit de dienstbetrekking 
voortvloeit, de vergoeding onbelast mag worden 
uitgekeerd. 

Verbondenheid
In het zogenoemde smeerkuilarrest van 1983 
heeft de Hoge Raad dan ook bepaald dat vergoe
dingen voor immateriële schade in principe niet 
verbonden zijn aan de dienstbetrekking. Vaak val
len dergelijke vergoedingen dus niet onder het fis

Geen sprake van beloning als goed functioneren het doel is

Zeven politiebeambten hadden in de uitoefe
ning van hun werk immateriële schade geleden. 
De rechter bepaalde dat de daders de poli
tiebeambten hiervoor een schadevergoeding 
moesten betalen van € 3.700. Op grond van 
het arbeidsvoorwaardenreglement droegen de 
politiebeambten hun recht op deze vergoeding 
over aan hun werkgever. In ruil daarvoor kregen 
ze een deel uitbetaald, te weten € 2.700. De 
werkgever keerde dit bedrag onbelast uit aan 
de politiebeambten, maar de Belastingdienst 
meende dat er loonheffingen hadden moeten 
worden afgedragen en ingehouden. Volgens 
de fiscus hield de betaling verband met de 
dienstbetrekking. Over deze vraag werd tot aan 
de Hoge Raad geprocedeerd. Volgens de Hoge 

Raad stond vast dat de betreffende vergoeding 
onder het loonbegrip van de Wet op de loonbe
lasting viel. 

Belonen
Vervolgens kwam de vraag of zich hier een 
uitzonderingssituatie voordeed. Het antwoord 
van de Hoge Raad luidde bevestigend. Het over
nemen van de schadevergoeding door de werk
gever had als doel de politiebeambten ongehin
derd te kunnen laten functioneren. Het belonen 
van werknemers was daarom niet aan de orde. 
Daarom deed zich hier een uitzondering voor 
en hoefde de werkgever bij de vergoeding geen 
rekening te houden met loonheffingen. 
Hoge Raad, 30 januari 2015, ECLI (verkort): 141
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caal loonbegrip. Dit is anders als er sprake is van 
bijzondere omstandigheden. Hierbij kunt u den
ken aan afspraken in de arbeidsovereenkomst of 
rechtspositionele regelingen, zoals een collectieve 
arbeidsovereenkomst (cao), over compensatie 
van immateriële schade. Als deze bijzondere om
standigheden zich voordoen, wordt een uitkering 
wel beschouwd als belast loon. Er is dan immers 
een nauwe verbondenheid met de dienstbetrek
king, omdat de uitkering zonder de dienstbetrek
king niet aan de orde zou zijn geweest. 

Beloningsvoordeel
Zelfs als smartengeld onder het loonbegrip valt, 
is het mogelijk dat uw onderneming het onbelast 
mag uitkeren. Er zijn immers wettelijke uitzon
deringen op de hoofdregel dat alles wat samen
hangt met de dienstbetrekking als (belast) loon 
moet worden beschouwd. In een recente zaak be
riep een werknemer die een bedrag aan smarten
geld had ontvangen, zich met succes op de uit
zondering dat loon is vrijgesteld als het volgens 
algemene maatschappelijke opvattingen niet als 
beloningsvoordeel wordt gezien. Inmiddels bevat 
de wet deze uitzondering echter niet meer. 

Uitzondering
In de jurisprudentie is de suggestie aan de orde 
gekomen dat een uitkering van smartengeld mis

schien onder een andere uitzondering valt. Het 
betreft de vrijstelling voor de vergoeding van 
schade aan of verlies van persoonlijke zaken die 
een werknemer geleden heeft in verband met 
zijn dienstbetrekking. Deze uitzonderingsbepa
ling lijkt ruim te kunnen worden uitgelegd: onder 
schade aan persoonlijke zaken valt ook schade 
aan de persoon. Of deze uitzondering echt in alle 
gevallen opgaat is echter nog niet zeker. 

Bruteren
Veel werkgevers spelen op safe en bruteren de 
door hen gedane nettotoezeggingen. Dat kan, 
maar leidt tot een misschien nodeloos hoge kos
tenpost. Daar staat tegenover dat er ten onrechte 
van uitgaan dat een smartengelduitkering onbe
last is een vervelende naheffingsaanslag tot ge
volg kan hebben. Als werkgever dient u dus goed 
op te letten op welke grond u een uitkering doet 
en hoe u dat aanpakt. Laat u in elk geval goed ad
viseren. Hierbij is ook de betreffende werknemer 
gebaat, die zijn inkomsten eveneens fiscaal zal 
moeten verantwoorden en daarom duidelijkheid 
wil hebben over de grondslag van de betaling.

Jeanne van Deuren en Jeroen Brouwer, advoca-
ten bij Wybenga Advocaten, tel (010) 214 00 00, 
e-mail: brouwer@wybenga-advocaten.nl, www.
wybenga-advocaten.nl

Voor onbelaste vergoeding moet sprake zijn van schade

Een brigadier werd tijdens zijn werkzaamheden 
slachtoffer van een steekpartij, met blijvende in
validiteit tot gevolg. Hij werd hiervoor conform 
het arbeidsvoorwaardenreglement gecompen
seerd. Hij zou worden doorbetaald tot zijn pen
sioen en ontving een vergoeding van € 136.000. 
Dit bedrag werd door de werkgever terecht als 
een belaste vergoeding beschouwd, omdat de 
vergoeding voortvloeide uit een rechtspositi
onele regeling. Boven op de genoemde com
pensatie besloot de werkgever om vrijwillig een 
aanvulling te doen van € 100.000 netto. Hij bru
teerde dit bedrag en betaalde het uit. 

Schade 
Toen de brigadier aangifte inkomenstenbelas
ting deed, ontstond een geschil met de Belas
tingdienst. De brigadier vond dat de aanvul
lende compensatie een onbelaste vergoeding 

was, omdat deze niet gebaseerd was op een 
rechtspositionele regeling en de werkgever hem 
vrijwillig betaald had. De rechtbank oordeelde 
dat de aanvullende vergoeding onder het loon
begrip viel, omdat dit begrip zeer ruim moet 
worden uitgelegd. Ook vrijwillige betalingen 
vallen eronder. Het smeerkuilarrest en andere 
uitzonderingen deden zich volgens de recht
bank niet voor, omdat daarbij vereist is dat er 
sprake is van aansprakelijkheid en schade. Dat 
was hier niet aan de orde. De brigadier had zijn 
werkgever immers niet aansprakelijk gesteld en 
bovendien was er geen schade meer, omdat de 
brigadier door de loonbetaling en vergoeding 
van € 136.000 al schadeloos was gesteld. Over 
de aanvullende vergoeding moesten dus loon
heffingen betaald worden. 
Rechtbank Gelderland, 21 juli 2015, ECLI (ver-
kort): 4662


