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Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965  

Besluit van 17 mei 1965, houdende uitvoering van de Wet op de loonbelasting 1964 

 
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, 
enz., enz., enz.  
 
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 26 april 1965, nr. B5/6210, Directie 
Wetgeving Directe Belastingen;  
 
Gelet op de artikelen 4, 7, 33 en 34 van de Wet op de loonbelasting 1964 (Stb. 521);  
 
De Raad van State gehoord (advies van 12 mei 1965, nr. 64);  
 
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 14 mei 1965, nr. 135/7088,  
Directie Wetgeving Directe belastingen;  
 
Hebben goedgevonden en verstaan:  
 

Hoofdstuk 1. Algemene bepaling 
 
Artikel 1 
1. Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen 4, 5a, 7, 13bis, 18a, 18g, 19a, 31a, 33, 34, 35, 
35f, 35g, 35n en 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 en aan artikel 10a van de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen. 
2. Dit besluit verstaat onder: 
a. wet: Wet op de loonbelasting 1964; 
b. uitvoerder van aangenomen werk: degene, die, anders dan in de uitoefening van een 
bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep, en anders dan als thuiswerker, 
ingevolge een overeenkomst tot aanneming van werk als bedoeld in artikel 750 van Boek 7 
van het Burgerlijk Wetboek die niet rechtstreeks is aangegaan met een natuurlijke persoon 
ten behoeve van diens persoonlijke aangelegenheden, persoonlijk een werk tot stand brengt; 
c. loon in geld: het loon voor de loonbelasting, voor zover dit in geld wordt verstrekt; 
d. tabelloon: het loon waarop de loonbelastingtabel wordt toegepast; 
e. bruto-inkomen: het loon in de zin van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag; 
f. belasting, ingeval artikel 27b, eerste lid, van de wet van toepassing is: het gezamenlijke 
bedrag van de belasting en de premie voor de volksverzekeringen; 
g. gage: gage als bedoeld in artikel 35 van de wet; 
h. gezelschap: een groep van natuurlijke personen of lichamen waarbij de leden van de 
groep individueel of gezamenlijk ingevolge een overeenkomst van korte duur als artiest in 
Nederland optreden of als beroep een tak van sport in Nederland beoefenen. 
 

Hoofdstuk 5. Aanvullende regelingen (Hoofdstuk VI van de wet) 
 
Artikel 11 
1. De loonbelasting wordt mede geheven van natuurlijke personen die de navolgende tot het 
belastbare inkomen uit werk en woning dan wel het belastbare inkomen uit werk en woning 
in Nederland in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 behorende inkomsten genieten: 
a. de navolgende termijnen van lijfrenten en andere periodieke uitkeringen en 
verstrekkingen, negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen en afkoopsommen: 
1°. termijnen van lijfrenten verstrekt door een verzekeraar als bedoeld in artikel 1:1 van de 
Wet op het financieel toezicht, alsmede termijnen als bedoeld in artikel 3.126a, vierde, vijfde 
en zesde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 verstrekt door een bank, 
beleggingsonderneming of beheerder als bedoeld in artikel 3.126a van die wet; 
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2°. periodieke uitkeringen en verstrekkingen ter zake van invaliditeit, ziekte of ongeval als 
bedoeld in artikel 3.100, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001, 
verstrekt door een verzekeraar als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel 
toezicht; 
3°. negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen ter zake van een afkoop als bedoeld in 
artikel 3.133, tweede lid, onderdeel d, van de Wet inkomstenbelasting 2001, indien de 
afkoopsom is verstrekt door een verzekeraar als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het 
financieel toezicht; daarbij wordt de loonbelasting geheven over de afkoopsom; 
4°. uitkeringen die worden verstrekt door een bank, beleggingsonderneming of beheerder als 
bedoeld in artikel 3.126a van de Wet inkomstenbelasting 2001 en die ingevolge artikel 3.133, 
achtste lid, van die wet worden aangemerkt als negatieve uitgaven voor 
inkomensvoorzieningen; 
5°. afkoopsommen ter zake van lijfrenten verstrekt door een verzekeraar als bedoeld in 
artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, voor zover met betrekking tot die 
afkoopsommen ingevolge hoofdstuk 2, artikel I, onderdeel O, eerste lid, aanhef en onderdeel 
a, van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 75 van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964 de regels die daarvoor golden op 31 december 1991 van 
toepassing blijven; 
6°. periodieke uitkeringen en verstrekkingen en afkoopsommen daarvan verstrekt door een 
verzekeraar als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, voor zover met 
betrekking tot die uitkeringen of verstrekkingen ingevolge hoofdstuk 2, artikel I, onderdeel O, 
eerste lid, aanhef en onderdeel b of d, van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 
de regels die daarvoor golden op 31 december 2000 op grond van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964 van toepassing blijven; 
b. uitkeringen ingevolge de Ziektewet en ingevolge de Ongevallenwet 1921, de Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922 en de Zeeongevallenwet 1919 in verbinding met de 
Liquidatiewet ongevallenwetten; 
c. uitkeringen ingevolge de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet, 
hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 2, van de Wet arbeid en zorg, de Wet werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet 
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en uitkeringen of inkomensvoorzieningen 
ingevolge de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; 
d. uitkeringen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, ingevolge de Wet 
buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers en ingevolge de Wet buitengewoon 
pensioen Indisch verzet; 
e. [vervallen;] 
f. uitkeringen ingevolge de Algemene Oorlogsongevallenregeling (Staatsblad van 
Nederlandsch-Indië 1946 (nr. 48) en de beschikking van de Luitenant-Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indië van 5 november 1946, nr. 6 (Staatsblad van Nederlandsch-Indië 
1946, nr. 118), alsmede op deze uitkeringen betrekking hebbende toe- en bijslagen; 
g. uitkeringen ingevolge de Participatiewet, alsmede de in artikel 3a bedoelde uit het 
familierecht voortvloeiende periodieke uitkeringen of verstrekkingen; 
h. uitkeringen ingevolge de Werkloosheidswet; 
i. uitkeringen uit de Stichting 1940-1945, de Stichting Friesland 1940-1945 en de Stichting 
Hulp voor nagelaten betrekkingen voor illegale strijders (Stichting Sneek 1940-1945); 
j. uitkeringen ingevolge een pensioenregeling waaraan wordt deelgenomen op grond van de 
Wet op het notarisambt; 
k. uitkeringen ingevolge een pensioenregeling waaraan wordt deelgenomen op grond van de 
Wet verplichte beroepspensioenregeling; 
l. uitkeringen ingevolge de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en ingevolge 
de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945; 
m. uitkeringen ingevolge de Remigratiewet en de Remigratieregeling 1985; 
n. uitkeringen ingevolge de Toeslagenwet; 
o. uitkeringen ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers en ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere 
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en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; 
p. uitkeringen verstrekt door de Conterganstiftung für behinderte Menschen; 
q. [vervallen;] 
r. [vervallen;] 
s. inkomensondersteunende uitkeringen ingevolge artikel 108, eerste lid, van de 
Gemeentewet; 
t. uitkeringen ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen; 
u. uitkeringen ingevolge een pensioenregeling waaraan wordt deelgenomen op grond van de 
Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000; 
v. tegemoetkomingen ingevolge artikel 33a van de Algemene Ouderdomswet; 
w. uitkeringen in verband met de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd op grond van 
de artikelen 3 en 9 van de Kaderwet SZW-subsidies; 
x. uitkeringen op grond van de Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus 
Beschäftigungen in einem Ghetto; 
y. uitkeringen op grond van de Bundesgesetz zur Entschädigung für auf dem Gebiet des 
ehemaligen Deutschen Reiches lebende Opfer der NS-Verfolgung; 
z. uitkeringen uit het Härtefonds für rassisch Verfolgte nicht jüdischen Glaubens. 
2. De in het eerste lid bedoelde inkomsten worden aangemerkt als loon uit vroegere arbeid. 
 
Hoofdstuk 7. Overgangs- en slotbepalingen (Hoofdstuk VIII van de wet) 
 
Artikel 12c 
1. Indien een aanspraak ingevolge een pensioenregeling waarvan een lichaam als bedoeld 
in artikel 19a, eerste lid, onderdelen d of e, van de wet, zoals dat artikel luidde op 31 
december 2016, als verzekeraar optreedt, wordt afgekocht of omgezet in een aanspraak 
ingevolge een oudedagsverplichting als bedoeld in artikel 38n, tweede lid, van de wet, 
verstrekt de werknemer of gewezen werknemer de volgende informatie: 
a. naam, fiscale woonstaat en burgerservicenummer of, bij het ontbreken van het 
burgerservicenummer, een hiermee vergelijkbaar door de fiscale woonstaat toegekend 
fiscaal identificatienummer van de werknemer of gewezen werknemer; 
b. naam en uniek nummer als bedoeld in de Handelsregisterwet 2007, of bij het ontbreken 
van een dergelijk nummer en indien dat bestaat, een hiermee vergelijkbaar door de fiscale 
woonstaat toegekend fiscaal identificatienummer van het lichaam, bedoeld in de aanhef; 
c. indien de werknemer of gewezen werknemer een partner of gewezen partner als bedoeld 
in artikel 38n, vierde lid, van de wet heeft: naam en burgerservicenummer of, bij het 
ontbreken van het burgerservicenummer, een hiermee vergelijkbaar door de fiscale 
woonstaat toegekend fiscaal identificatienummer van deze partner of gewezen partner; 
d. de door de werknemer of gewezen werknemer gemaakte keuze, bedoeld in artikel 38n, 
tweede lid, van de wet, tussen afkoop en omzetting in een aanspraak ingevolge een 
oudedagsverplichting; 
e. het tijdstip van de afkoop of omzetting, bedoeld in artikel 38n, tweede lid, van de wet; 
f. de fiscale balanswaarde, bedoeld in artikel 38n, derde lid, van de wet, van de tegenover de 
aanspraak ingevolge een pensioenregeling, bedoeld in de aanhef, staande verplichting, bij 
het lichaam, bedoeld in de aanhef: 
1°. op 1 januari 2015 of, indien het boekjaar afwijkt van het kalenderjaar, op de beginbalans 
van het boekjaar dat eindigde in 2015; 
2°. op 31 december 2015 of, indien het boekjaar afwijkt van het kalenderjaar, op de 
eindbalans van het boekjaar dat eindigde in 2015; 
3°. op 31 december 2016; 
4°. op het tijdstip van afkoop of omzetting, bedoeld in de aanhef; en 
g. indien de aanspraak ingevolge een pensioenregeling, bedoeld in de aanhef, is omgezet in 
een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting als bedoeld in artikel 38p van de wet en 
de werknemer of gewezen werknemer een partner of gewezen partner heeft: of er een 
afspraak is gemaakt tussen de werknemer of gewezen werknemer en diens partner of 
gewezen partner over de verdeling van deze aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting 
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in geval van beëindiging van het partnerschap. 
2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden aangeleverd binnen een maand na het 
tijdstip van afkoop of omzetting als bedoeld in het eerste lid door het toesturen van het 
hiervoor door de Belastingdienst beschikbaar gestelde informatieformulier. Indien de 
werknemer of gewezen werknemer een partner of gewezen partner als bedoeld in artikel 
38n, vierde lid, van de wet heeft, wordt het informatieformulier medeondertekend door deze 
partner, onderscheidenlijk gewezen partner. 
 
Artikel 13 
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1965. 
2. Dit besluit kan worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965. 
 
Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in hetStaatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State. 
 
Soestdijk, 17 mei 1965 

JULIANA. 
 
De Minister van Financiën, 
A. VONDELING. 
 

Uitgegeven de vijfentwintigste mei 1965. 
 

De Minister van Justitie, 
SAMKALDEN. 

 
Bron: www.wetten.nl 
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