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Geen recht op stakingslijfrente-aftrek ter gelegenheid 
van overdracht melkveebedrijf nu melkveebedrijf was 
gestaakt 
 

ECLI:NL:HR:2014:1467  

Instantie 

Hoge Raad 

Datum uitspraak 

20-06-2014 

Datum publicatie 

20-06-2014  

Zaaknummer 

13/03720 

Formele relaties 

In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2013:4448  

Rechtsgebieden 

Belastingrecht 

Bijzondere kenmerken 

Artikel 81 RO-zaken 

Cassatie 

Inhoudsindicatie 

HR: 81.1 RO. 

Vindplaatsen 

Rechtspraak.nl  

FutD 2014-1425  

V-N 2014/41.1.3  

Uitspraak 

20 juni 2014 

Nr. 13/03720 

 

Arrest 

gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van 

het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 2 juli 2013, nr. 12/00588, betreffende een aanslag in de 

inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. 

 
1 Het geding in feitelijke instanties 

Aan belanghebbende is voor het jaar 2000 een aanslag in de inkomstenbelasting/premie 

volksverzekeringen opgelegd, welke aanslag, na daartegen gemaakt bezwaar, bij uitspraak van de 

Inspecteur is verminderd. 

De Rechtbank te Breda (nr. AWB 08/5334) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep 

ongegrond verklaard. 

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank hoger beroep ingesteld bij het 

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. 

Dit hof (nr. 09/00181) heeft de uitspraak van de Rechtbank bevestigd. 

 
2 Het eerste geding in cassatie 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2013:4448
http://www.fiscaalleven.eu/jur20130702hofArnhemLeeuwBK12-00588.pdf
http://www.fiscaalleven.eu/jur20130702hofArnhemLeeuwBK12-00588.pdf
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De uitspraak van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch is op het beroep van belanghebbende bij 

arrest van de Hoge Raad van 14 september 2012, nr. 11/02192, ECLI:NL:HR:2012:BX7159, BNB 

2012/275, vernietigd, met verwijzing van het geding naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 

(hierna: het Hof) ter verdere behandeling en beslissing van de zaak met inachtneming van dat 

arrest. 

Het Hof heeft de uitspraak van de Rechtbank bevestigd. 

 

3 Het tweede geding in cassatie 

Belanghebbende heeft tegen ’s Hofs uitspraak beroep in cassatie ingesteld en daarbij een aantal 

klachten aangevoerd. 

De Staatssecretaris van Financiën heeft een verweerschrift ingediend. 

Belanghebbende heeft een conclusie van repliek ingediend. 

 
4 Beoordeling van de klachten 

De klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien artikel 81, lid 1, van de Wet op de 

rechterlijke organisatie, geen nadere motivering, nu de klachten niet nopen tot beantwoording van 

rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. 

 
5 Proceskosten 

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten. 

 
6 Beslissing 

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond. 

 

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.A.C.A. Overgaauw als voorzitter, en de raadsheren 

R.J. Koopman en L.F. van Kalmthout, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier E. 

Cichowski, en in het openbaar uitgesproken op 20 juni 2014. 

 


