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Voorwoor d d 

Dee eerste concrete aanzet voor dit proefschrift dateert uit oktober 1994 toen ik mijn 
ambitiee om te promoveren voorzichtig kenbaar maakte aan Jaap Zwemmer met 
daarbijj  het verzoek of hij als mijn promotor zou willen optreden. De kiem is echter 
all  veel eerder gelegd in 1984 toen ik als pas afgestudeerd jurist zonder enige ervaring 
dee wereld van de levensverzekeraars binnen stapte bij Equity & Law Levens-
verzekeringenn te Den Haag. In de acht en half jaar dat ik daar met veel plezier heb 
gewerkt,, bracht Nico Bink mij zowel de kennis van als de liefde voor het vak bij. De 
velee vaktechnische discussies die wij hebben gevoerd, zijn voor mij de stimulans 
geweestt om steeds meer te willen weten over de fiscaliteit bij levensverzekeringen. 
Tijdenss mijn periode bij Equity & Law (nu AXA ) heb ik Brede herwaardering I van 
nabijj  meegemaakt en gevolgd. De interesse in het fiscale overgangsrecht voor levens-
verzekeringenn is toen gewekt. In mijn periode bij de fiscale sectie pensioenen en 
levensverzekeringenn van Coopers & Lybrand (nu PricewaterhouseCoopers) in 
Amsterdamm kreeg ik de kans om Brede herwaardering II en III intensief te volgen. 
Mij nn terugkeer in levensverzekeringsland bij AEGON Verzekeringen in Den Haag in 
maartt 1995 zorgde voor een kleine vertraging in de voortgang. De begin 1995 zo 
ambitieuss geformuleerde opzet bleef even liggen in de periode waarin ik mij moest 
inwerkenn in mijn nieuwe functie bij AEGON. Halverwege 1996 heb ik de draad 
echterr weer opgepakt en het resultaat ligt voor u en spreekt mijns inziens voor zich. 

Uiteraardd heb ik van diverse kanten hulp gekregen. Een aantal mensen wil ik hier 
speciaall  noemen. Allereerst Charlotte, Carlijn, Maarten, Joleen en Tobias die een 
permanentee bron van inspiratie voor mij waren, zijn en blijven. 'Papa's boekje' was 
zelfss bij de jongste een begrip en de gang naar de studeerkamer werd altijd zonder 
protestt toegestaan. Verder verwijs ik naar mijn eerste stelling. 

Dann de rest van mijn familie die, ondanks het feit dat zij allen medisch zijn ge-
schoold,, een grote interesse toonde voor mijn onderzoek. De proefschriften van 
mijnn vader en broers waren voor mij onbegrijpelijk maar desondanks een voorbeeld 
enn stimulans. Wellicht begrijpen zij meer van dit boek dat ik van die van hen. Elke 
Nederlanderr wordt tenslotte geacht de wet te kennen, terwijl niet iedereen de 
geneeskunstt behoeft te beheersen. 

Tijdenss het schrijven heb ik mij omringd met drie 'gewetens' die ik erg veel dank ben 
verschuldigd.. Allereerst Frans Krikhaar, gewaardeerd en loyaal collega, die reeds in 
hett vak zat toen de Wet op de inkomstenbelasting 1964 werd ingevoerd. De kennis 
diee hij gedurende zijn bijna 30-jarige loopbaan in de fiscaliteit van AEGON en haar 
rechtsvoorgangerss heeft opgedaan is fenomenaal. Ik heb er diverse malen uit de eer-
stee hand van geprofiteerd. Frans fungeerde als mijn vaktechnisch geweten, las alle 
conceptenn voordat ze naar mijn promotor gingen en heeft mij voor enkele uitglijders 
behoed.. Dan mijn jonge en enthousiaste collega Ronald Knaud. Bij het begin van het 
schrijvenn nog bezig met het afronden van zijn studie fiscaal recht en uit dien hoofde 
eenn ideale figuur voor het opsporen van kamerstukken en andere documenten uit 
eenn soms grijs verleden. Ronald heeft ook alle concepten gelezen en fungeerde met 
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Voorwoor d d 

namee als mijn taalkundige geweten. Mede dankzij hem is het resultaat leesbaar 
gewordenn en gebleven. Mij n academische geweten werd gevormd door bijna buur-
mann Sicco Santema. Een goede buur is beter dan een verre vriend. Nog beter is een 
goedee vriend die zo dichtbij woont dat elke academische vraag een goede aanleiding 
iss om daar onder een borrel eens uitgebreid over te filosoferen. Met name bij het 
opzettenn en uitwerken van de in hoofdstuk IX beschreven manier van het tegen 
elkaarr afwegen van de diverse aspecten, heb ik veel gehad aan zijn academische en 
statistischee kwaliteiten. Ook heeft hij er door zijn altijd weer prikkelende commen-
taarr voor gezorgd dat het aantal 'niet bewezen stellingen' tot een minimum is 
beperktt gebleven en was hij in de laatste fase, toen er enkele kinken in de kabel 
dreigdenn te komen, een steun en toeverlaat waar ik altijd terecht kon. 

Bijj  plaats- en vakgenoot Hans Stubbé vond ik een willi g oor als ik mijn denkbeel-
denn aan een kritische fiscale en academische toets wilde onderwerpen. Ondanks een 
drukk leven was hij bereid mee te denken en heeft hij met name de eerste en laatste 
tweee hoofdstukken van waardevol commentaar voorzien. 

Wendelienn Aletrino bood, zonder waarschijnlijk te weten waaraan ze begon, spon-
taann aan om het uiteindelijke manuscript na te lezen op type-, taal- en stijlfouten. 
Eenn enorm karwei waar ze zich uitstekend van heeft gekweten. Iets waarvoor ik 
haarr veel dank ben verschuldigd; het verschil tussen en puntkomma en een dubbele 
puntt is mij inmiddels duidelijk. 

Mij nn werkgever AEGON ben ik om diverse redenen zeer dankbaar. In de eerste 
plaatss omdat zij mij in de gelegenheid hebben gesteld dit proefschrift te voltooien. 
Inn eerste instantie door toe te staan dat 'voor zover het werk het toelaat' tijdens 
kantoorurenn aan het proefschrift kon worden gewerkt. Toen bleek dat het werk dit 
nauwelijkss toeliet, stelde Lard Friese mij in staat om het laatste jaar een dag per 
weekk thuis aan mijn proefschrift te werken. Dit heeft het tempo zeer positief beïn-
vloed.. Dit bracht voor mijn collega's uiteraard een zwaardere werkdruk met zich 
mee,, die echter door allen zonder enig probleem werd geaccepteerd. Het secretari-
aatt van AEGON @dfis heeft een huzarenstukje uitgehaald door in anderhalve dag 
eenn mailing van 224 brieven compleet met antwoordenveloppen naar alle Neder-
landsee parlementariërs de deur uit te krijgen. Johan van der Werf toonde als lid van 
Directiee Nederland een voortdurende en grote interesse voor mijn proefschrift. 
Doorr te wijzen op het belang dat AEGON er aan hechte dat ik zou promoveren, 
wistt hij mij in de perioden waarin dit nodig was te inspireren en te motiveren. 
Tenslottee wist mijn collega Ton Elias tijd voor mij vrij te maken om me van zeer 
nuttigee adviezen te voorzien hoe de hiervoor genoemde brief aan de Tweede en 
Eerstee Kamerleden moest worden geformuleerd teneinde een maximale respons te 
behalen.. Het resultaat bewijst zijn gelijk. 
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Mij nn dank gaat ook uit naar alle Tweede en Eerste Kamerleden die de moeite heb-
benn genomen het vragenformulier in te vullen en te retourneren. Dankzij hen heb ik 
mijnn conclusies kunnen toetsen. De enquête was volstrekt anoniem, hetgeen wel-
lichtt de verklaring is voor de hoge respons. Ik kan de parlementariërs dus niet per-
soonlijkk bedanken. Vandaar langs deze weg. 

Lastt but not least natuurlijk mijn promotor. Hoewel ik er zelf voor heb gekozen 
redelijkk zelfstandig te werk te gaan en de resultaten periodiek ter toetsing voor te 
leggenn waardoor onze contacten in eerste instantie beperkt bleven, was Jaap 
Zwemmerr altijd bereikbaar wanneer ik dat nodig vond. Wij zaten vaak snel op een 
lijn ,, telefoontjes van meer dan een kwartier kan ik me niet herinneren. Hetzelfde 
geldtt voor besprekingen die langer dan een half uur hebben geduurd of brieven die 
meerr dan twee blaadjes besloegen. Zijn opmerkingen waren echter altijd raak en 
terechtt en zetten mij weer op scherp als de haast of gemakzucht dreigde toe te slaan. 
Hett eindresultaat is er alleen maar beter van geworden. Met name in de laatste fase 
iss hij een onmisbare gids gebleken naar de eindstreep, die net iets verder bleek te 
liggenn dan ik had ingeschat. Ik heb onze samenwerking als prettig en inspirerend 
ervarenn en hoop dat deze met het afronden van dit proefschrift niet is beëindigd. 

Alss laatste verdient mijn schoonmoeder een speciale vermelding. Haar reactie op de 
gebeurtenissenn in de zomer van 1998 gaf mij de motivatie om toch door te gaan. 

Voorburg,, juli 1999 
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Hoofdstu kk I 

INLEIDING ,, PROBLEEMSTELLING 

ENN ONDERZOEKSOPZET 

II Inleidin g 

1.11 Algemeen 

Overeenkomstenn van levensverzekering zijn doorgaans langjarige contracten. Loop-
tijdenn van 30 jaar of meer zijn geen uitzondering. Levensverzekeringen en fiscaliteit 
zijnn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wetswijzigingen op dit gebied hebben 
dann ook vrijwel altijd consequenties voor op het moment van wijziging bestaande 
contracten.. Het overgangsrecht dat de positie zou moeten bepalen van dergelijke op 
hett moment van wijziging bestaande overeenkomsten, neemt doorgaans een wat 
ondergeschiktee positie in. Zo werd bij de invoering van de Wet op de inkomstenbe-
lastingg 1964 het overgangsrecht voor bestaande lijfrenten pas bij de derde nota van 
wijziging11 in mei 1964, ruim vijfenhalf jaar na de indiening van het wetsvoorstel, 
toegevoegd. . 

Dezee constatering vormt de achtergrond van de hoofdvraag van dit proefschrift. In 
ditt hoofdstuk wordt deze achtergrond verder toegelicht, waarna dieper wordt in-
gegaann op de probleemstelling. Vervolgens komen de opzet van het onderzoek en 
dee opzet van het proefschrift aan de orde. 

1.22 Effecten van nieuwe wetgeving op bestaande overeenkomsten in het algemeen 

Indienn nieuwe wetgeving wordt ingevoerd, kunnen de effecten hiervan op bestaan-
dee overeenkomsten in zijn algemeenheid in drie categorieën worden ondergebracht. 
Hijmanss van den Bergh2 hanteert het volgende onderscheid; 
11 met terugwerkende kracht, dit wil zeggen een feit dat voor de inwerkingtreding 

iss voorgevallen, wordt behandeld alsof zij onder de werking van de nieuwe wet 
iss geschied; 

22 met exclusieve werking, dit wil zeggen onder de oude wet voorgevallen feiten 
wordenn vanaf het ogenblik dat de wet van kracht is geworden behandeld alsof 
zijj  onder de werking van de nieuwe wet zijn geschied; 

33 met eerbiedigende werking, dit wil zeggen dat onder de oude wet voorgevallen 
feitenn ook na de inwerkingtreding van de nieuwe wet nog worden beoordeeld 
opp grond van de bepalingen van de oude wet, zij het misschien slechts tot een 
bepaaldd tijdstip'. 

11 Tweede Kamer 1963-1964, 5380, nr. 34 

22 L.J. Hijmans van den Bergh, Opeenvolgen van rechtsregels. Academisch Proefschrift. Utrecht, 1928. 

33 De woorden 'zij het misschien slechts tot een bepaald tijdstip' kwamen nog niet voor in het proefschrift van 

Hijmanss van den Bergh uit 1928, zij zijn wel opgenomen in zijn preadvies voorde Broederschap der Notarissen in 

Nederlandd uit 1956. 'Ervaring, lezen en opnieuw overdenken van de verschillende vragen hebben mij op verschil-

lendee punten een ander inzicht verschaft dan dat, waarvan ik als promovendus blijk gaf. Maar ten aanzien van de 

hoofdzakenn bleef mijn opvatting ongeschokt' (preadvies blz. 5). 
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Ookk in meer recente publikaties wordt dit onderscheid, soms met enige nuancering 
aangehouden.44 Een variant op de onder 3 genoemde eerbiedigende werking is de 
eerbiedigendee werking gedurende de gehele looptijd van een contract. 
Voorr een uitgebreid overzicht van de theoretische achtergronden van overgangs-
rechtt in het algemeen en de visie van diverse schrijvers en instanties op de hiervoor 
genoemdee begrippen, verwijs ik naar hoofdstuk II . 

1.33 Probleemstellin g 
Doorr de looptijd van levensverzekeringen speelt het overgangsrecht een belangrijke 
enn meestal langdurige rol. Zo kent de Wet IB 1964 in 1999 nog steeds bepalingen 
overr hoe lijfrente-overeenkomsten die zijn gesloten voor 1 juli 1964 moeten worden 
behandeld.. In eerste instantie is het overgangsrecht vaak zelfs belangrijker dan het 
nieuwee recht. Ook heeft overgangsrecht de neiging zo nu en dan langer te bestaan 
dann het nieuwe recht5. 

Bijj  het formuleren van overgangsrecht bestaat een constante strijd tussen twee doe-
len.. Enerzijds bestaat de behoefte om wet- en regelgeving eenduidig, ongecompli-
ceerdd en kwalitatief goed te maken6. Anderzijds bestaat de noodzaak om bestaande 
rechtsverhoudingenn zo veel mogelijk te respecteren, waardoor gerechtvaardigde ver-
wachtingenn die belastingplichtigen bij het aangaan van de overeenkomst mochten 
hebben,, worden gehonoreerd. Deze beide doelstellingen laten zich vrijwel niet met 
elkaarr in harmonisch evenwicht brengen. Het respecteren van bestaande rechtsver-
houdingenn wint het vaak van de behoefte aan duidelijkheid en eenvoud. Het resul-
taatt hiervan is veelal vrijwel onleesbare wetgeving. Niessen heeft in dit kader zelfs 
hett predikaat 'meest gruwelijke bepaling' toegekend aan artikel 75 Wet IB 1964 
zoalss dat luidt vanaf 1 januari 19927. Tussenoplossingen blijken veelal niet het 
gewenstee resultaat te hebben. 

Inn dit onderzoek heb ik geïnventariseerd vanuit welke invalshoeken en beginselen 
fiscaall  overgangsrecht voor overeenkomsten van levensverzekering is benaderd 
sindss de invoering van de Wet IB 1964. Deze invalshoeken en beginselen heb ik 
'aspecten'' genoemd. Aspect in de zin van, zoals Van Dale het beschrijft, "elk van de 
zijdenn of kanten van waaruit het gekend of beschouwd kan worden". Deze aspec-
tenn vormen de verbijzondering van de algemene beginselen van behoorlijke wetge-
vingg die relevant zijn voor mijn onderzoeksveld. Vervolgens heb ik aangegeven op 
welkee wijze deze, soms tegenstrijdige, aspecten tegen elkaar kunnen worden afge-
wogen.. Door de afweging ontstaat verantwoord overgangsrecht, waarbij rekening 
wordtt gehouden met de specifieke omstandigheden van het geval. 

44 Zie vooreen uitvoerige beschrijving van de theoretische ontwikkelingen op dit terrein sinds de publikaties van 

Hijmanss van den Bergh, mr CL. de Vries- Kostense, Overgangsrecht, Monografieën Nieuw BW, nr. A25, Deventer 

1992,, hoofdstuk 2. 

55 Bijvoorbeeld het in artikel 78a Wet IB 1964 en artikel 75, tweede lid Wet IB 1964 opgenomen overgangsrecht, 

66 Of zoals Knigge het formuleert, voldoend aan de eisen van de praktijk, waaronder hij de behoefte aan een eenvou-

digee en overzichtelijke regeling begrijpt, (mr G. Knigge, Verandering in wetgeving, Academisch proefschrift 

Groningenn 1984 (handelseditie), btz. 146). 

77 Prof. dr R.E.C.M. Niessen, Overgangsrecht voor lijfrenten votgens Brede herwaardering I, WFR 1993/6074, 
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Opp basis van het bovenstaande luidt de probleemstelling van mijn onderzoek, 

waarva nn di t proefschrif t het fysiek e resultaa t is : "Welk e aspecte n spele n een rol bi j het for-

mulere nn van fiscaa l overgangsrech t voor overeenkomste n van levensverzekering . Hoe moete n deze In 

hunn onderling e verhoudin g worde n gewogen , zodat word t voldaa n aan de eis dat het overgangsrech t 

eenduidi gg en ongecompliceer d Is, terwij l teven s rech t word t gedaan aan de belange n van de belas -

tingheffe rr  en die van de belanghebbende n bi j de ten tijd e van de wetswijzigin g bestaand e overeen -

komsten. " " 

Onderzoeksverantwoordin g g 

Algemee n n 

Hett onderzoek heeft zich gericht op de fiscale aspecten van het overgangsrecht met 
betrekkingg tot overeenkomsten van levensverzekeringen sinds de invoering van de 
Wett op de inkomstenbelasting in 1964 tot 1 januari 1998. 

Raakvlakke nn en onderzoeksperiod e 

Waarr dit raakvlakken heeft met eerdere wet- en regelgeving8 zijn de relevante wets-
artikelenn ook in het onderzoek opgenomen. Aangezien het wetsvoorstel Fiscale be-
handelingg van pensioenen bij het afsluiten van het onderzoek nog in behandeling 
was,, is het niet in het onderzoek betrokken. Hetzelfde geldt voor de nota Belas-
tingenn in de 21ste eeuw, een verkenning' zoals die op 12 december 1997 door de 
bewindsliedenn van Financiën is gepresenteerd. Overgangsrecht voor overeenkomsten 
vann levensverzekering die bestaan op het moment dat de uit deze plannen voort-
vloeiendee wetgeving van kracht wordt, is niet opgenomen in de plannen10. Uiteraard 
kunnenn de resultaten van dit onderzoek te zijner tijd een nuttige bijdrage leveren bij 
dee uit deze plannen voortvloeiende overgangswetgeving. 

Positi ee van de wetenscha p 

Voorr zover mij bekend, is het fiscale overgangsrecht met betrekking tot overeenkom-
stenn van levensverzekering nog niet eerder als zodanig systematisch onderzocht". 
Ookk in het wetgevende proces blijkt het overgangsrecht vaak een sluitpost, waaraan 
relatieff  weinig aandacht wordt besteed en waarop weinig toelichting wordt gegeven. 
Of,, zoals Knigge het uitdrukt, het overgangsrecht wordt niet tot de brandende pro-
blemenn van deze tijd gerekend.12 

Opp zich is dit verrassend, aangezien de praktijk grote behoefte heeft aan duidelijk 
enn helder overgangsrecht en aan een eenduidige interpretatie van het bestaande 
rechtt op dit gebied. 

88 Met name het Besluit op de inkomstenbelasting 1941. 

99 Tweede Kamer 1997-1998. 25 810, nr. 2. 

100 Dit bracht mevrouw De Vries (VVD) tijdens het ronde tafelgesprek van 5 februari 1998 tussen de vaste kamercom-

missiee van Financiën en de hoogleraren Zwemmer, Kavelaars, Cnossen en Geppaart totde opmerking "In de noti-

tiee van het kabinet staat daar eigenlijk niets over en daar kun je twee dingen bij denken; óf het kabinet peinst er 

niett over om overgangsregelingen waar dan ook te creëren, óf het wil dit wel, maar heeft het nog niet uitgewerkt". 

111 Zelfs in het toonaangevende proefschrift van Dietvorst, De drie pijlers van toekomstvoorzieningen en belastingen, 

1993,, ontbreekt het overgangsrecht voor bestaande contracten indien wordt overgestapt op het door hem voorge-

steldee nieuwe Geïntegreerde Systeem Toekomstvoorzieningen. 

122 mr G. Knigge, Verandering van wetgeving, Academisch proefschrift Groningen 1984, (handelseditie), blz. 1 . 
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Doell  van het onderzoe k 

Hett doel van het onderzoek is 
 het maken van een inventarisatie van de aspecten die een rol hebben gespeld bij 

hett formuleren van fiscaal overgangsrecht voor overeenkomsten van levensver-
zekeringg sinds de invoering van de Wet IB 1964 tot en met 31 december 1997; 

 het formuleren van het belang van de verschillende aspecten; 
 het formuleren van een aantal praktische hanteerbare criteria waaraan fiscaal 

overgangsrechtt voor levensverzekeringen moet voldoen; 
 het formuleren van aanbevelingen voor het opstellen van overgangsrecht voor 

overeenkomstenn van levensverzekering. 

Dee algemene beginselen van behoorlijke wetgeving vormen hierbij niet een primair 
enn afzonderlijk onderzoeksveld. Zij spelen natuurlijk wel een belangrijke rol. Aan 
dezee beginselen moet alle wetgeving voldoen, dus ook het fiscale overgangsrecht 
voorr overeenkomsten van levensverzekering13. De door mij uit het onderzoek gedes-
tilleerdee 'aspecten' zijn dan ook een verbijzondering van de voor mijn onderzoeks-
veldd relevante beginselen van behoorlijke wetgeving naar overeenkomsten van 
levensverzekering. . 

Omdatt het overgangsrecht met betrekking tot overeenkomsten van levensverzeke-
ringg in Nederland nog niet eerder is onderzocht, is het onderzoek beperkt tot de 
Nederlandsee situatie. Dit neemt niet weg dat het plaatsen van de Nederlandse wet-
gevingg op dit gebied in een internationaal kader een boeiend onderwerp kan zijn. 
Teneindee het onderzoeksveld niet te breed te laten worden, heb ik ervan afgezien 
dezee aspecten bij mijn onderzoek te betrekken. 

Hett onderzoek heeft zich gericht op de artikelen 75 zoals dat luidde tot 1 januari 
1992,, 75 zoals dat sinds 1 januari 1992 luidt, 76, 78a Wet IB 1964, artikelen 36, 
377 en 38 Wet LB 1964 en artikel 60, vijfde lid Besluit IB 1941. Bij de beschrijving 
vann deze artikelen komen zijdelings de artikelen 69 en 80b Wet IB 1964 aan de 
orde. . 

Opzett  van het proefschrif t 
Hett proefschrift is verdeeld in vijf onderdelen. In deel I wordt in een algemeen 
hoofdstukk beschreven hoe er door diverse schrijvers wordt aangekeken tegen de 
principiëlee vraag hoe overgangsrecht in zijn algemeenheid zou moeten worden 
geformuleerd.. Hierbij komt tevens de vraag aan de orde of er aanleiding is om bij 
fiscaalfiscaal overgangsrecht in zijn algemeenheid en fiscaal overgangsrecht voor overeen-
komstenn van levensverzekering in het bijzonder andere uitgangspunten te hanteren 

133 Zie voor een uitvoerige beschrijving van de standpunten van diverse schrijvers op dit punt K. Waaldijk, 

Motiveringsplichtenn van de wetgever, Academisch proefschrift Maastricht 1994, hoofdstuk 7. Het blijkt overigens 

datt dit begrip op verschillende wijze wordt ingevuld. Vergelijk Waaldijk bijvoorbeeld met Koopmans, Beginselen 

vann wetgeving, In beeld van een goede vriendschap, opstellen aangeboden aan prof. mr B. de Goede, Den Haag 

1980.blz.. 1511. 
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dann bij ander overgangsrecht. Hiertoe is onderzocht welke beginselen van be-
hoorlijkee wetgeving een rol spelen. Vanuit een algemeen kader wordt dit nader uit-
gewerktt naar het onderzoeksveld, waarbij de beginselen van behoorlijke wetgeving 
diee een rol spelen op het specifieke terrein van fiscaal overgangsrecht voor over-
eenkomstenn van levensverzekering worden verbijzonderd naar het onderzoeksveld. 

Inn de volgende vijf hoofdstukken, verdeeld over de delen II , III en IV, wordt het in 
dee onderzoeksperiode geformuleerde fiscale overgangsrecht voor overeenkomsten 
vann levensverzekeringen aan de hand van het in hoofdstuk II geschetste kader 
getoetstt aan deze theoretische uitgangspunten. 

Inn deel II wordt in een tweetal hoofdstukken het overgangsrecht met betrekking tot 
lijfrentenn onderzocht en beschreven aan de hand van artikel 75 zoals dat vanaf de 
invoeringg van de Wet IB 1964 tot 1 januari 1992 luidde en artikel 75 Wet IB 1964 
zoalss dat vanaf die datum luidt. Vervolgens worden in deel III de kapitaalverzeke-
ringenn behandeld in twee hoofdstukken, respectievelijk aan de hand van de artike-
lenn 78a en 76 van de Wet IB 1964. In deel IV komen pensioenen en overige perio-
diekee uitkeringen aan bod aan de hand van de artikelen 36, 37 en 38 Wet LB 1964. 

Elkk hoofdstuk wordt afgerond met een aantal conclusies en aanbevelingen. De 
hoofdstukkenn III tot en met VII hebben een overwegend beschrijvend karakter. De 
relevantee passages van de parlementaire geschiedenis zijn in deze hoofdstukken 
beschrevenn en soms zelfs letterlijk geciteerd. Hiervoor is bewust gekozen teneinde 
eenn compleet overzicht te bewerkstelligen van de parlementaire historie van het 
overgangsrechtt met betrekking tot overeenkomsten van levensverzekering vanaf de 
invoeringg van de Wet IB 1964 tot 1 januari 1998. Om dezelfde reden is ook de 
jurisprudentiee met betrekking tot de onderzochte artikelen opgenomen, ook indien 
dezee op zichzelf geen nieuwe gezichtspunten opent. 

Inn deel V worden in hoofdstuk VII I vergelijkingen getrokken met andere rechtsge-
biedenn zoals het burgertijk wetboek, de sociale wetgeving en de wetgeving op het 
gebiedd van pensioenen. In hoofdstuk IX wordt een aantal algemene conclusies 
getrokkenn en wordt beschreven hoe de afweging kan worden gemaakt tussen de 
aspectenn die relevant zijn bij het formuleren van fiscaal overgangsrecht voor levens-
verzekeringen.. Daarna worden aanbevelingen gedaan voor goed fiscaal overgangs-
rechtt voor levensverzekeringen. In eerste instantie wordt de onderlinge positie in 
hett algemeen vastgesteld aan de hand van de resultaten van het onderzoek. 
Tenslottee wordt aan de hand van de uitkomsten van een door mij onder de 
Nederlandsee parlementariërs gehouden enquête bekeken in hoeverre deze uitkom-
stenn stroken met de visie van de politiek in dezen. 

Dee vraagstelling in dit promotieonderzoek is beperkt tot het fiscale overgangsrecht 
voorr levensverzekeringen. Ik wil hierbij benadrukken dat, gezien deze vraagstelling, 
opp basis van de resultaten alleen wetenschappelijk verantwoorde conclusies worden 
getrokkenn op het terrein van het fiscale overgangsrecht voor overeenkomsten voor 
levensverzekeringen.. Ik heb mij dan ook gezien de gekozen afbakening van mijn 
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onderzoekk niet op andere terreinen begeven. Dit neemt echter niet weg dat het 
bruikbaree aanknopingspunten kan opleveren voor het formuleren van overgangs-
rechtt op andere terreinen. Het vaststellen van de onderlinge weging van de diverse 
aspectenn in zijn algemeenheid zal dan echter opnieuw voor dat specifieke terrein 
dienenn te geschieden. 
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THEORETISCH EE ACHTERGRONDE N VA N 

OVERGANGSRECH TT I N HET ALGEMEE N EN FISCAA L 

OVERGANGSRECH TT I N HET B IJZONDE R 

11.11 Inleidin g 
Dee vraag of bij het invoeren van nieuwe wetgeving sprake moet zijn van overgangs-
wetgevingg en zo ja, welke vorm dit zou moeten hebben, heeft diverse pennen in 
bewegingg gebracht. Met name, maar niet alleen, de invoering van het nieuw 
Burgerlijkk Wetboek was aanleiding voor diverse beschouwingen op dit terrein. Van 
derr Beek definieert overgangsrecht in zijn proefschrift als "het geheel van beginselen 
enn regels waarin oplossingen worden aangedragen voor de transitoire kwesties die 
dee vervanging van oud recht door nieuw recht kan oproepen."14 

Dee Vries Lentsch-Kostense15 geeft een overzicht van de visie van een aantal gezag-
hebbendee schrijvers op de vraag welke werking een nieuwe wet in de verschillende 
situatiess van overgangsrecht dient toe te komen. Met name komt hierbij de vraag 
aann de orde wanneer de nieuwe wet onmiddellijke werking toekomt en in welke 
gevallenn juist plaats is voor eerbiedigende werking. In dit hoofdstuk wordt eerst in 
paragraaff  II.2 een overzicht gegeven van de visie van diverse schrijvers met betrek-
kingg tot overgangsrecht in zijn algemeenheid. Hierbij komt aan de orde wat zij ver-
staann onder de begrippen terugwerkende kracht, exclusieve of onmiddellijke wer-
kingg en eerbiedigende werking. Na dit algemene gedeelte worden in paragraaf II.3 
enkelee tussenconclusies getrokken. Daarna worden deze vragen in paragraaf II.4 
aann de hand van de meningen van diverse schrijvers en instanties toegespitst op fis-
caall  overgangsrecht. In paragraaf II.5 komt de vraag aan de orde aan de hand van 
welkee aspecten kan worden afgewogen of fiscaal overgangsrecht voor overeen-
komstenn van levensverzekering zodanig verschilt van overgangsrecht in het alge-
meenn dat het een andere benadering vereist. In paragraaf II.6 wordt beschreven 
welkee uitgangspunten hierbij dienen te gelden. Het hoofdstuk wordt afgerond met 
eenn samenvatting en enkele conclusies. 

11.22 Algemee n 
Inn deze paragraaf komen diverse schrijvers aan bod en wordt een conclusie getrok-
kenn ten aanzien van overgangsrecht in het algemeen. Vertrekpunt hierbij zijn de 
aanwijzingenn 165 en 166 van de Aanwijzingen voor de regelgeving16. Aanwijzing 
1655 luidt: "Bij een nieuwe regeling of wijziging van een regeling wordt overwogen 
off  overgangsbepalingen noodzakelijk zijn." Ter toelichting wordt opgemerkt: "In de 
praktijkk wordt aan overgangsrecht vaak weinig aandacht geschonken. Indien bij-

144 H.L. van der Beek, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, Academisch proefschrift Maastricht 1992, blz. 5. 

155 mr CL. de Vries Lentsch-Kostense, Overgangsrecht, Monografieën Nieuw BW, nr. A25, Deventer 1992, blz. 11 e.v. 

166 Circulaire van de Minister-President van 18 november 1992, Stcrt 230, zoals deze is gewijzigd bij de Circulaires 

vann 20 december 1995, Stcrt 251 , 5 september 1996, Stcrt 177,19 februari 1998, Stcrt 45. 
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voorbeeldd een regeling wordt ingetrokken, is het niet altijd duidelijk welke gevolgen 
dee intrekking moet hebben voor op die regeling gebaseerde beschikkingen. Het is 
vann belang tijdig na te gaan welke elementen van een regeling aanleiding kunnen 
gevenn tot één of meer overgangsbepalingen. Als een wet wordt gevolgd door een 
invoeringswet,, kan worden overwogen het overgangsrecht op te nemen in die 
invoeringswet.. Indien mogelijk verdient het aanbeveling in de memorie van toelich-
tingg bij de eerste wet in te gaan op het voorgenomen overgangsrecht". Aanwijzing 
1666 luidt: " 1 . Een nieuwe regeling is niet slechts van toepassing op hetgeen na haar 
inwerkingtredingg voorvalt, doch ook op hetgeen bij haar inwerkingtreding bestaat, 
zoalss bestaande rechtsposities en verhoudingen (onmiddellijke werking). 2. Indien 
beoogdd wordt af te wijken van het eerste lid, wordt dit uitdrukkelijk bepaald." Ter 
toelichtingg wordt hierbij onder meer opgemerkt: "Onmiddellijke werking (ook wel 
genoemdd exclusieve werking) is de hoofdregel van overgangsrecht. Onder omstan-
dighedenn kunnen bezwaren kleven aan onmiddellijke werking. In dat geval kan 
wordenn gekozen voor terugwerkende kracht of voor eerbiedigende dan wel uitge-
steldee werking. Afwijkingen van de hoofdregel dienen in beginsel in de regeling zelf 
tee worden neergelegd. Dit is evenwel niet altijd nodig. Er kunnen algemene bepalin-
genn van overgangsrecht bestaan..." 

i l .2. 11 Hijman s van den Berg h 

L.J.. Hijmans van den Bergh heeft in zijn proefschrift uit 1928 en later in een pre-
adviess voor de Broederschap der Notarissen in Nederland in 1956 het onderscheid 
tussenn terugwerkende kracht, eerbiedigende werking en exclusieve werking beschre-
ven.. Hij stelt hierbij voorop dat niet toereikend is dat steeds voor eerbiediging 
plaatss is indien er sprake is van verkregen rechten en dat steeds voor exclusieve 
werkingg moet worden gekozen indien zulks niet het geval is. Hij komt tot de con-
clusiee dat de wet ten aanzien van bepaalde rechtsfiguren in de regel exclusieve en 
tenn aanzien van andere rechtsfiguren in de regel eerbiedigende werking blijkt te 
hebben.. In dit verband kunnen de volgende drie soorten rechtsposities worden 
onderscheiden;; de onbepaalde rechtspositie, de formeel bepaalde rechtspositie en de 
materieell  bepaalde rechtspositie. Van een onbepaalde rechtspositie is sprake indien 
dee bevoegdheden en verplichtingen van enig rechtssubject onbepaald zijn zowel ten 
aanzienn van een corresponderend subject als ten aanzien van object en inhoud. Als 
voorbeeldd noemt hij het recht om overeenkomsten aan te gaan, bevoegdheid om 
eenn huwelijk aan te gaan, om te testeren en te erven en de staat van wettig of 
natuurlijkk kind.'7 Een rechtspositie is formeel bepaald indien zij niet naar haar 
inhoudd is bepaald maar wel een corresponderend subject of object of beide zijn aan 
tee wijzen. Een voorbeeld is de ouderlijke macht over een bepaald kind en de eigen-
domm van een zekere zaak.1*  Een materieel bepaalde rechtspositie is in alle gevallen 
naarr haar inhoud bepaald; de bepaling van een corresponderend subject en/of object 

177 prof. mr L.J. Hijmans van den Bergh, Overgangsrecht in verband met het ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk 

Wetboek,, preadvies voorde Broederschap der Notarissen in Nederland, 1956, blz. 23 onder verwijzing naar 

zijnn proefschrift, blz. 312 en volgende. 

188 prof. mr L.J. Hijmans van den Bergh, Overgangsrecht in verband met het ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk 

Wetboek,, preadvies voor de Broederschap der Notarissen in Nederland, 1956, blz. 24. 
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kann ontbreken. Als voorbeeld van het bepaald zijn van subject, object en inhoud 
geeftt hij een vorderingsrecht op grond van een bepaalde overeenkomst.19 

Dee ervaring leert aldus Hijmans van den Bergh, dat exclusieve werking van de wet 
geenszinss regel is. "Steeds weer zullen de omstandigheden, de aard van de te regelen 
off  geregelde rechtsstof, de doorslag geven. Waarbij dan de interpretatie van die 
omstandigheden,, van de (sociale) noodzaak tot vernieuwing, afhankelijk zal zijn 
vann de geesteshouding van wetgever of wetsuitlegger. Telkens zal zorgvuldig moeten 
wordenn nagegaan, of de rechtszekerheid, dan wel het tempo van de rechtsontwikke-
lingg moet prevaleren. Dit nadat men: 

 zich er rekenschap van heeft gegeven, welke functie door het kiezen van zekere 
oplossingg aan de wet zal worden toegekend; 

 heeft overwogen, dat de wetgever slechts in zeldzame gevallen aan de nieuwe 
wett terugwerkende kracht verleende en dat voor de wetstoepasser terugwerken-
dee kracht niet te veronderstellen is; 

 in aanmerking heeft genomen dat gewoonlijk - doch met belangrijke uitzonde-
ringenn - de nieuwe wet ten aanzien van onbepaalde en formeel bepaalde rechts-
positiess exclusief werkte en ten aanzien van materieel bepaalde rechtsposities 
eerbiedigend; ; 

 voor wat de taak van de wetgever betreft, nauwkeurig heeft nagegaan, of een 
overgangsbepalingg gewenst is, dan wel er de voorkeur aan moet worden gege-
venn eventuele vragen van overgangsrecht aan de rechter over te laten. Maakt 
menn het aantal overgangsbepalingen te groot, dan wordt de wetgeving onover-
zichtelijk.. Bovendien; men voorziet gewoonlijk niet alle, later rijzende, moeilijk-
hedenn en te veel in bijzonderheden afdalende overgangsbepalingen blijken dan 
niett zelden een belemmering, bijvoorbeeld doordat daaraan argumenten a cont-
rarioo kunnen worden ontleend."20 

Hijmanss van den Bergh komt op grond van deze uitgangspunten tot een ontwerp-
tekstt voor een artikel 4a Wet algemene bepalingen {Wet AB) die eerbiedigende wer-
kingg toekent aan voor het tijdstip van in werking treden van een wettelijke regeling 
voorgevallenn feiten die ingevolge de voorafgaande rechtsregelen de grondslag vor-
menn van een naar inhoud bepaalde bevoegdheid of verplichting van een persoon, 
tenzijj  uit de uitdrukkelijke bewoordingen of de strekking van de desbetreffende 
wettelijkee regeling volgt dat zij ten aanzien van die feiten exclusieve werking heeft. 
Voorr het overige heeft een wettelijke regeling exclusieve werking tenzij uit haar 
bewoordingenn of strekking volgt dat zij eerbiedigende werking heeft. Een wettelijke 
regelingg heeft volgens deze ontwerp-tekst slechts terugwerkende kracht, voor zover 
ditt uit haar bewoordingen ondubbelzinnig volgt. 

199 prof. mr L.J. Hijmans van den Bergh, Overgangsrecht in verband met het ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk 

Wetboek,, preadvies voor de Broederschap der Notarissen in Nederland, 1956, blz. 24. 

200 prof. mr L.J. Hijmans van den Bergh, Overgangsrecht in verband met het ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk 

Wetboek,, preadvies voor de Broederschap der Notarissen in Nederland, 1956, blz. 28 & 29. 
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Inn de memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel benadrukt Hijmans van den 
Berghh dat hij met zijn onderscheid tussen bepaalde en onbepaalde rechtsposities 
zekerr geen sluitend systeem beoogde te geven. "Het betekent echter niet, dat wetge-
verr of rechter voor een reeks gevallen of voor een bepaald geval een regel van over-
gangsrechtt zou kunnen stellen of vinden door alleen maar na te gaan met welke van 
dee drie genoemde soorten rechtsposities men in een gegeven geval of categorie te 
makenn heeft. (...) Telkens opnieuw zal de wetgever bij het maken en zal de rechter 
bijj  de interpretatie van een nieuwe wet zich hebben af te vragen, welke van de drie 
genoemdee werkingen hier zal moeten worden toegekend." 
Hett door Hijmans van den Bergh geformuleerde artikel 4a Wet AB is uiteindelijk 
nooitt ingevoerd. Na bezwaren van de vaste commissie voor justitie van de Tweede 
Kamerr van inhoudelijke en principiële aard werd het ingetrokken. Op de standpun-
tenn van Hijmans van den Bergh is in latere jaren nogal wat kritiek geleverd, met 
namee door Leijten en De Die. 

11.2.22 Leijte n 

J.C.M.. Leijten21 huldigt het standpunt dat er geen algemene regels kunnen worden 
opgesteldd ter beantwoording van de vraag welke werking een nieuwe wet toekomt. 
Volgenss hem kan de vraag of de rechter, waar de wet zelf zwijgt, de nieuwe wet 
exclusievee dan wel eerbiedigende werking moet toekennen, afhankelijk zijn van tal 
vann omstandigheden. Hij noemt: 

 de strekking van de nieuwe wet; 
 de mate waarin het oude recht als onrechtmatig wordt ondervonden; 
 de mate van instemming met de nieuwe regeling; 
 de intensiteit van de verwachting of het recht, dat voor het individu voortsproot 

uitt de oude rechtsregeling; 
 het belang van het recht of die verwachting, beide laatste mede gezien de mate 

waarinn de rechten of verwachtingen basis, uitgangspunt of belangrijke schakel 
zijnn geworden in het leefpatroon. 

Leijtenn constateert dat er andere indicaties zijn dan het bepaald of onbepaald zijn 
vann de rechtspositie die uitmaken of de nieuwe wet exclusieve dan wel eerbiedigen-
dee werking moet toekomen. Hij verwerpt dan ook de leer van Hijmans van den 
Bergh.. Hij verwerpt echter ook de leer dat moet worden uitgegaan van exclusieve 
werkingg indien de wet zwijgt en de strekking ervan geen uitkomst biedt. Dit omdat 
err nu juist niet onder het begrip 'strekking van de wet' vallende indicaties kunnen 
zijnn die moeten leiden tot eerbiedigende werking. Hij komt dan tot de conclusie dat 
dee vraag of de rechter exclusieve of eerbiedigende werking moet aannemen waar de 
wett zelf zwijgt, afhangt van de omstandigheden en dat de hypothese dat er algeme-
nee regels kunnen worden opgesteld, dient te worden verworpen. 

211 Prof. mr J.C.M. Leijten, Overgangsrecht, NJB 1972/14 & 15. 
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11.2.33 De Die 

B.C.M,, de Die22 heeft met name de aandacht gevestigd op de volgende punten: 
 voor een goed inzicht in de overgangsproblematiek is het noodzakelijk dat men 

naastt het begrip anterieure feiten ook het begrip bestaande rechtstoestand (sta-
tuss of rechtsbetrekking) stelt; 

 ter beantwoording van de vraag welke werking de nieuwe wet toekomt, zijn wel 
zekeree algemene richtsnoeren te geven; daarbij dient men ervan uit te gaan dat 
bedoeldee vraag er een is naar de verhouding tussen de nieuwe wet en de 
bestaandee toestand; 

 voor een helder inzicht in de systematiek van het overgangsrecht is het nood-
zakelijkk dat men zich realiseert dat iedere rechtsregel een regel is die rechtsge-
volgenn verbindt aan het voldaan zijn door haar (voor het intreden van dat 
gevolg)) gestelde vereisten. 

Volgenss De Die biedt de opvatting van Leijten te weinig in tegenstelling tot de 
opvattingg van Hijmans van den Bergh, die weer te eenvoudige oplossingen beloofde. 
Voorr een goed inzicht in de exclusieve of onmiddellijke werking dient men volgens 
hemm te onderscheiden tussen anterieure rechtsfeiten en bestaande rechtstoestanden. 
Dee nieuwe wet treft bij haar in werking treden niet alleen anterieure feiten aan 
maarr ook rechtstoestanden, door De Die rechtsposities genoemd. Bij rechtstoestan-
denn gaat het om de rechtsverhouding zowel van een persoon tot een goed (bijvoor-
beeldd een zakelijk recht) als van personen tot elkaar (verbintenis). Ook de zoge-
naamdee status van een persoon, rechtspersoon of goed (de kwalificatie 
onroerend-roerend,, de rang van een vordering) valt onder het begrip rechtspositie. 
Dee rechtstoestand is veelal het gevolg dat de oude wet aan bepaalde rechtsfeiten 
verbond.. Indien men nu voor het overgangsrecht slechts rechtsfeiten onderkent, 
dann neigt men er al snel toe van terugwerkende kracht te spreken in gevallen waar-
inn in feite het nieuwe recht slechts ex nunc de rechtsverhouding zelf gaat beheersen. 
Zelfss komt men in de verleiding te concluderen dat er slechts anterieure en posteri-
euree feiten zijn en dat anterieure feiten door het oude, posterieure feiten door het 
nieuwee recht beheerst moeten worden. Zodoende laat men volgens De Die de hele 
theoriee van overgangsrecht 'de lucht in vliegen'. 

Voorr de beantwoording van de vraag welke werking er aan een nieuwe wet moet 
wordenn toegekend gaat het er volgens De Die steeds om na te gaan wat de verhou-
dingg is tussen de nieuwe wet en de bestaande toestand. Deze verhouding wordt be-
paaldd door de eigenschappen van beide. Men moet dus telkens onderscheiden naar 
dee aard van de toestand (status, rechtsbetrekking) en de wijze waarop de nieuwe 
wett wijziging in die toestand brengt. De Die onderscheidt dan vervolgens tussen 
(nieuwe)) wettelijke bepalingen waardoor het toepasselijk worden: 
aa een einde maakt aan een bestaande toestand, dat wil zeggen een status of 

rechtsbetrekkingg opheft; 
bb een wijziging in het regime van een status of rechtsbetrekking brengt; 

222 mr drs B.C.M, de Die. Overgangsrecht - een herwaardering na vijftig jaar, WPNR 6007. 
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cc een bevoegdheid toekent of ontneemt, hetgeen weer kan leiden tot het onder a 
off  onder b genoemde gevolg (doordat die bevoegdheid wordt uitgeoefend of 
juistt niet meer kan worden uitgeoefend). 

Bijj  de beantwoording van de vraag of de nieuwe wet nu onmiddellijke werking21 

moett toekomen gelden dan volgens De Die de volgende aanknopingspunten; 
 de strekking van de nieuwe wet (welk criterium steeds voorrang heeft mits zij 

voorr het overgangsrecht ondubbelzinnig is); 
 de ernst van de ingreep (waarbij geldt; hoe krasser de ingreep des te eerder 

komtt eerbiedigende werking van het oude recht in aanmerking); 
 de gunstigste bepaling (waarvoor geldt dat de overgangsregel zich zal richten 

naarr de gunstigste bepaling bij rechtsgebieden, waarbij het belang van bepaalde 
categorieënn personen op de voorgrond staat en de belangen van anderen onder-
geschiktt zijn); 

 de aard van de toestand (d.w.z. de status, de rechtsbetrekking of juist het ont-
brekenn daarvan); 

 de duurzaamheid van de toestand (waarbij geldt dat zelden van eerbiediging 
vann bestaand recht sprake zal zijn met betrekking tot status en rechtsbetrekking 
diee duurzaam of van onbepaalde duur zijn omdat de wetgever er in het alge-
meenn naar zal streven nawerking van de oude wet niet te lang te laten duren). 

Opp grond van het bovenstaande komt De Die tot de volgende conclusie: 
 Leidt het van toepassing worden van de nieuwe wettelijke bepaling tot de 

opheffingg van de status van een goed, dan ligt onmiddellijke werking voor de 
handd gezien de duurzaamheid van de status en de moeilijk ontwarbare knopen 
diee handhaving van het oude recht op zou leveren. Niettemin zal nieuw recht -
vanwegee de ernst van de ingreep - veelal niet zonder kunstgreep (zoals conver-
sie)) of zonder toekenning van een overgangstermijn van toepassing worden. 

 Leidt het van toepassing worden van de nieuwe wet tot afschaffing van een 
rechtsbetrekking,, dan pleit tegen onmiddellijke werking dat zulks in sterke mate 
hett vertrouwen van partijen beschaamt die op het voortbestaan van die rechts-
betrekkingg rekenden. Van onmiddellijke werking zal derhalve veelal geen sprake 
kunnenn zijn. Uitzonderingen zijn mogelijk, bij voorbeeld indien de gedupeerde 
compensatiee krijgt, of indien het vertrouwen niet gerechtvaardigd was. 

 Nieuwe wetten die wijziging in het regime van een status of rechtsbetrekking 
brengen,, zullen in het algemeen wel van toepassing kunnen worden met name 
indienn het om een status of rechtsbetrekking van lange of onbepaalde duur gaat. 
Onmiddellijkee of uitgestelde werking lijk t hier derhalve veelal voor de hand te 
liggen,, eerder dan eerbiedigende werking. 

233 De Die pleit met kracht voor deze term i.p.v, de term exclusieve werking. Oe term exclusieve werking heeft volgens 

hemm geen onderscheidend vermogen ten opzichte van het begrip terugwerkende kracht. Exclusieve werking geeft 

immerss slechts aan dat er één regime , de nieuwe wet, van toepassing wordt, doch niet vanaf welk tijdstip die 

nieuwee wet gaat gelden. De term onmiddellijke werking bevat nu juist wel dat tijdselement, onmiddellijk wil zeggen 

directt bij de inwerkingtreding. Ik volg De Die in dezen en zal daarom steeds de term onmiddellijke werking hante-

renn waar anderen ook exclusieve werking gebruiken. 
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Mett De Die ben ik van mening dat deze ingewikkelde theoretische exercities niet 
nodigg behoeven te zijn indien de wetgever zich de moeite zou geven om in concrete 
gevallenn de regels op te stellen. 

11.2.44 Knigg e 
G.. Knigge24 bestrijdt de opvatting van De Die dat het in het overgangsrecht gaat om 
eenn vraagstuk van het geldingsgebied van rechtsregels, waarbij duidelijk onder-
scheidd dient te worden gemaakt tussen de inhoud van die rechtsregels zelf en de 
overgangsregelss die de gelding daarvan beheersen.25 Volgens hem is een vraag naar 
overgangsrechtt steeds een vraag naar de inhoud van de nieuwe wet. De vraag is 
steedss aan welke feiten die wet rechtsgevolgen verbindt. Het antwoord op die vraag 
wordtt gevonden door interpretatie van die wet. Een overgangsbepaling geeft in zijn 
opvattingg een nadere begrenzing aan de inhoud van de wet. Zij vult de 'materiële' 
regell  aan of maakt daarop een uitzondering; zij kan ook niet meer doen dan alleen 
bevestigenn wat reeds in de 'materiële' regel besloten lag. Overgangsbepaling en 
'materiële'' regel samen vormen de inhoud van de wet. Overgangsrecht is in zijn 
ogenn - en anders dan De Die meent - geen recht van een andere, hogere orde. Het 
gaatt niet om regels van een bijzondere soort, maar om gewone regels voor een 
enigszinss bijzonder geval; de overgangssituatie. 

Dee vraagstelling exclusieve of eerbiedigende werking doet naar zijn mening geen 
rechtt aan de veelsoortigheid van de zich voortdoende problemen en van de daar-
voorr mogelijke oplossingen. Een en ander brengt volgens hem met zich, dat aan 
begrippenn exclusieve en eerbiedigende werking slechts een beperkte praktische bete-
keniss toekomt. Met behulp van die begrippen kunnen bepaalde interpretatieproble-
menn handzaam worden aangeduid. Het beginsel van de exclusieve werking bena-
drukt,, dat bij de rechtsvinding op het terrein van het overgangsrecht, evenals bij die 
opp andere terreinen van het recht, de tekst van de wet een grote rol speelt. Maar 
naastt de grammaticale interpretatiemethode staan, ook op het terrein van het over-
gangsrecht,, andere interpretatiemethoden. Het recht wordt volgens Knigge kortom 
opp het terrein van het overgangsrecht niet op andere wijze 'gevonden' dan elders. 

Opp zich ben ik dit met hem eens. De door hem gesignaleerde interpretatieproblemen 
zoudenn echter voor de wetgever aanleiding moeten zijn om bij de invoering van een 
nieuwee wet meteen te voorzien in helder en duidelijk overgangsrecht. 
Kniggee sluit zich in paragraaf 4.2.2. van zijn proefschrift aan bij de opvattingen 
vann Leijten. Wat in het overgangsrecht rechtvaardig is, wordt bepaald door tal van 
factoren.. Hij noemt hierbij: 

 de eisen van rechtszekerheid; 
 de intensiteit van de verwachting (hoe hoger de verwachting is gespannen is des 

tee meer reden om die verwachting te honoreren); 
 de maatschappelijke betekenis van de rechtspositie waarop de verwachting is 

gebaseerd; ; 

244 mr G. Knigge, Verandering van wetgeving, Academisch proefschrift Groningen 1984 (handelseditie), 

paragraaff 3.7. 

255 mr drs B.C.M, de Die, Overgangsrecht - een herwaardering na vijftig jaar, RM Themis 1979/3, blz. 256. 
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 de drang tot rechtsvernieuwing (hoe sterker de onder de oude wet gehandhaaf-
dee situatie als onhoudbaar en/of onrechtvaardig wordt beschouwd, hoe minder 
dee wetgever geneigd zal zijn rekening te houden met de belangen die in die situ-
atiee zijn geïnvesteerd); 

 de mate van instemming waarin het nieuwe recht zich mag verheugen. 

Mett Knigge constateer ik dat de nadruk steeds meer is komen te liggen op het eigen 
inzichtt van de wetgever; hij moet de belangen van diegenen, die gebaat zijn bij het 
behoudd van de bestaande situatie afwegen tegen de belangen van hen, die op veran-
deringg van die situatie aandringen. Het uiteindelijke resultaat zal, zo constateert 
Kniggee enigszins gelaten, politiek bepaald zijn. Dit laatste moge zo zijn. Dat neemt 
niett weg dat er bepaalde uitgangspunten en richtlijnen bij deze afweging in acht 
moetenn worden genomen. 

11.2.55 Polma n 
J.J.R.. Polman26 formuleert de begrippen exclusieve werking, terugwerkende kracht 
enn eerbiedigende werking als volgt. "Zo een wet uitsluitend feiten en/of rechtswaar-
denn reguleert, die en voor zover die binnen haar geldingsduur zijn gesitueerd, werkt 
zijj  als wet van het ogenblik, in welk geval er exclusieve werking is, zo die de feiten 
en/off  de rechtswaarden, die de wet regelt, samenhangen met feiten en/of rechts-
waarden,, welke onder beslag van een voorafgaande wet hebben gelegen. Zo een 
wett deze simultaniteit doorbreekt heeft zij terugwerkende kracht, zo zij naar het 
verledenn toe de aanvang van haar geldingsduur overschrijdt en eerbiedigende wer-
kingg zo zij, hoewel geldend, binnen haar de geldingsduur vallende feiten en/of 
rechtswaardenn niet onder haar heerschappij legt, maar ongemoeid laat, hetgeen 
doorgaanss zal betekenen dat zij onder beslag blijven liggen van een voorgaande wet, 
diee - hoewel afgeschaft - ten aanzien van deze feiten en rechtswaarden de maatstaf 
blijft." 27 7 

Ikk vind de omschrijvingen van Polman zeer moeilijk en moeizaam geformuleerd en 
mett zijn definitie van eerbiedigende werking ben ik het niet eens. Een wet die is 
afgeschaft,, heeft geen werking meer en kan dus niet als maatstaf blijven gelden. 
Indienn gekozen wordt voor eerbiedigende werking, zal dit uitdrukkelijk in de nieu-
wee wetgeving moeten worden opgenomen28. Onmiddellijke werking is tenslotte de 
hoofdregel.. Eerbiedigende werking moet dan ook worden gebaseerd op aanvullen-
dee (overgangs)wetgeving. In zoverre vallen de feiten en/of rechtswaarden waarvoor 
eerbiedigendee werking geldt dus ook onder de heerschappij van de nieuwe wet. De 
overgangsregelingg verbindt alleen andere gevolgen aan deze feiten dan aan feiten 
diee voortspruiten uit rechtsverhoudingen die zijn ontstaan na de inwerkingtreding 
vann de nieuwe wet. In deze overgangswetgeving kan wel worden verwezen naar 
niett meer bestaande wetgeving, zoals bijvoorbeeld het geval is bij artikel 75 Wet IB 
1964,, zoals dat sinds 1 januari 1992 luidt. 

266 J.J.R. Polman, Temporele werking van wetten, Academisch proefschrift, Amsterdam 1984. 

277 J.J.R. Polman, Temporele werking van wetten, Academisch proefschrift, Amsterdam 1984, blz. 482. 

288 Zo ook prof. mr L.J. Hijmans van den Bergh, Overgangsrecht in verband met het ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk 

Wetboek,, preadvies voor de Broederschap der Notarissen in Nederland, 1956, blz. 6 "de nieuwe wet en alleen de 

nieuwee wet beslist of en welke rechtsbetrekkingen onder de oude wet ontstaan, zij al dan niet eerbiedigen". 
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11.2.66 De Vries Len t se h-Kos t ense 

CL.. de Vries Lentsch-Kostense29 hanteert de begrippen onmiddellijke werking, uit-
gesteldee werking en terugwerkende kracht. Zij komt daarbij tot de volgende onder-
scheidingen: : 
Bijj  onmiddellijke werking gaat de nieuwe wet onmiddellijk gelden; dat wil zeggen 
datt de nieuwe wet van haar inwerkingtreding af haar rechtsgevolgen ook met be-
trekkingg tot reeds bestaande rechtstoestanden en anterieure rechtsfeiten onmiddel-
lij kk doet intreden indien aan de door haar (voor het intreden van dat rechtsgevolg) 
gesteldee vereisten is voldaan. In de terminologie van Hijmans van den Bergh: exclu-
sievee werking. 

Bijj  uitgestelde werking gaat de nieuwe wet eerst op termijn gelden voor bij de in-
werkingtredingg reeds bestaande rechtstoestanden en voor anterieure feiten; met be-
trekkingg tot die rechtstoestanden doet de nieuwe wet haar rechtsgevolgen vanaf de 
desbetreffendee termijn intreden indien de rechtstoestand dan nog steeds bestaat en 
aann de door de nieuwe wet (voor het intreden van die rechtsgevolgen) gestelde eisen 
wordtt voldaan. Door Hijmans van den Bergh wordt dit eerbiedigende werking 
genoemd. . 

Bijj  terugwerkende kracht doet de nieuwe wet ten aanzien van bestaande rechtstoe-
standenn en anterieure feiten haar rechtsgevolgen niet alleen over de periode vanaf 
haarr in werking treden doch ook over de periode daarvoor intreden30. 

Zoalss De Vries Lentsch-Kostense terecht opmerkt, is het de eminente verdienste van 
Hijmanss van den Bergh geweest het duidelijk maken dat men de vraag of de nieuwe 
wett al dan niet terugwerkende kracht heeft, niet moet verwarren met de vraag of de 
nieuwee wet al dan niet verkregen rechten schendt. Ter illustratie citeert zij Hijmans 
vann den Bergh uit zijn preadvies voor de Broederschap der Notarissen in Nederland 
uitt 1956: "Handelt men aldus, dan gaat men te werk, alsof men van een over het 
veldd achteruitrijdende auto zeide, dat hij achteruit reed wanneer hij tegen een steen 
(verkregenn recht) botste, doch niet achteruit reed, wanneer hij slechts een molshoop 
(verwachting)) verpletterde." Van met name Hijmans van den Bergh hebben wij der-
halvee geleerd dat de vraag of de nieuwe wet terugwerkende kracht heeft een andere 
iss dan de vraag of de nieuwe wet verkregen rechten eerbiedigt. Van terugwerkende 
krachtt is slechts sprake indien de nieuwe wet haar rechtsgevolgen ook over de 
periodee voor haar inwerkingtreding doet intreden; van terugwerkende kracht is 
geenn sprake indien de nieuwe wet vanaf haar inwerkingtreding ingrijpt in bestaande 
rechtsverhoudingenn en verkregen rechten. In dat laatste geval heeft de wet 'slechts' 
onmiddellijkee werking. Artikel 4 Wet AB verbiedt nieuwe wetten terugwerkende 
krachtt te verlenen, tenzij de wetgever die werking kennelijk heeft beoogd." 

299 mr CL. de Vries Lentsch-Kostense, Overgangsrecht, Monografieën Nieuw BW nr. A25, Deventer 1992, blz. 7 & 8. 

300 Zie ook in gelijke zin mr G. Knigge, Verandering van wetgeving, Academisch proefschrift Groningen 1984 (handels-

editie),, paragraaf 2.1.1. 

311 mrCL.de Vries Lentsch-Kostense, Overgangsrecht, Fiscale Monografieën NBWnr. A25, Deventer 1992, blz. 10 
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Onss rechtsgevoel, of wellicht beter ons rechtvaardigheidsgevoel, verzet zich echter 
tegenn dergelijke vormen van materieel terugwerkende kracht. De pogingen van 
Brunnerr om de gevallen waarin verkregen rechten vanaf de inwerkingtreding van 
dee nieuwe wet worden aangetast, door hem materiële terugwerking genoemd, ook 
onderr de werking van artikel 4 Wet AB te brengen, bleven zonder resultaat.'2 Om 
opp zich volstrekt legitieme en uit nieuwe wetgeving voortvloeiende materieel terug-
werkendee kracht te vermijden, is dan ook aanvullende overgangsregelgeving nood-
zakelijk. . 

11.33 Tussenconclusi e 
Uitt het overzicht van de hiervoor behandelde schrijvers, blijkt dat de vraag of over-
gangsrechtt gewenst is en zo ja, hoe dat in een specifiek geval zou moeten worden 
vormm gegeven, niet eenvoudig en eenduidig is te beantwoorden. Onmiddellijke wer-
kingg is in beginsel de hoofdregel", maar er kunnen omstandigheden zijn die het 
noodzakelijkk of wenselijk maken hiervan af te wijken en (een bepaalde mate van) 
eerbiedigendee werking toe te passen. Deze omstandigheden kunnen worden ge-
vormdd door de afweging tussen rechtszekerheid en het tempo van de rechtsontwik-
kelingg (Hijmans van den Bergh), de mate waarin het vertrouwen van partijen wordt 
beschaamdd die op het voortbestaan van rechtsbetrekkingen rekenden (De Die) en 
dee mate waarin de belangen van diegenen die gebaat zijn bij het behoud van de 
bestaandee situatie moeten worden afgewogen tegen de belangen van hen die op ver-
anderingg van de situatie aandringen (Knigge). Steeds zal weer moeten worden afge-
wogenn of en zo ja, in welke mate er redenen zijn om af te wijken van de hoofdregel 
datt een nieuwe wet in beginsel onmiddellijke werking heeft. Of, zoals de toelichting 
opp aanwijzing 166 van de Aanwijzingen voor de regelgeving het stelt: "Voor de 
beoordelingg in hoeverre afwijking van de hoofdregel noodzakelijk is, dient de ont-
werperr van een regeling zich de maatschappelijke gevolgen daarvan voor te stellen. 
Puntenn van overweging zijn daarbij het vertrouwensbeginsel, de redelijkheid en de 
billijkheid,, de rechtszekerheid en het verrassingseffect...". 

11.44 Overgangsrech t bi j fiscal e wette n 
Inn de volgende paragrafen wordt aan de hand van visie van diverse fiscale schrijvers 
still  gestaan bij het overgangsrecht bij fiscale wetgeving. Hierbij komt uiteindelijk de 
vraagg aan de orde of fiscale wetgeving op dit gebied een andere benadering vereist 
dann de algemene wetgeving. 

11.4.11 Christiaanse 
J.H.. Christiaanse34 heeft in 1990 een aantal uitgangspunten geformuleerd met be-
trekkingg tot de problematiek van de terugwerkende kracht van fiscale wetten. Hij 
hanteertt hierbij de indeling van Hijmans van den Bergh uit 1928 (zie 1.2). 

322 prof. mr C.J.H. Brunner, Rechtsvinding Overgangsrecht Privaatrecht, preadvies Nederlandse Juristenvereniging 

19855 blz. 21 e.v., inclusief de daaropvolgende repliek van De Die uitvoerig besproken door mr CL. de Vries 

Lentsch-Kostense,, Overgangsrecht, Monografieën NBW nr. A25, Deventer 1992, blz. 10 e.v., zie ook prof. mr 

C.J.H.. Brunner, Algemene beginselen van overgangsrecht nieuw vermogensrecht, WPNR 6007. 

333 Zie aanwijzing 166 van de Aanwijzingen voor de regelgeving. 

344 Prof. dr J.H. Christiaanse, Terugwerkende kracht op fiscaal terrein, WFR 1990/5936. 
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Christiaansee bepleit een zuiver onderscheid tussen 'in werking treding' en 'terug-
werking'.. De datum van in werking treden geeft aan vanaf welke datum de wet gel-
dingg heeft. De datum van terugwerking geeft aan vanaf welke datum de wet rechts-
gevolgenn verbindt aan bepaalde feiten. Formuleringen zoals 'de wet treedt met 
terugwerkendee kracht in werking op.. .' of 'zij wordt geacht in werking te zijn 
getredenn met ingang van...' zijn dan ook onwenselijk. De juiste formule die ge-
bruiktt moet worden indien de wetgever aan een wet terugwerkende kracht wil ver-
lenenn luidt volgens de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek: "deze wet treedt 
inn werking met ingang van... (een datum in de toekomst) en werkt terug tot en 
met.... (een datum in het verleden)". 

Aann de hand van de memorie van toelichting bij de Bekendmakingswet van 198835 

komtt Christiaanse tot de volgende twee uitgangspunten; 
11 geen terugwerkende kracht, indien het tegendeel niet blijkt ; 
22 geen verbod van terugwerkende kracht, wel terughoudendheid36. 

Teneindee zogeheten 'aankondigingseffecten' te vermijden, voelde de wetgever zich 
somss gedwongen het overgangsrecht te beperken tot de contracten die bestonden 
opp het moment dat de komende wetswijzigingen bij persbericht werden aangekon-
digd37.. Over dit 'regeren bij persbericht' wordt in de memorie van antwoord bij de 
Wijzigingg van de algemene wetten in verband met de Bekendmakingswet het vol-
gendee gezegd: "Van de in de Bekendmakingswet voorgeschreven wijze van bekend-
makingg van algemeen verbindende voorschriften moet worden onderscheiden het in 
eenn vroeg stadium aankondigen van een door het Kabinet voorgenomen regeling 
doorr middel van bijvoorbeeld een persbericht, waarna vervolgens aan de vastgestel-
dee regeling terugwerkende kracht wordt toegekend tot het moment waarop het 
publiekk door middel van dat persbericht op de hoogte is gesteld van het voorne-
men,, alsmede de inhoud van de regeling. (...) De vraag van de commissie of ik van 
oordeell  ben dat terugwerkende kracht zou kunnen ingaan op het moment waarop 
dee Ministerraad een besluit heeft genomen, moet in het licht van het voorgaande 
bevestigendd worden beantwoord"38. 

Christiaansee kan zich 'in algemene termen gesteld met deze benadering onder 
bepaaldee omstandigheden wel verenigen'. Hij wijst echter op een door de Eerste 
Kamerr op 19 juni 1980 aanvaarde motie die door hem was ingediend tijdens de 
behandelingg van een wetsvoorstel inzake fiscale reparatiewetgeving3* . In deze motie 
erkentt de Kamer dat in duidelijk sprekende gevallen het ontgaan van belasting ook 
doorr wetgeving dient te worden bestreden, maar dat terugwerkende kracht van 

355 Wetsvoorstel 19 583, Regeling van de uitgifte van het Staatsblad en de Staatscourant en van de bekendmaking 

enn de inwerkingtreding van wetten, algemene maatregelen van bestuur en vanwege het Rijk anders dan bij wet of 

algemenee maatregel van bestuur vastgestelde algemeen verbindende voorschriften (Bekendmakingswet). 

366 Tweede Kamer, 1985-1986,19 583, nr. 3, blz. 6. 

377 Bijvoorbeeld het persbericht d.d. 14 november 1975, waarin een wijziging in de belastbaarheid van het rente-

bestanddeell in zogeheten 'koopsompolissen' werd aangekondigd en het persbericht van 15 oktober 1990 

waarinn het overgangsregime voor lijfrenten tegen premiebetaling werd beperkt. 

388 Prof. dr J.H. Christiaanse, Terugwerkende kracht op fiscaal terrein, WFR 1990/5396, blz. 1572 

399 Eerste Kamer, 1979-1980,15 516, nr. 42g. 
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belastingwettenn in het algemeen dient te worden vermeden en dat reparatiewet-
gevingg op belastingterrein zich dient te beperken tot concrete ernstige leemten. 
Overigenss is ook in 1964 al een motie van orde aangenomen door de Eerste Kamer, 
waarinn werd vastgelegd dat de Kamer van oordeel is dat het geboden is bij de belas-
tingwetgevingg de grootst mogelijke terughoudendheid te betrachten bij de op-
leggingg van lasten, gegrond op in het verleden liggende omstandigheden.4041 

Christiaansee besluit zijn betoog met de conclusie dat het in het algemeen een begin-
sell  van behoorlijke wetgeving wordt geacht, dat belastingwetten niet terugwerken. 
Hierbijj  tekent hij wel aan dat dit bepaalde uitzonderingen niet uitsluit, bijvoorbeeld 
mett het oog op aankondigingseffecten, of ter voorkoming van ongelijkheden ten 
gevolgee van kennelijk onvermijdelijk lekken. 

11.4.22 Pras t 

H.. Prast schreef in 1978 een preadvies voor de Vereniging voor de Belastingweten-
schapp over terugwerkende kracht op het gebied van belastingwetgeving.42 Dit advies 
werdd naderhand besproken in de Algemene ledenvergadering van deze vereniging. 

11.4.2.11 Het preadvies 

Hijj  onderscheidt terugwerkende kracht in de eigenlijke zin van het woord, dat wil 
zeggenn de wetten zijn mede van toepassing op belastbare feiten die zich voordeden 
vóórr de afkondiging van die wetten, van exclusieve werking, door hem ook retro-
spectievee werking genoemd. In zijn preadvies gaat Prast na in hoeverre terugwer-
kendee kracht voorkomt bij belastingwetten, waarom deze voorkomt en of een der-
gelijkee terugwerkende kracht gerechtvaardigd is. Hij komt tot de conclusie dat de 
vraagg of artikel 4 Wet AB zich tot de rechter dan wel tot de wetgever richt, een 
theoretischh interessante doch academische vraag is. Indien de bepaling al een ver-
bodd voor de wetgever zou bevatten, zou hij nog de macht hebben dit te negeren. 
Voorr de wetgever is niet de vraag of hij belastingwetten met terugwerkende kracht 
kann invoeren respectievelijk wijzigen, maar of hij dit behoort te doen. Zich beper-
kendd tot het belastingrecht komt hij daarbij tot de volgende normstelling: "Dat 
belastingheffingg niet met terugwerkende kracht mag worden opgelegd, is een norm 
waaraann de overheid zich - uitzonderingen daargelaten - heeft te houden, ook al 
heeftt hij de feitelijke macht dit niet te doen".43 Artikel 4 Wet AB bevat naar zijn 
meningg méér dan een rechtsregel, het geeft uitdrukking aan een rechtsbeginsel. 

400 Motie van orde van de leden Polak, De Wilde, Terwindt, Troostwijk en Van Wingerden, aangenomen door de Eerste 

Kamerr der Staten Generaal in haar vergadering van 15 december 1964 (Eerste Kamer 1964-1965, 5380, nr. 49). 

411 Prast is van oordeel dat de tekst van deze motie veel te ver gaat, hoewel hij zich met de strekking ervan wel kan 

verenigen.. Letterlijke interpretatie zou naar zijn oordeel in feite bevriezing van de belastingwetgeving betekenen 

(mrr H. Prast, Terugwerkende kracht op het gebied van belastingwetgeving (1), Geschrift van de Vereniging voor 

Belastingwetenschap,, nr. 150, Deventer 1978, blz. 42). 

422 mr H. Prast, Terugwerkende kracht op het gebied van belastingwetgeving (1), Geschriften van de Vereniging voor 

Belastingwetenschap,, nr. 150, Deventer 1979. 

433 mr H. Prast, Terugwerkende kracht op het gebied van belastingwetgeving (1), Geschrift van de Vereniging voor 

Belastingwetenschap,, nr. 150, Deventer 1978, blz. 9. 
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Alss argumenten voor zijn standpunt voert hij aan: 
 terugwerkende kracht schaadt de rechtszekerheid; 
 terugwerkende kracht schaadt het beginsel dat een rechtsnorm niet in werking 

behoortt te treden voordat zij als zodanig is bekend gemaakt; 
 terugwerkende kracht kan verkregen rechten schaden; 
 terugwerkende kracht schaadt (met name bij herhaalde toepassing) het gezag 

vann de wetgever; 
 door aankondiging van of zinspeling op een eventuele wetswijziging met terug-

werkendee kracht voor het geval de bestaande wetgeving onvoldoende mogelijk-
hedenn tot weerlegging van een bepaalde interpretatie van een bepaalde wettelij-
kee bepaling mocht bieden, wordt het de belastingplichtige in feite onmogelijk 
gemaaktt die interpretatie door de rechter te laten toetsen. Indien de bewindslie-
denn een dergelijke aankondiging doen, begeven zij zich op een terrein dat het 
hunnee niet is. 

Enigszinss aarzelend voegt Prast hier een argument aan toe waarvoor bewijs ont-
breekt.. Naar zijn overtuiging tast regelmatig voorkomen van terugwerkende kracht 
dee fiscale moraal aan. De contribuabelen ervaren een wijziging met terugwerkende 
krachtt van een belastingwet te hunnen ongunste veelal als onredelijk. In zoverre 
sluitt het rechtsbeginsel {geen belastingverzwaring met terugwerkende kracht) aan 
bijj  het rechtsgevoel van de belastingplichtige. De schade die uit het verzwakken van 
dee fiscale moraal zou voortvloeien, acht Prast vele malen groter dan het nadeel dat 
eenn onbillijk geacht gebruik - al spoedig misbruik genoemd - van bepaalde wettelij-
kee bepalingen nog enige tijd voortduurt. Bij een attente wetgeving kan die tijdsduur 
naarr zijn mening overigens kort zijn.44 

Mett betrekking tot de onmiddellijke werking komt Prast tot de conclusie dat deze 
werkingg niet kan worden vermeden bij wijziging in de belastingwetgeving. Belast-
baree feiten worden nu eenmaal beïnvloed door feitelijke situaties of rechtshandelin-
genn die eerder zijn ontstaan, respectievelijk verricht. De belastingwetgeving zal zich 
inn beginsel moeten richten op de belastbare feiten zoals die zich onder de 
werkingg van die wetgeving manifesteren. De wetgever zal zeker niet in alle gevallen 
rekeningg kunnen houden met op het tijdstip van wetgeving bestaande situaties, die 
pass in de toekomst tot belastbare feiten (kunnen) leiden. Met name bij ingrijpende 
wetswijzigingenn is het gewenst dat de wetgever zich realiseert, in hoeverre de ex-
clusievee werking ernstige gevolgen kan hebben en dan ter zake een overgangsmaat-
regell  treft.45 Indien (wijziging van) een belastingwet steeds eerbiedigende werking 
zouu hebben, zou het belastingrecht volgens Prast onvermijdelijk verstarren. Indien 
dee wetgever bij het invoeren van of wijzigen van belastingwetten geen verandering 
zouu mogen brengen in de tot dan toe geldende fiscale gevolgen voor wat betreft alle 
eerderr bestaande rechtstoestanden zou hetzij de wetgeving onleesbaar, hetzij de uit-

444 mrH. Prast, Terugwerkende kracht op het gebied van belastingwetgeving (1), Geschrift van de Vereniging voor 

Belastingwetenschap,, nr. 150. Deventer 1978, blz. 12. 

455 mrH. Prast, Terugwerkende kracht op het gebied van belastingwetgeving (1), Geschrift van de Vereniging voor 

Belastingwetenschap,, nr. 150, Deventer 1978, blz. 13. 
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voeringg onmogelijk worden. Niemand zal echter ontkennen dat regelmatige wijzi-
gingg en aanpassing van fiscale wetten nodig is. Daarbij zal steeds de keuze moeten 
wordenn gemaakt tussen exclusieve werking of (beperkte) eerbiedigende werking.46 

Ikk ben het in grote lijnen met Prast eens. Zijn conclusie dat een algemene richtlijn 
terzakee van het overgangsrecht niet valt te geven, deel ik echter niet. De doelstelling 
vann mijn onderzoek is dan ook voor overeenkomsten van levensverzekering een 
dergelijkee richtlijn wel te geven. Ik teken hierbij meteen aan, dat ook in mijn bena-
deringg de omstandigheden van het concrete geval een belangrijke rol spelen. Een 
algemenee richtlijn hoe te handelen bij het formuleren van fiscaal overgangsrecht 
voorr overeenkomsten van levensverzekering dient geen wet van Meden en Perzen te 
zijnn doch een hulpmiddel om in een concreet geval te komen tot overgangsrecht 
waarbijj  de belangen van de wetgever en de belastingplichtigen op evenwichtige 
wijzee met elkaar worden verbonden. De conclusie van Prast dat de vraag in hoever-
ree onmiddellijke werking behoort te worden vermeden van geval tot geval zal moe-
tenn worden beoordeeld, deel ik dan ook wel. 

Prastt komt tot de conclusie dat exclusieve werking regel zou moeten zijn en eerbie-
digendee werking - hoezeer soms geboden of gewenst - uitzondering. Hij komt tot 
eenn aantal criteria dat moet worden gehanteerd bij het beantwoorden van de vraag 
off  de onmiddellijke werking van een wet moet worden gematigd door overgangs-
maatregelen.. De leer van de verkregen rechten kan zijns inziens niet maatgevend 
zijn.. Op zichzelf ontleent de belastingplichtige aan het feit dat een bepaalde belas-
tingwett bestaat geen 'recht' dat die wet voor wat hem betreft de fiscale gevolgen 
vann bestaande situaties niet zal worden gewijzigd. Een verwachting schept de belas-
tingwett in bepaalde gevallen wel. Bij wetswijzigingen dient volgens Prast met deze 
verwachtingenn in redelijkheid rekening te worden gehouden. Een tweede criterium 
iss dat schokeffecten vermeden dienen te worden. Onder schokeffecten begrijpt hij 
niett alleen de gevolgen van een plotselinge ingrijpende wijziging in de positie van 
groepenn belastingplichtigen, doch tevens ongewenste plotselinge effecten op niet fis-
calee gebieden, zoals de woningbouw en/of woningmarkt bij wijziging van de aftrek 
vann hypotheekrente. Tenslotte meent Prast dat eerbiedigende werking geboden kan 
zijnn indien de wetgever een door de belastingadministratie voorgestane doch 
betwistee opvatting voor de toekomst in de wet wil vastleggen. Indien daarbij exclu-
sievee werking wordt gehanteerd, begeeft de wetgever zich naar zijn oordeel op een 
terreinn dat het zijne niet is, doch dat van de rechter. Dit leidt zijns inziens tot een 
onzuiverr element in de wetgeving.47 

466 mr H. Prast, Terugwerkende kracht op het gebied van belastingwetgeving (1), Geschrift van de Vereniging voor 

Belastingwetenschap,, nr. 150, Deventer 1978, blz. 38. 

477 mr H. Prast, Terugwerkende kracht op het gebied van belastingwetgeving (1), Geschrift van de Vereniging voor 

Beiastingwetenschap,, nr. 150, Deventer 1978, blz. 40. 
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Prastt besluit zijn preadvies met de volgende conclusies: 
 In de belastingwetgeving dient terugwerkende kracht ten nadele van de belas-

tingplichtigee te worden vermeden48. Dit geldt zowel voor wetten in formele zin 
alss voor besluiten, beschikkingen, verordeningen en resoluties. Uitzonderingen 
opp deze regel zijn slechts toelaatbaar indien het achterwege laten van een heffing 
mett terugwerkende kracht zo bezwaarlijk zou zijn, dat het beginsel van de 
rechtszekerheidd behoort te wijken voor een hoger rechtsbeginsel. Dit kan slechts 
inn uitzonderlijke situaties het geval zijn. 

 De verantwoordelijkheid voor het handhaven van deze regel berust voor wat 
betreftt wetten in formele zin volledig bij de wetgever. Voor wat betreft belas-
tingverordeningenn van lagere publiekrechtelijke lichamen is het gewenst dat de 
wetgeverr zodanige regels vaststelt, dat terugwerkende kracht wordt uitgesloten. 
Zolangg dit niet is geschied, berust de verantwoordelijkheid bij de lagere regelge-
vendee organen. 

 De gesignaleerde tendens tot het in toenemende mate aankondigen, indienen en 
aannemenn van wetsontwerpen op fiscaal gebied, die in terugwerkende kracht 
voorzien,, zou op den duur kunnen leiden tot: 
-- ondermijning van het gezag van de wetgever; 
-- verschuiving van de feitelijke bevoegdheden op het gebied van de fiscale 

wetgevingg van de wetgever naar de regering; 
-- inkrimping van de taak van de rechter; 
-- een toenemend gevoel van onvrede en onzekerheid bij de belastingplichti-

gen;; dit zou de fiscale moraal kunnen aantasten. 
 Met betrekking tot verdragen ter voorkoming van dubbele belasting moet wor-

denn erkend dat een zekere terugwerkende kracht onvermijdelijk is (gezien het 
kaderr van dit onderzoek, ben ik niet ingegaan op hetgeen Prast hieromtrent in 
zijnn preadvies heeft geschreven; ter will e van de volledigheid neem ik zijn con-
clusiee hieromtrent wel op; hmk). Dit is aanvaardbaar, mits aan belanghebben-
den,, die door deze terugwerking achteraf in een nadelige positie zouden komen 
dee mogelijkheid wordt geboden tot aan de ratificatie van het verdrag te worden 
belastt volgens de nationale wetgevingen van beide staten, respectievelijk volgens 
dee bepalingen van het eerder geldende verdrag. 

 Hoewel een belastingwet {in materiële zin) als regel exclusieve werking zal moe-
tenn hebben, dient de wetgever zich telkens af te vragen of, gelet op het geheel 
vann de omstandigheden, een overgangsregeling nodig is. Daarbij behoort te wor-
denn nagegaan of en in hoeverre eerbiedigende werking passend is. 

 Indien overgangsbepalingen ontbreken, dient er bij de interpretatie van de nieu-
wee voorschriften van te worden uitgegaan dat de nieuwe regeling exclusieve wer-
kingg heeft. Een uitzondering hierop geldt, indien duidelijk is dat exclusieve wer-
kingg op een bepaald punt door de wetgever, c.q. het regelgevend orgaan, 
redelijkerwijss niet kan zijn beoogd. 

488 Zie ook prof. mr A.M. Donner die constateert dat het probleem slechts naar één kant bestaat. Van salarisverho-

gingg of belastingverlaging met terugwerkende kracht heeft nog nooit iemand een probleem gemaakt. Het is daar 

omm volgend Donner 'te leep' om zich voor de afwijzing van terugwerkende kracht ten ongunste van bepaalde per-

sonenn of situaties te beroepen op de tekst van artikel 4 Wet AB (Nederlands bestuursrecht, algemeen deel, 

Alphenn aan den Rijn 1987, blz. 85). 
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11.4.2.22 De bespreking in de Algemene ledenvergadering 
Hett preadvies van Prast werd besproken in de Algemene ledenvergadering van de 
Verenigingg voor Belastingwetenschap. Daarin gaf een aantal lieden hun visie op dit 
onderwerp.499 Geppaart constateert dat de gedachte geen terugwerkende kracht toe 
tee passen, dreigt te verdwijnen. De vanzelfsprekendheid van vroeger dat belasting-
wettenn niet mogen terugwerken, brokkelt af. Ter illustratie verwijst hij onder ande-
ree naar het wetsvoorstel inzake de koopsompolissen (zie hoofdstuk V) dat op dat 
momentt uiterst actueel was. In dit wetsvoorstel was echter geen sprake van formele 
terugwerkendee kracht, maar van (voor een bepaald soort verzekering) onmiddellij-
kee werking. Uit dit voorbeeld kan worden afgeleid dat Geppaart ook materieel 
terugwerkendee kracht begrijpt onder het begrip terugwerkende kracht. Volgens 
Geppaartt gaat het er niet om of zich een belastbaar feit heeft voorgedaan om te 
kunnenn spreken van een materieel bepaalde rechtspositie, maar gaat het er om of er 
eenn rechtsverhouding in latente vorm is ontstaan die wel tot een materieel bepaalde 
rechtspositiee kan leiden. In een dergelijke situatie is er naar zijn mening sprake van 
eenn materieel bepaalde rechtspositie die moet worden geëerbiedigd. Hij introdu-
ceertt het begrip 'latente belastingvordering'. Tegenover de belastingschuld stelt hij 
dee belastingvordering. De belastingplichtige heeft er recht op dat in de komende 
jarenn rekening wordt gehouden met deze situatie. Als voorbeeld geeft hij de aftrek 
vann rente die wordt betaald ter zake van een hypothecaire schuld. De hypothecaire 
schuldd is een lopende rechtsverhouding. Een wettelijke maatregel daarop valt niet 
'imm freien Raum' maar er is sprake van een bestaande rechtsverhouding. Aanspraak 
opp belastingvermindering is in beginsel rechtens aanwezig op dat moment. Iemand 
diee een hypothecaire schuld heeft en daarover gedurende bijvoorbeeld 20 jaar rente 
moett betalen, heeft als het ware een positieve fiscale rechtsverhouding. Hij heeft er 
volgenss Geppaart recht op in de toekomst een belastingvermindering te krijgen, 
zodatt hij deze lopende rechtsverhouding in zijn belastingberekeningen mag hante-
ren.. Hij constateert dat de facto elk kabinet er rekening mee moet houden. Hij ver-
wijstt naar de reactie van de bevolking op de gedachte de hypotheekrente-aftrek te 
beperken.. De facto moet de regering daarvoor wijken. Zij moet aanvaarden dat er 
eenn positieve latente belastingvordering aanwezig is.™ 

Voorr wat de hypotheekrente-aftrek moge Geppaart gelijk hebben, ook in de huidige 
tij dd is dit nog steeds een heilig huisje, maar dit is mijns inziens veeleer een politieke 
afwegingg dan een rechtstheoretische. Angst voor stemmenverlies weerhoudt politici 
ervann de hypotheekrente ter discussie te stellen. In de visie van Geppaart zouden 
echterr ook bezitters van een overeenkomst van levensverzekering met langjarige 
premieverplichtingenn en niet-hypothecaire leningen een beroep kunnen doen op de 
'latentee belastingvordering' en volledige eerbiedigende werking kunnen claimen voor 
hunn aftrekbare lijfrentepremie of als persoonlijke verplichtingen aftrekbare rente. 
Dee geschiedenis zoals die onder andere het onderwerp van mijn onderzoek was, 
heeftt geleerd dat dit niet zo is. 

499 Terugwerkende kracht op het gebied van belastingwetgeving (2), Bespreking van het preadvies van mrH. Prast, 

Geschriftenn van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr, 151 , Deventer 1979. 

500 Terugwerkende kracht op het gebied van belastingwetgeving (2), Bespreking van het preadvies van mrH. Prast, 

Geschriftenn van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 151 , Deventer 1979, blz. 10 & 11 . 
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Geppaartt wijst op het oneigenlijke gebruik van de wetgeving dat gewoonlijk als 
motiveringg van terugwerkende kracht door de regering wordt gebruikt. De vraag is 
echterr volgens hem of de regering dat mag uitmaken. Is de staatssecretaris van 
Financiënn bevoegd eenzijdig te verklaren dat van een wet oneigenlijk gebruik wordt 
gemaakt?? Ook wanneer wij dat allemaal vinden, is dat nog maar het oordeel van 
eenn groep mensen. Degene die daarvoor in ons rechtssysteem is geroepen, is in laat-
stee instantie altijd de rechter, in het bijzonder de Hoge Raad. De Hoge Raad kan in 
onss wettelijke systeem met gezag verklaren, dat sprake is van oneigenlijk gebruik. 
Hett gaat niet aan dat welke deskundige ambtenaar van het ministerie van Financiën 
ookk verklaart dat van een wet oneigenlijk gebruik wordt gemaakt. Anders wordt de 
wettelijkee grondslag waarop de belastingheffing steunt, vervangen door een onge-
motiveerd,, niet te controleren persbericht. Geppaart acht dat volstrekt onjuist. 
Volgenss hem, en ik ben dit hartgrondig met hem eens, is ook wanneer wij vinden 
datt een bepaalde regeling niet deugt en misbruikt wordt, de juiste weg dat men zich 
wendtt tot de Hoge Raad met de vraag te oordelen of het gebruik inderdaad onei-
genlijkk is. Mogelijk zegt de Hoge Raad bijvoorbeeld met een beroep op het leerstuk 
vann de wetsontduiking, dat in het betreffende geval sprake is van een volstrekt on-
juistt gebruik van de wetgeving. Zegt de Hoge Raad dat niet, dan is er een lacune in 
dee wet. Dan zit er een gat in het systeem. Het enige juiste antwoord daarop is zo 
snell  mogelijk de dijk dichten en een budgettair verlies op de koop toe nemen. Het 
gaatt volgens Geppaart niet aan het rechtssysteem te doorbreken met de stelling dat 
hett ministerie vindt, ook al zijn wij het er allemaal mee eens, dat sprake is van onei-
genlijkk gebruik.sl 

Geppaartt sluit zijn betoog af met de stelling: "Zwaarwegende argumenten zouden 
inn het vlak van de redelijkheid tot een zekere terugwerkende kracht kunnen leiden. 
Hett persbericht vind ik juridisch echter een monstrum. Het is afschuwelijk. Wij 
moetenn ten minste een goed uitgedacht wetsontwerp voor ons hebben. Een wets-
ontwerpp is een verklaring van de regering in een uitdrukkelijke vorm, gemotiveerd 
mett een memorie van toelichting. De Raad van State heeft er zijn oordeel over kun-
nenn geven. Op dat moment valt er met mij te praten over terugwerkende kracht. 
Zodraa de regering openlijk een stelling inneemt in de vorm die daarvoor aangewe-
zenn is - het wetsontwerp -, is er te praten over een zekere terugwerkende kracht. Er 
moett echter allereerst een wetsontwerp komen en wel met een zeer zwaarwegende 
motivering."52 2 

Ploegerr vindt de definitie van Prast van terugwerkende kracht niet vlekkeloos. Prast 
definieertt terugwerkende kracht als het mede van toepassing zijn van wetten op 
belastbaree feiten die zich voordeden vóór de afkondiging van de wetten. Ploeger 
plaatstt hierbij de kanttekening dat de feiten niet persé belastbare feiten behoeven te 
zijn.. Indien andere feiten dan belastbare feiten door de nieuwe wet anterieur belast-

511 Terugwerkende kracht op het gebied van belastingwetgeving (2), Bespreking van het preadvies van mr H. Prast, 

Geschriftenn van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 151, Deventer 1979, blz. 11 & 12. 

522 Terugwerkende kracht op het gebied van belastingwetgeving (2). Bespreking van het preadvies van mr H. Prast, 

Geschriftenn van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 151, Deventer 1979, blz. 12 & 13. 
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baree feiten worden, is dat ook terugwerkende kracht." Volgens Ploeger moeten we 
onss bij de vraag of al dan niet in terugwerkende kracht moet worden voorzien, 
latenn leiden door een afweging van verschillende belangen, een afweging die ook 
vann belang is bij allerlei andere kwesties die zich voordoen bij het tot stand brengen 
vann wetten. De schade die door terugwerkende kracht aan de rechtszekerheid kan 
wordenn toegebracht, kan zoveel mogelijk worden beperkt door middel van de aan-
kondigingg van de voorgenomen wijziging, mits van voldoende duidelijke inhoud. 
Ditt lijk t Ploeger een doeltreffend instrument.54 

Christiaansee concludeert dat in ons rechtssysteem op zich geen bezwaar bestaat 
tegenn terugwerkende kracht. Dat oordeel is aan de wetgever. Het recht moet zich 
volgenss hem snel aanpassen aan de ontwikkelingen in de samenleving. Het komt er 
naarr zijn oordeel op aan of voor de wetgever criteria kunnen worden ontwikkeld 
voorr dit afwegingsproces. Hij noemt twee punten; in de eerste plaats kunnen de 
consequentiess van terugwerkende kracht voor de contribuabelen onaanvaardbaar 
zijn.. Het tweede punt dat hij van belang vindt, is de vraag of de Staten Generaal 
zelff  bij herhaling op een bepaalde maatregel hebben aangedrongen. Met andere 
woorden,, is er als het ware ten gevolge van de lange duur van het wetgevende pro-
ces,, door de ingewikkeldheid en andere factoren nog geen antwoord gekomen op 
hett aandringen op een wettelijke voorziening door de Staten Generaal? Dat is het 
gevall  bij de reparatiewetgeving en ook op vele andere terreinen. Er is als het ware 
maatschappelijkee overeenstemming dat er iets moet gebeuren. Het moment van 
bekendmakingg speelt dan volgens Christiaanse niet zo'n rol. Gelet op de onaan-
vaardbaree consequenties in het kader van de rechtszekerheid is het volgens hem van 
belang,, dat in een zo vroeg mogelijk stadium in ieder geval het voornemen tot het 
treffenn van maatregelen bekend wordt gemaakt. Hij wil hierbij echter niet zo ver 
gaann als Geppaart die het moment van indiening van een wetsontwerp eventueel nog 
well  wil accepteren, maar een persbericht niet. Hij pleit ervoor de maatschappelijke 
ontwikkelingenn en de lange duur van het wetgevende proces in ogenschouw te 
nemen.. Volgens Christiaanse verdedigt Prast een veel te beperkte opvatting.55 

Zwemmerr is het met Prast eens dat in principe terugwerkende kracht ten nadele 
vann belastingplichtigen moet worden vermeden. En dat uitzonderingen op die regel 
slechtss toelaatbaar zijn als het beginsel van rechtszekerheid moet wijken voor een 
hogerr rechtsbeginsel dat wel voor terugwerkende kracht pleit. Hij is echter van me-
ningg dat het beginsel van rechtszekerheid niet altijd de boventoon moet voeren. Hij 
kann zich goed voorstellen dat met name bij reparatiewetgeving het beginsel van de 
rechtszekerheidd een heel ondergeschikte rol speelt, bijvoorbeeld bij rechtshandelin-
genn die een belastingplichtige nog moet verrichten en waarvoor hij op het ogenblik 
vann de aankondiging van het wetsvoorstel nog geen enkele verplichting heeft aange-
gaan.. Zodra bekend is geworden dat zo'n wetsvoorstel bestaat, kan de belasting-

533 Terugwerkende kracht op het gebied van belastingwetgeving (2). Bespreking van het preadvies van mrH. Prast, 

Geschriftenn van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 151, Deventer 1979, blz. 16. 

544 Terugwerkende kracht op het gebied van belastingwetgeving (2), Bespreking van het preadvies van mrH. Prast, 

Geschriftenn van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 151 , Deventer 1979, blz. 18 & 19. 

555 Terugwerkende kracht op het gebied van belastingwetgeving (2), Bespreking van het preadvies van mrH. Prast, 

Geschriftenn van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 151 , Deventer 1979, blz. 24 & 25. 
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plichtigee er volgens Zwemmer namelijk rekening mee houden. Zijn enige rechtson-
zekerheidd is dan nog, of het voorstel al dan niet zal worden aanvaard. Als de belas-
tingplichtigee rechtshandelingen waarop het wetsvoorstel betrekking heeft, toch ver-
richtt dan neemt hij bewust het risico dat de uit het wetsvoorstel voortgekomen wet, 
aann een dergelijke rechtshandeling met terugwerkende kracht de beoogde rechtsge-
volgenn ontzegt. In de optiek van Zwemmer zal het beginsel van de rechtszekerheid 
dann al heel gauw moeten wijken voor een beginsel van hogere orde. Als voorbeeld 
vann een dergelijk beginsel geeft Zwemmer de wens om nog enige belastingmoraal in 
standd te houden. 

Err zijn volgens hem echter ook wel gevallen denkbaar waarin de rechtszekerheid 
well  aan terugwerkende kracht in de weg staat. Dit kan met name het geval zijn als 
dee belastingplichtige al vóór de aankondiging van het wetsontwerp de verplichting 
heeftt aangegaan tot het verrichten van rechtshandelingen waaraan het wetsvoorstel 
dee beoogde fiscale gevolgen tracht te ontnemen. In dat geval heeft de belastingplich-
tigee bij het aangaan van de verplichtingen namelijk nog niet met een wetswijziging 
rekeningg kunnen houden. De rechtszekerheid eist dan volgens Zwemmer toch wel 
datt een dergelijke wijziging voor die gevallen niet eerder werkt dan het tijdstip 
waaropp de wet in werking treedt. Hij zou in dat geval een exclusieve werking van 
dee wet willen voorstaan. Zijn conclusie is dan ook dat terugwerkende kracht wel de 
opp het tijdstip van aankondiging nog niet aangegane contractuele posities mag 
bestrijken,, maar niet de contractuele posities die ten tijde van de aankondiging 
reedss bestaan. Zijn voorstel is voor lopende contracten in principe exclusieve wer-
kingg aan te nemen, waarbij van geval tot geval moet worden beoordeeld in hoever-
ree een overgangsregeling noodzakelijk is.56 

Langereiss is van mening dat de doctrine veel minder afwijzend staat tegenover wet-
gevingg waaraan terugwerkende kracht is verleend dan Prast stelt. Hij volgt Prast 
waarr deze slechts bij uitzondering terugwerkende kracht van fiscale wetten toelaat-
baarr acht. In plaats van een hoger rechtsbeginsel zou hij liever willen spreken van 
eenn rechtvaardigingsgrond. Daarmee wordt aangegeven dat de wetgever zich tel-
kenss bij de invoering van een belastingwet met terugwerkende kracht zal moeten 
rechtvaardigen.. Hij geeft een tweetal gronden aan waarop terugwerkende kracht 
gebaseerdd zou kunnen zijn. Allereerst is er de rechtvaardigingsgrond dat de door de 
wetgeverr ongewenste situatie is ontstaan door factoren waarop deze geen enkele 
invloedd kon uitoefenen. Als voorbeelden noemt hij een oorlogssituatie, het uiteen-
vallenn van de EEG of een rechterlijke beslissing van de Hoge Raad. Een voor de 
wetgeverr zeer ongelukkig uitvallend arrest, tezamen met zeer ernstige budgettaire 
gevolgenn lijken hem voldoende rechtvaardigingsgrond. Een tweede rechtsgrond is 
volgenss Langereis het aankondigingseffect. Terugwerkende kracht lijk t verdedig-
baarr teneinde het spreidingsgebied van de door de wetswijziging aangemerkte onge-
wenstee wetstoepassingen niet nog groter te maken. Dit geldt volgens hem te meer 
indienn door een bepaald wetssysteem de ongewenste wetstoepassingen vóór de 
inwerkingtredingg van de nieuwe wet een olievlekwerking kunnen krijgen, welke de 

566 Terugwerkende kracht op het gebied van belastingwetgeving (2), Bespreking van het preadvies van mr H. Prast, 

Geschriftenn van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 151, Deventer 1979, blz. 25 & 26. 
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dalendee belastingmoraal nog verder kan doen zakken. Terugwerkende kracht zal in 
dee eerstgenoemde categorie volgens Langereis niet verder mogen gaan dan tot het 
momentt waarop de overmachtssituatie begon. Bij de tweede categorie lijk t hem 
terugwerkingg tot het moment waarop de wetgever de wetswijzigingen aankondigde 
dee uiterste mogelijkheid. Deze aankondiging zal dan volgens hem wel zo gedetail-
leerdd mogelijk moeten geschieden.57 

Nooteboomm is van mening dat het persbericht geen monstrum is dat rechtmatig 
geaborteerdd dient te worden. Het is volgens hem een verfijnd, zeer zorgvuldig te 
hanterenn rechtsinstrument dat dient te stoelen op een diepgaand overwegen van het 
zeerr grote belang van de wetszekerheid en een diepere evaluatie van een breed 
rechtsbewustzijnn van de maatschappelijke disfunctionaliteit van de wet. Zoals hij 
ookk in de Kamer heeft gezegd, moet wetsordening volgens hem in onze gemeen-
schapp een zeer belangrijk, elementair element blijven. Komen de waterstromen en 
dreigenn de betonpalen die het wetsgebouw stutten te bezwijken, dan behoeft niet te 
wordenn gewacht tot de heistelling is opgezet, maar mogen zandzakken worden ge-
bruiktt om redding te brengen in de nood.58 

Smidd is van mening dat terugwerkende kracht nodig is als uitdrukkelijk oneigenlijk 
gebruikk wordt bestreden, zeker na een goede aankondiging. Tegenwoordig bereikt 
eenn persbericht volgens hem meer mensen dan de afkondiging van een wet. Een 
goedee aankondiging, met een duidelijke inhoud, is naar zijn mening zeker voldoen-
dee om terwille van de rechtszekerheid bepaalde aanpassingen te kunnen doorvoeren 
mett een zekere terugwerkende kracht. Wel blijf t in alle gevallen een afweging nood-
zakelijk." " 

Vann der Linden bespreekt de geloofwaardigheid van de aankondiging. Geppaart 
vroegg zich af wat er gebeurt als men zich op de aankondiging gaat baseren, bepaal-
dee transacties onderneemt en achteraf constateert, dat de maatregelen niet door 
gaan.. Het lijk t hem goed in het verslag vast te leggen dat wanneer er wordt geope-
reerdd met terugwerkende kracht, de mate waarin aan een aankondiging geloof kan 
wordenn gehecht van erg groot belang is.60 

Griffioenn stelt dat indien men klaagt over terugwerkende kracht tot het moment van 
aankondigingg dat bij hem een beetje overkomt alsof men het adagium 'een ieder 
wordtt geacht de wet te kennen' a contrario vertaalt. Men wil volgens hem kennelijk 
geachtt worden van het pareren en van het repareren niets te weten zo lang het niet 
inn het Staatsblad heeft gestaan. Het is en blijf t volgens hem echter altijd een afwe-

577 Terugwerkende kracht op het gebied van belastingwetgeving (2), Bespreking van het preadvies van mr H. Prast, 

Geschriftenn van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 151, Deventer 1979, blz. 26 t /m 29. 

588 Terugwerkende kracht op het gebied van belastingwetgeving (2), Bespreking van het preadvies van mr H. Prast, 

Geschriftenn van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 151, Deventer 1979, blz. 29. 

599 Terugwerkende kracht op het gebied van belastingwetgeving (2), Bespreking van het preadvies van mr H. Prast, 

Geschriftenn van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 151, Deventer 1979, blz. 30. 

600 Terugwerkende kracht op het gebied van belastingwetgeving (2), Bespreking van het preadvies van mr H. Prast, 

Geschriftenn van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 151, Deventer 1979, blz. 31 
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genn van allerlei beginselen tegen elkaar. Van geval tot geval moet het worden bezien. 
Hett komt altijd neer op het beleid/1 

Volgenss Brüll toont het preadvies, zij het in neutrale termen, aan dat overheid en 
rechterr de hand lichten, zo niet met de wet {art 4 Wet AB) dan toch met de grond-
wett (er wordt volgens hem belasting geheven zonder een wet). De terugwerkende 
krachtt van belastingwetten is naar zijn oordeel moreel precies zo te beoordelen als 
dee belastingontduiking of fraus legis van de burger. Ook bij hem blijf t het een mis-
drijf ,, al handelt hij daarbij niet ten eigen bate, maar bijvoorbeeld als directeur/ niet-
aandeelhouderr terwille van de werkgelegenheid. Andersom behoeft ook niet elke 
fraudee van de overheid in het algemeen belang te geschieden - wat men daar ook 
onderr wil verstaan - maar bijvoorbeeld terwille van het electorale effect, aldus 
Brüll.62 2 

11.4.33 Harkem a 

S.H.. Harkema geeft in een tweetal in Fiscaal Weekblad FED gepubliceerde artikelen 
zijnn visie op de grenzen van de terugwerkende kracht in het belastingrecht.63 

Volgenss hem is terugwerkende kracht geen uitzondering meer. Hij constateert dat 
alss de wetgever een wet wil maken in strijd met het beginsel van behoorlijk bestuur, 
off  in strijd met enig ander in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel, zoals 
hett geval is met terugwerkende kracht, de wetgever die vrijheid heeft. Bij het discus-
siërenn over het beleid gaat het volgens hem dan ook niet om de vraag of de wetge-
verr de bevoegdheid heeft wetten met terugwerkende kracht tot stand te brengen, 
maarr om de vraag of en in hoeverre de wetgever van deze bevoegdheid gebruik 
behoortt te maken. De nadelen welke aan terugwerkende kracht zijn verbonden zijn 
volgenss hem groot. De belangen zijn niet in geld uit te drukken. Het gaat om de 
betrouwbaarheidd en de geloofwaardigheid van de overheid. 

Harkemaa onderscheidt eerbiedigende werking, onmiddellijke of exclusieve werking, 
uitgesteldee werking en terugwerkende kracht. Eerbiedigende werking wil in zijn ter-
minologiee zeggen dat de wetgever ervoor kiest om het nieuwe recht buiten toepas-
singg te laten op de op het tijdstip van overgang bestaande situatie. Onmiddellijke 
werkingg houdt in de nieuwe wet vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van de 
nieuwee wet van toepassing te verklaren op een ten tijde van de overgang bestaande 
situatie.. Bij een uitgestelde werking is de nieuwe regeling eerst na verloop van tijd 
vann toepassing op de ten tijde van de overgang bestaande situatie. 
Ookk Harkema komt tot de conclusie dat artikel 104 van de Grondwet zich niet ver-
zett tegen terugwerkende kracht en dat de Hoge Raad niet het recht heeft de wet te 
toetsenn aan fundamentele rechtsbeginselen ook al zou de wet door de terugwerken-
dee kracht daarmee in strijd zijn. Ter illustratie haalt hij het arrest van de Hoge 

611 Terugwerkende kracht op het gebied van belastingwetgeving (2), Bespreking van het preadvies van mr H. Prast, 

Geschriftenn van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 151, Deventer 1979, blz. 32 & 33 

622 Terugwerkende kracht op het gebied van belastingwetgeving (2), Bespreking van het preadvies van mr H. Prast, 

Geschriftenn van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 151 , Deventer 1979, blz. 35 & 36. 

633 FED 1996/623 en FED 1997/311. 

49 9 



Hoofdstu kk II Theoretische achtergronden van overgangsrecht 

Raadd inzake de Harmonisatiewet aan.64 In dit arrest, dat handelde over de via de 
Harmonisatiewett opgelegde beperking van de studieduur, werd deze wet door de 
Hogee Raad in strijd geacht met de gerechtvaardigde verwachtingen van de betrok-
kenn studenten en derhalve met het rechtszekerheidsbeginsel. De Hoge Raad komt 
echterr tot de conclusie dat de rechter de hem gestelde grenzen zou overschrijden 
doorr te oordelen dat artikel 120 Grondwet zich niet (ook) tegen toetsing van de 
wett aan fundamentele rechtsbeginselen verzet. Op basis van de arresten van de 
Hogee Raad BNB 1985/59, BNB 1993/4, BNB 1990/180 en BNB 1993/205 komt 
Harkemaa tot de conclusie dat de Hoge Raad het een op de eisen der rechtszeker-
heidd berustend beginsel acht, dat wetgevende maatregelen alleen voor de toekomst 
behorenn te gelden. Bijzondere omstandigheden kunnen rechtvaardigen hiervan af te 
wijken.. Hiervan is niet reeds sprake als een heffing voorzienbaar is. De heffing moet 
inn zodanige mate voorzienbaar zijn dat er sprake is van een bijzondere om-
standigheidd die de afwijking rechtvaardigt. Hij moet dan, zo leidt hij uit deze arres-
tenn af, in detail bekend zijn. Een persbericht voldoet daar in de regel niet aan. Heeft 
dee betrokkene gerechtvaardigde verwachtingen dan is er geen bijzondere omstan-
digheidd aanwezig. 

Terr illustratie van het oordeel van de Raad van State over de toelaatbaarheid van 
terugwerkendee kracht bij belastingwetten, verwijst Harkema naar de uitvoerige uit-
eenzettingg in het advies van dit college op het wetsvoorstel tot bestrijding van con-
structiess met betrekking tot onroerende zaken.65 De Raad van State is blijkens dit 
adviess van oordeel dat aan belastingmaatregelen die een verzwaring van de belas-
tingheffingg voor de belastingplichtige betekenen geen (formele) terugwerkende 
krachtt mag worden gegeven, tenzij bijzondere omstandigheden een afwijking van 
dezee regel rechtvaardigen. In ieder geval kan geen terugwerkende kracht worden 
gegevenn aan maatregelen die vóór het tijdstip waarop het regime zal gaan gelden 
niett of niet voldoende kenbaar zijn. Vergelijk de vrijwel gelijke opvatting van 
Christiaansee met betrekking tot het regeren bij persbericht. 

Opvallendd is het gebruik van de haakjes om het woord 'formele'. A contrario kan 
hieruitt worden afgeleid dat het standpunt van de Raad van State in beginsel ook 
vann toepassing is op materiële terugwerkende kracht. Even verder in het advies stelt 
dee Raad van State dan ook dat wanneer de terugwerkende kracht in materiële zin 
aanmerkelijkee gevolgen oproept voor de contractspartijen, hiervoor een overgangs-
regelingg getroffen dient te worden. Hoever de strekking van deze overgangsregeling 
zouu moeten gaan, moet mijns inziens ook weer worden bepaald aan de hand van de 
omstandighedenn van het geval. Beperking van eerbiedigende werking, hetgeen 
(beperkte)) materiële terugwerkende kracht kan inhouden, zal ook moeten worden 
gerechtvaardigdd door zwaarwegende bijzondere omstandigheden. 

Alss bijzondere omstandigheden merkt de Raad van State in dit advies aan: aanmer-
kelijkee aankondigingseffecten of een omvangrijk oneigenlijk gebruik of misbruik 
vann een wettelijke voorziening. Indien sprake is van aankondigingseffecten als argu-

644 HR 14 april 1989, NJ 1989/469. 

655 Tweede Kamer 1994-1995, nr. 24 172. 
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mentt voor terugwerkende kracht, dient volgens de Raad van State aannemelijk te 
wordenn gemaakt dat kwantitatief sprake is van een zodanig misbruik van de wette-
lijk ee voorziening - ook in relatie tot het aantal bona fide gevallen - dat op grond 
daarvann de terugwerkende kracht gerechtvaardigd is. Oneigenlijk gebruik of mis-
bruikk van een wettelijke voorziening kan alleen dan een bijzondere omstandigheid 
vormenn wanneer er sprake is van een omvangrijk oneigenlijk gebruik of misbruik. 
Inn de terminologie van Christiaanse "het repareren van een concrete en ernstige 
leemte". . 

Harkemaa vat de rapporten van de Raad van State samen in de volgende conclusies: 
 Alleen terugwerkende kracht indien voldaan is aan het kenbaarheidsvereiste en 

dann nog alleen indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen. 
 Een bijzondere omstandigheid kan zijn: aankondigingseffecten maar dan alleen 

indienn het gaat om aanmerkelijke aankondigingseffecten. 
 Een bijzondere omstandigheid kan zijn: oneigenlijk gebruik of misbruik van een 

wettelijkee voorziening, maar dan alleen indien het gaat om omvangrijk oneigen-
lij kk gebruik of misbruik. 

 Of aan de vorengenoemde criteria wordt voldaan moet voor elke van de in een 
wetsvoorstell  voorgestelde maatregelen worden beoordeeld. 

 Voor materieel terugwerkende kracht met aanmerkelijke gevolgen dient een 
overgangsmaatregell  te worden getroffen. 

Alss praktijkvoorbeeld haalt Harkema in zijn eerste artikel het verdrag met Malta 
aan.. Op 15 februari 1996 heeft de staatssecretaris het op 18 juli 1995 tot stand 
gekomenn protocol tot wijziging van dit verdrag ter stilzwijgende goedkeuring aan 
dee voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer overgelegd66. Onderdeel van dit pro-
tocoll  is dat de bepalingen van het protocol nadat het in werking is getreden met 
ingangg van 1 januari 1994 van toepassing zouden zijn. Op verzoek van de Tweede 
Kamerr is het wetsvoorstel aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten Gene-
raall  onderworpen67. 

Volgenss de staatssecretaris is de uit het protocol voortvloeiende terugwerkende 
krachtt op zijn plaats gezien de strekking van de bepalingen van het protocol, te 
wetenn het verhinderen van verdragsmisbruik respectievelijk het vermijden van vol-
ledigee onbelastbaarheid van bepaalde inkomens- en vermogensbestanddelen tegen 
dee bedoeling van het verdrag in68. 
Inn de memorie van toelichting merkt de regering op dat een categorie wijzigingen 
beoogtt verdragsmisbruik te bestrijden dat zich voordoet als gevolg van het feit dat 
Maltaa na de totstandkoming van de overeenkomst van 1977 een aantal begunsti-
gendee belastingregimes heeft ingevoerd. Die vorm van misbruik acht de staatssecre-
tariss zo ernstig en voor diegenen die er gebruik van hebben gemaakt zo duidelijk 
herkenbaar,, dat er geen aanleiding is om de terugwerkende kracht van deze repara-

666 Staten Generaal 1995-1996, 24 610, nrs 198 en 1 . 

677 Tweede Kamer 1995-1996,24 610, nr. 2. 

688 Staten Generaal 1995-1996, 24 610, nrs 198 en 1, blz. 10. 
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tiess op enigerlei wijze te beperken69. Harkema constateert terecht dat deze opvatting 
vann de staatssecretaris over de rechtvaardiging van terugwerkende kracht afwijkt 
vann die van de Hoge Raad en de Raad van State. Met hem ben ik van mening dat 
terugwerkendee kracht tot voor de datum dat de maatregel op behoorlijke wijze 
bekendd is gemaakt achterwege behoort te blijven70. Tevens wordt niet voldaan aan 
dee door de Raad van State geformuleerde, voorwaarde dat sprake moet zijn van 
omvangrijkk misbruik omdat de financiële gevolgen van de wijziging van het verdrag 
opp nihil worden geschat71. Daarnaast is er volgens de staatssecretaris een categorie 
wijzigingenn welke beoogt de volledige of vrijwel volledige onbelastbaarheid van be-
paaldee inkomens- en vermogensbestanddelen te vermijden zoals die met betrekking 
tott de afkoop van pensioenen en lijfrenten. Ook hiervoor is er volgens hem geen 
aanleidingg om de wijzigingen op een later tijdstip te doen ingaan.72 Harkema komt 
tott de conclusie dat het er op lijk t alsof de staatssecretaris een straf wil opleggen 
aann diegenen die zich in haar ogen schuldig hebben gemaakt aan oneigenlijk ge-
bruikk van het verdrag. Hij acht de parallel met het opleggen van een echte straf wel 
ergg groot. Naar zijn oordeel doet zich het gemis aan rechtsbescherming, die wel aan 
eenn belastingfraudeur wordt gegeven voor een door hem gepleegd fiscaal misdrijf, 
well  heel sterk voelen. Het wetsvoorstel is volgens hem zozeer in strijd met in het 
algemeenn rechtsbewustzijn levende beginsel van de rechtszekerheid dat hij zich niet 
goedd kan voorstellen dat de Staten Generaal dit wetsvoorstel ongewijzigd goed-
keurt.. In zijn tweede artikel gaat Harkema nader in op de parlementaire behande-
lingg van het wetsvoorstel. In het verslag wordt de nodige kritiek geleverd op de 
terugwerkendee kracht. De PvdA-fractie is nog de mildste. Zij zien zich voor wat 
betreftt de houding ten opzichte van de belastingplichtigen geplaatst voor een dilem-
ma:: de rechtszekerheid voor de individuele belastingplichtige tegenover de houding 
tenn opzichte van een andere staat.73 De CDA-fractie wijst de terugwerkende kracht 
af.. De belangrijkste reden hiervoor is dat zij vindt, dat terugwerkende kracht bij 
belastingwettenn om juridische en politieke redenen onacceptabel is. De leden van de 
CDA-fractiee zien uiteraard dat er sprake kan zijn van onbedoeld gebruik door men-
senn die de grenzen van de wet hebben opgezocht. Zij zien hierin echter geen recht-
vaardigingg voor terugwerkende kracht. De leden van de CDA-fractie verzoeken de 
staatssecretariss dan ook om het element van terugwerkende kracht uit het wets-
voorstell  te halen.74 De VVD stelt, dat gedurende de afgelopen jaren natuurlijke- en 
rechtspersonenn bij hun handelen hebben vertrouwd op het door beide partijen 
ondertekendee verdrag. Indien dit vertrouwen wordt beschaamd, betekent dit onze-
kerheidd voor die personen die de afgelopen jaren gebruik hebben gemaakt van het 
verdragg en eventueel een dubbele belastingheffing. Maar nog erger is in de ogen van 

699 Tweede Kamer 1995-1996, 24 610, nr. 5, blz. 2. 

700 Zie ook de opmerkingen van de WD-fractie in het verslag die zich verzet tegen het gebruik van terugwerkende 

krachtt bij fiscale wetsvoorstellen. Vaak wordt het gebruik van terugwerkende kracht verdedigd door erop te wijzen 

datt op de datum vanaf welke de wet kracht zal krijgen, reeds is meegedeeld dat bepaalde handelingen vanaf die 

datumm niet langer het beoogde fiscale gevolg sorteren. Met betrekking tot het protocol heeft een dergelijke waar-

schuwingg niet plaatsgevonden. (Tweede Kamer 1996-1997, 24 610, nr. 6, blz. 3). 

711 Staten Generaal 1995-1996, 24 610, nrs 198 en 1, blz. 5. 

722 Tweede Kamer 1995-1996, 24 610, nr. 5, blz. 2. 

733 Tweede Kamer 1995-1996, 24 610, nr. 6, blz. 2. 

744 Tweede Kamer 1995-1996, 24 610, nr. 6, blz. 2 & 3. 
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dee WD-fractie de rechtsonzekerheid die voor iedereen ontstaat ten aanzien van de 
toepasbaarheidd van andere verdragen. Kan de burger vertrouwen op door 
Nederlandd ondertekende belastingverdragen? Bovendien, wat voor belastingverdra-
genn geldt, geldt ook voor belastingwetten, aldus de W D . Deze partij constateert 
datt bij het voorgestelde protocol sprake is van terugwerkende kracht, waarbij opge-
merktt kan worden dat: deze niet van te voren is aangekondigd; deze dubbele belas-
tingheffingg tot gevolg heeft; deze rechtsonzekerheid met betrekking tot geldende 
verdragenn en wetten creëert; deze zijn oorzaak vindt in verdragsmisbruik door de 
verdragspartnerr (Malta) en niet door de belastingplichtigen en deze ook van toepas-
singg is op situaties waarbij totaal geen sprake van verdragsmisbruik is. Gezien deze 
omstandigheden,, is de WD-fractie vooralsnog niet overtuigd van de noodzaak de 
terugwerkendee kracht te honoreren. Het argument dat Malta met de terugwerken-
dee kracht heeft ingestemd, is geen rechtvaardiging van de negatieve consequenties 
voorr belastingplichtigen.75 In de nota naar aanleiding van het verslag motiveert de 
regeringg de terugwerkende kracht van de wijziging van het verdrag. De terugwer-
kendee kracht van het protocol is gebruikt als laatste pressiemiddel om een door-
braakk in het onderhandelingsproces te forceren. Een andere belangrijke reden waar-
omm de terugwerkende kracht volgens de regering in het onderhavige geval 
aanvaardbaarr is, is dat de terugwerkende kracht van het protocol een bijzondere, 
namelijkk laag belaste c.q. fiscaal geprivilegieerde categorie inwoners van Malta 
betreft.766 De staatssecretaris ziet geen reden om de terugwerkende kracht in algeme-
nee zin terug te nemen, maar zegt toe dat voorzover inwoners van Nederland recht-
streekss nadeel zouden ondervinden van de terugwerkende kracht van de wijziging 
vann het verdrag, hij dezer nadelige gevolgen desgevraagd op basis van de hardheids-
clausulee zal wegnemen.77 

Dee staatssecretaris stelt min of meer de ratio van de kritiek ter discussie omdat de 
inwonerss van Nederland geen nadelige gevolgen ondervinden van de voorgestelde 
terugwerkendee kracht. 
Terechtt bekritiseert Harkema het hiervoor vermelde standpunt van de staatssecreta-
riss met de stelling, dat deze er aan voorbij gaat dat het gaat om heffing door de 
Nederlandsee overheid. Het gaat erom of de Nederlandse overheid in haar wetge-
vingg grenzen overschrijdt. Onder verwijzing naar het standpunt van de Hoge Raad, 
datt het een op de eisen van rechtszekerheid berustend beginsel is dat belastende 
wetgevendee maatregelen - bijzondere omstandigheden daargelaten - alleen voor de 
toekomstt behoren te gelden, stelt Harkema dat Nederland niet behoort mee te wer-
kenn aan een overeenkomst die in strijd is met het beginsel van de rechtszekerheid. 
Nederlandd behoort zeker niet aan de wederpartij de eis te stellen dat zij akkoord 
gaatt met een verdragswijziging, die tot gevolg heeft dat Nederland met te-
rugwerkendee kracht belasting kan heffen van inwoners van Malta. Harkema con-
cludeertt dat de regering het aanvaardbaar acht dat Nederlanders, woonachtig in 
Malta,, bij de heffing van Nederlandse belastingen een minder goede rechtsbescher-
mingg verkrijgen dan inwoners van Nederland. Hij acht dit discriminatoir. Het argu-

755 Tweede Kamer 1995-1996, 24 610, nr. 6, blz. 3 & 4. 

766 Tweede Kamer 1995-1996, 24 610, nr. 7, blz. 4 & 5. 

777 Tweede Kamer 1995-1996, 24 610, nr. 7, blz. 5. 
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mentt van de regering dat het bij de Maltezer autoriteiten uiteraard zeer be-
vreemdendd zou overkomen indien de terugwerkende kracht tot 1 januari 1994, die 
destijdss door Nederland als middel is gebruikt om een doorbraak in het onderhan-
delingsprocess te forceren teneinde een einde te maken aan verdragsmisbruik, thans 
zouu worden teruggenomen, vindt Harkema niet valide. Het kan volgens hem toch 
niett zo zijn dat een door de regering gesloten ontwerp-verdrag maar goedgekeurd 
moett worden door het parlement, omdat het bevreemdend overkomt bij een ander 
datt het Nederlandse parlement de regering corrigeert. Daar is het parlement immers 
voor.. Harkema onderschrijft de opvatting van de regering dat verdragsmisbruik 
zeerr serieus moet worden genomen en dat deze dient te worden bestreden. Neder-
landd heeft echter in de onderhandelingen met Malta de terugwerkende kracht als 
middell  gebruikt om tot een aanvaardbaar onderhandelingsresultaat te komen. 
Daarmeee hebben de onderhandelaars volgens hem bewust het risico genomen dat 
zijj  op dit punt door het parlement zouden worden gecorrigeerd. Hij acht het van 
belangg dat de regering ook bij onderhandelingen handelt overeenkomstig algemeen 
aanvaardbaree rechtsbeginselen. Het is zijns inziens niet toelaatbaar dat belasting 
wordtt geheven op grond van een wet of een verdrag, die nog geen wetskracht had 
opp het moment dat het belastbare feit zich voordeed. Ik ben dit met hem eens. Er is 
geenn sprake van een bijzondere omstandigheid die terugwerkende kracht rechtvaar-
digtt jegens een inwoner van Malta die zijn pensioen afkoopt, terwijl op het moment 
datt deze afkoop plaatsvindt de heffing over de afkoopsom aan Malta was toegewe-
zen.. En, zo concludeert Harkema in mijn ogen volledig terecht, zo die bijzondere 
omstandighedenn er al zouden zijn, die op zich terugwerkende kracht zouden recht-
vaardigen,, dan nog is deze niet aanvaardbaar volgens de normen van de Hoge 
Raadd en de Raad van State, omdat niet aan het kenbaarheidsvereiste is voldaan. 

Tenslottee komt Harkema tot de aanbeveling dat het invoeren van belastingver-
zwaringenn met terugwerkende kracht in algemene zin met de meeste klem moet 
wordenn ontraden. Wat dat betreft, gaat hij iets verder dan Christiaanse die geen 
verbod,, maar wel terughoudendheid bepleitte. 

Tenn aanzien van de afloop valt nog te vermelden dat de staatssecretaris uiteindelijk 
bijj  nota van wijziging"" de terugwerkende kracht grotendeels heeft teruggenomen. 
Dee terugwerkende kracht is gehandhaafd ten aanzien van personen die na 18 juli 
19955 {de datum van ondertekening van het wijzigingsprotocol) inwoner van Malta 
zijnn geworden voor zover zij na die datum inkomsten genieten uit een handeling die 
rechtenss in strijd is met de Nederlandse wetgeving. De leden van de CDA-fractie in 
dee Eerste Kamer bleven moeite hebben met de terugwerkende kracht. Zij vroegen 
zichh af of sprake is van bijzondere omstandigheden zoals omvangrijk oneigenlijk ge-
bruikk of misbruik."9 De staatssecretaris antwoordde hierop dat binnen de verdrags-
relatiee met Malta in potentie sprake was van een omvangrijk oneigenlijk gebruik of 
misbruik.. Tevens konden aanmerkelijke aankondigingseffecten worden verwacht, 

788 Brief van de staatssecretaris van Financiën van 20 april 1998, IFZ98-189M 

799 Eerste Kamer 1997-1998, 24610, nr. 392a. 
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doordatt het wijzigingsprotocol expliciet op bepaalde ontgaansmogelijkheden wees, 
welkee zonder de vaste datum (die leidde tot terugwerkende kracht) eerst aanmerke-
lij kk later onmogelijk zouden zijn.8081 

11.4.44 De staatssecretari s van Financië n 
Alss bijlage bij de nota naar aanleiding van het verslag bij het reparatie wetsvoorstel 
inzakee de openingsbalans van de belastingplichtig geworden pensioen-BV's82 heeft 
dee staatssecretaris van Financiën in oktober 1996 een notitie inzake terugwerkende 
krachtt en eerbiedigende werking van fiscale regelgeving gepubliceerd. Dit naar aan-
leidingg van vragen hieromtrent van de WD-fractie in de Tweede Kamer tijdens de 
parlementairee behandeling van het wetsvoorstel belastingheffing met betrekking tot 
genotsrechtenn op onroerende en roerende zaken. 

Volgenss de staatssecretaris wordt bij een nieuwe regeling of wijziging van een rege-
lingg steeds overwogen of overgangsbepalingen noodzakelijk zijn. Uitgangspunt is 
datt een regeling onmiddellijke werking heeft. 

Dee staatssecretaris geeft in de notitie - met enig gevoel voor understatement - toe 
datt het verlenen van terugwerkende kracht aan een regeling "een zekere aantasting 
vann de rechtszekerheid van de burger" betekent. Daarom wordt aan belastende 
regelingg behoudens in uitzonderlijke gevallen geen terugwerkende kracht toege-
kend.. Hij constateert echter wel dat voor belastingwetten terugwerkende kracht 
niett is uitgesloten. Op zichzelf is dit een terechte constatering. 
Bijj  de beantwoording van de vraag of sprake is van een uitzonderlijk geval waarbij 
aanleidingg is voor het verlenen van terugwerkende kracht aan een regeling, spelen 
volgenss de staatssecretaris zowel rechtskundige als beleidsmatige aspecten een rol. 
Hett gaat om een afweging van belangen. De belangen van de individuele burger bij 
rechtszekerheidd moeten zorgvuldig worden afgewogen tegen de belangen van de 
samenlevingg als geheel die zijn gediend bij terugwerkende kracht van een nieuwe 
regeling.. Bij de vraag of het verlenen van terugwerkende kracht aan een regel aan-
vaardbaarr is, zijn volgens de staatssecretaris twee elementen te onderscheiden, te 
wetenn het inhoudelijke element en het tijdselement. Voor het inhoudelijke element 
iss van belang of er, bezien in het licht van het rechtszekerheidsbeginsel, een vol-
doendee rechtvaardiging bestaat voor het toekennen van terugwerkende kracht aan 
dee regeling. Voor het tijdselement is onder meer van belang of de nieuwe regeling 
voorzienbaarr is. 

Juistt omdat terugwerkende kracht slechts in uitzonderlijke gevallen aan een rege-
lingg wordt toegekend en de afweging van de betrokken belangen steeds van geval 
tott geval moet plaatsvinden, zijn hiervoor naar het oordeel van de staatssecretaris 
geenn eenduidige regels te formuleren. Wel noemt hij enkele uitgangspunten die van 

800 Eerste Kamer 1998-1999, 24 610, nr. 75. 

811 De goedkeuringswet is uiteindelijk aangenomen op 15 december 1998 en geplaatst in het Staatsblad van 

299 december 1998. De ingangsdatum is derhalve 30 december 1998. 

822 V-N 1 9 9 6 / 2 7 72 
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belangg zijn bij de afweging van de verschillende belangen die een rol spelen bij de 
vraagg naar de wenselijke reikwijdte van een regeling. 
Eenn voldoende rechtvaardiging voor het verlenen van terugwerkende kracht kan, 
naarr het oordeel van de staatssecretaris bestaan indien het gaat om regelingen die 
misbruikk of oneigenlijk gebruik beogen tegen te gaan, waarbij snel ingrijpen van de 
wetgeverr is geboden ter will e van een rechtvaardige belastingheffing. 
Eveneenss kan volgens hem snel ingrijpen van de wetgever ter will e van een recht-
vaardigee belastingheffing geboden zijn indien sprake is van een evidente omissie in 
eenn wet die leidt tot duidelijk onbedoelde gevolgen, waardoor bijvoorbeeld aanmer-
kelijkee fiscale claims verloren gaan. 

Eenn andere rechtvaardiging voor het toekennen van terugwerkende kracht is de 
noodzaakk tot het plotseling laten gelden van een nieuwe regeling om te voorkomen 
datt burgers maatregelen treffen waardoor de regeling haar beoogde effect ontbeert 
off  zelfs een tegenovergesteld effect sorteert. 

Inn dit verband speelt ook het gelijkheidsbeginsel een rol. Indien een regeling wordt 
aangekondigdd die misbruik of oneigenlijk gebruik beoogt tegen te gaan, kan het 
toekennenn van terugwerkende kracht nodig zijn om te voorkomen dat een onge-
wenstee ongelijke behandeling ontstaat tussen enerzijds de belastingplichtigen die 
nogg snel een constructie (kunnen) opzetten om van de oude regeling gebruik te 
makenn en anderzijds de belastingplichtigen die dat niet kunnen of willen. Voorts 
kunnenn ook ingrijpende budgettaire gevolgen en uitvoeringsaspecten van belang 
zijnn in de afweging om terugwerkende kracht aan een maatregel te verlenen. 
Dee staatssecretaris 'vergeet' hiermee twee belangrijke beginselen die naast gelijk-
heid,, uitvoerbaarheid en budget een belangrijke rol spelen en dat zijn rechtszeker-
heidd en vertrouwen. 

Hett tweede element dat volgens de staatssecretaris een rol speelt, is het tijdsele-
ment.. Het ziet op de noodzaak om de periode van de terugwerkende kracht te 
beperken.. Dit hangt nauw samen met de voorzienbaarheid van de terugwerkende 
kracht.. De grens van de terugwerkende kracht zal daarom veelal moeten samenval-
lenn met de datum waarop van de betrokkenen redelijkerwijs kan worden gevergd 
datt zij, reeds voorafgaande aan de inwerkingtreding, met de verandering in de 
regelgevingg rekening konden houden. Daarbij geldt voor de staatssecretaris als uit-
gangspuntt dat een regeling niet verder terugwerkt dan tot het moment waarop het 
publiekk van regeringswege in kennis is gesteld van het voornemen tot het vaststellen 
vann een regeling, bijvoorbeeld door indiening van het wetsvoorstel bij de Staten-
Generaall  dan wel door middel van een persbericht waarin de hoofdlijnen worden 
geschetstt van de voorgestelde regeling en waarin tevens een mogelijke terugwerken-
dee kracht van het voorstel is aangekondigd. Opmerkelijk is dat dit uitgangspunt 
niett is gevolgd bij de reparatie van de toezegging ter zake van de waardering van 
pensioenverplichtingenn op de openingsbalans van vennootschapbelastingplichtig 
gewordenn pensioenlichamen (Wet van 13 december 1996, Stb 1996, 650). Deze wet 
werktt terug tot 1 januari 1992, terwijl de aankondiging dateert van 16 augustus 
1995. . 
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Hett zal doorgaans de ministerraad zijn die het initiatief neemt om aan een regeling 
terugwerkendee kracht te verlenen. Bij voorgenomen terugwerkende kracht brengt 
dee rechtszekerheid volgens de staatssecretaris mee dat de publieke mededeling van 
hett desbetreffende besluit duidelijkheid moet geven over de hoofdlijnen van de 
voorgesteldee regeling. Zodanige mededeling kan dan voldoende zijn om aan de 
maatregel,, indien deze na aanvaarding door de Staten-Generaal tot stand komt, 
terugwerkendee kracht te verlenen tot het tijdstip van die mededeling. Het rechts-
zekerheidsbeginsell  wordt op deze wijze naar het oordeel van de staatssecretaris niet 
geschonden,, omdat een burger vanaf het moment van de aankondiging van de 
voorgenomenn regels niet langer kan vertrouwen op het ongewijzigd blijven van de 
bestaandee regels. 

Hett tijdselement speelt naar het oordeel van de staatssecretaris ook anderszins. Zo 
kann volgens hem terugwerkende kracht ook aanvaardbaar zijn indien er sprake is 
vann een reparatie die anderszins al voorzienbaar was. Hierbij kan bijvoorbeeld 
wordenn gedacht aan de situatie waarin er sprake is van een voor belastingplichtigen 
kenbaree evidente omissie in de wetgeving die wordt gerepareerd, dan wel aan een 
situatiee waarin het kabinet of de Staten-Generaal reeds heeft aangegeven reparatie-
wetgevingg wenselijk te achten. Een belastingplichtige die een evidente omissie in de 
wetgevingg ontdekt en daarop inspeelt, bijvoorbeeld door het opzetten van een con-
structie,, handelt volgens de staatssecretaris speculatief en geheel voor eigen risico. 
Hijj  moet dan ook naar de mening van de staatssecretaris niet verbaasd zijn indien 
diee omissie met terugwerkende kracht wordt gerepareerd. Op zich is dit een wat 
wonderlijkee redenering. Je zou toch zeggen dat een voor de belastingplichtige ken-
baree evidente omissie ook al ten tijde van het opstellen en de parlementaire behan-
delingg van een wetsvoorstel door de wetgever moet kunnen worden onderkend. Of 
deeltt de staatssecretaris hier de gemiddelde belastingplichtige meer kennis van het 
belastingrechtt toe dan het ministerie van Financiën en/of het parlement? Evident 
betekentt immers volgens Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal: 
"klaarr blijkend, zeer duidelijk, zonneklaar, in het oog springend, geen bewijs 
behoevend".. Als een klaar blijkende, zeer duidelijke, zonneklare, in het oog sprin-
gendee en geen bewijs behoevende omissie niet tijdens de opstelling en de behande-
lingg van een wetsvoorstel wordt onderkend, is het de vraag of een kennelijk zodanig 
onzorgvuldigee wetgever moet worden beschermd door hem de kans te geven deze 
evidentee omissie ten koste van de rechtszekerheid van de burgers te herstellen. Naar 
mijnn opvatting dient daarbij de grootst mogelijke terughoudendheid te worden 
betracht.. Indien dit niet gebeurt, verkrijgt de wetgever een vrijbrief tot slordige wet-
geving.. Naderhand blijkende omissies kunnen immers toch met terugwerkende 
krachtt worden gerepareerd. Met Harkema vraag ik mij af of je een evidente omissie 
eigenlijkk wel kunt ontdekken, deze is vanaf aanvang duidelijk en behoeft dus niet 
naderhandd nog te worden ontdekt.83 

Dee terugwerkende kracht van een maatregel kan zich, naar het oordeel van de 
staatssecretaris,, dus in beginsel uitstrekken tot het moment waarop die maatregel 
voorzienbaarr was. Er moeten zeer zwaarwegende argumenten zijn om de werking 

833 mr S.H. Harkema, De grenzen van de terugwerkende kracht in het belastingrecht. FED 1996/623 noot 16. 
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vann een regeling tot nog verder in het verleden uit te strekken. Dergelijke zwaarwe-
gendee argumenten kunnen bestaan in zeer grote budgettaire belangen dan wel in 
hett voorkomen van onbedoeld en ongerechtvaardigd voordeel voor een beperkte 
groepp van belastingplichtigen. 

Ookk de staatssecretaris onderscheidt, naast het verlenen van terugwerkende kracht, 
eerbiedigendee of uitgestelde werking. Door het verlenen van eerbiedigende of uitge-
steldee werking blijf t in zijn formulering een reeds geldende regeling blijvend (eerbie-
digendee werking), of voor een bepaalde periode (uitgestelde werking) van toe-
passingg op nader aangeduide feiten of verhoudingen. 
Hett toekennen van eerbiedigende of uitgestelde werking kan volgens de staats-
secretariss wenselijk zijn indien het aan de nieuwe regeling voorafgaande rechts-
regimee heeft geleid tot het ontstaan van gerechtvaardigde verwachtingen omtrent 
hett voortduren van situaties dan wel het al dan niet intreden van aan bepaalde han-
delingenn verbonden rechtsgevolgen, aan welke verwachtingen de nieuwe regeling 
afbreukk zal doen. In hoeverre deze gerechtvaardigde verwachtingen gehonoreerd 
moetenn worden, hangt in de eerste plaats af van de vraag, of de overwegingen die 
geleidd hebben tot het tot stand brengen van de nieuwe regeling, daartoe de ruimte 
laten.. Ook de eerbiedigende werking kent dus een beleidsmatige afweging en een 
belangenafweging.. Daarbij is het karakter van de nieuwe regeling van belang. 
Indienn de regeling een lastenverzwaring voor de belastingplichtige oplevert of een 
verscherpingg van de wettelijke bepalingen inhoudt, is er, eerder dan in geval van 
lastenverlichting,, aanleiding te denken aan overgangsbepalingen met eerbiediging 
vann oud recht. Verder is van belang dat eerbiedigende werking een bepaalde onge-
lijk ee behandeling meebrengt, omdat op bepaalde feiten en verhoudingen de nieuwe 
regelingg van toepassing is, terwijl op andere feiten en omstandigheden de daarvoor 
geldendee regeling van toepassing blijft . Voorts spelen naar het oordeel van de 
staatssecretariss het realiteitsgehalte van de verwachtingen en de daarbij betrokken 
belangenn een rol. 

Eerbiedigendee of uitgestelde werking zal volgens de staatssecretaris met name 
wordenn verleend als de wetgever meent dat de breuk van de nieuwe regeling met 
hett oude recht te groot is en de toepassing van de nieuwe regeling gerechtvaardigde 
belangenn zou schenden, welke zijn ontstaan door onder de oude regeling inge-
nomenn posities die niet of nauwelijks meer kunnen worden veranderd. Het zou vol-
genss de staatssecretaris echter onjuist zijn te stellen dat in zijn algemeenheid bij 
wetswijzigingenn rekening dient te worden gehouden met door de belastingwet eer-
derr gewekte verwachtingen. Deze opvatting zou immers tot gevolg hebben dat nau-
welijkss nog wetswijzigingen kunnen worden doorgevoerd. Dit geldt te meer indien 
hett kabinet in een daartoe strekkende mededeling heeft laten blijken dat bepalingen 
waaropp die verwachtingen zijn gebaseerd binnen afzienbare tijd zullen worden 
gewijzigd,, bijvoorbeeld in verband met misbruik of oneigenlijk gebruik. 
Opp zich ben ik dit met de staatssecretaris eens. Onmiddellijke werking is tenslotte 
dee hoofdregel. Ook in het betoog van de staatssecretaris blijk t alweer dat het gaat 
omm het afwegen van soms tegenstrijdige belangen. Er wordt echter niet aangegeven 
omm welke wijze en met welke uitgangspunten dit zou moeten geschieden. 

58 8 



Hoofdstu kk II Theoretische achtergronden van overgangsrecht 

Mett Harkema84 ben ik echter van mening dat de staatssecretaris zichzelf met deze 
notitiee in feite een blanco volmacht geeft. Voor terugwerkende kracht behoeft vol-
genss hem niet te worden voldaan aan het kenbaarheidsvereiste. Terugwerkende 
krachtt tot voor de datum van het persbericht waarbij de wetswijziging wordt aan-
gekondigd,, welk persbericht niet altijd voldoet aan het kenbaarheidsvereiste, is 
eveneenss mogelijk. Het voorkomen van onbedoeld en ongerechtvaardigd voordeel 
voorr een beperkte groep van belastingplichtigen rechtvaardigt terugwerkende 
krachtt tot voor de datum van een persbericht. Het is in de ogen van de staatssecre-
tariss niet nodig dat er sprake is van een omvangrijk oneigenlijk gebruik of mis-
bruik.. Als sprake is van een evidente omissie mag deze na vier jaar nog met terug-
werkendee kracht worden hersteld, zoals het geval is bij de openingsbalans voor 
belastingplichtigg geworden pensioen-BV's. In de notitie wordt geen onderscheid 
gemaaktt tussen reparatie van 'lekken' welke al langer bestaan, zoals bijvoorbeeld 
dee overdracht van economische eigendom van onroerende zaken zonder betaling 
vann overdrachtsbelasting en lekken die plotseling zijn ontstaan door een arrest van 
dee Hoge Raad. Als voorbeeld van dit laatste haalt Harkema het coming backservice 
arrestt aan waardoor artikel 9a Wet IB 1964 noodzakelijk werd. 
Terechtt stelt Harkema dat wanneer de wetgever het gebruik maken van belasting-
besparendee mogelijkheden gedurende een reeks van jaren accepteert er nauwelijks 
meerr sprake kan zijn van oneigenlijk gebruik van de belastingwet. De rechtvaardi-
gingg voor het invoeren van wijzigingen met terugwerkende kracht komt daarmee te 
vervallen.. Ik zou hierbij een nuancering willen plaatsen en dat is de ook door de 
Raadd van State aangehaalde kwantificering van het oneigenlijk gebruik. Wanneer 
naa jaren van oneigenlijk gebruik op zeer beperkte schaal sprake is van een 'dijk-
doorbraak'' waardoor ineens een groot aantal belastingplichtigen van onbedoelde 
mogelijkhedenn in de belastingwet gebruik gaat maken, kan daarin een reden voor 
ingrijpenn met beperkte terugwerkende kracht tot het moment van aankondiging lig-
gen.. Vergelijk bijvoorbeeld de in hoofdstuk V beschreven koopsompolissenaffaire 
diee leidde tot artikel 78a Wet IB 1964. 

Inn een brief aan de Tweede Kamer van april 1997 geeft de staatssecretaris commen-
taarr op een aantal reacties op zijn notitie van oktober 1996.8S Met name gaat hij in 
opp de vraag wanneer sprake is van uitzonderlijke gevallen die terugwerkende 
krachtt rechtvaardigen. Daarbij speelt het evenredigheidsbeginsel een rol, dat 
inhoudtt dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een voor-
stell  niet onevenredig zijn in verhouding met de door dat voorstel te dienen doelen. 
Volgenss hem moet in ieder afzonderlijk geval waarbij terugwerkende kracht wordt 
voorgesteldd dit gedegen worden gemotiveerd en zullen de daarbij betrokken be-
langenn zorgvuldig moeten worden afgewogen in een openbare gedachtenwisseling 
tussenn Regering en Staten Generaal. Verwijzend naar de Raad van State in zijn 
adviess bij wetsvoorstel 24 17286 dienen volgens de staatssecretaris in dat kader in 

844 mr S.H. Harkema, De grenzen van terugwerkende kracht in het belastingrecht, FED 1996/623. 

855 Brief van de staatssecretaris van Financiën aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal van 

222 aprit 1997, WDB97/98M. 

866 Tweede Kamer 1994-1995, 24 172, A 
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iederr geval aan de orde te komen de bijzondere omstandigheden die terugwerkende 
krachtt rechtvaardigen. Dergelijke omstandigheden kunnen zijn: aanmerkelijke aan-
kondigingseffectenn of een omvangrijk oneigenlijk gebruik of misbruik van een wet-
telijkee regeling. Daarnaast zal terugwerkende kracht alleen betrekking kunnen heb-
benn op maatregelen die voldoende kenbaar zijn geworden voor het beoogde tijdstip 
vann inwerkingtreding. Het voorgaande maakt volgens de staatssecretaris duidelijk 
datt er geen eenvoudige en eenduidige toepasbare regel valt te formuleren die aan-
geeftt wanneer er sprake is van uitzonderlijke gevallen die een afwijking van de regel 
rechtvaardigenn dat aan belastende belastingmaatregelen geen terugwerkende kracht 
wordtt gegeven. 

Harkema8""  blijf t kritisch. De brief van 22 april 1997 geeft volgens hem geen ant-
woordd op de gestelde vragen en gaat onvoldoende in op de gesignaleerde problemen 
diee met de terugwerkende kracht samenhangen. Het wordt niet duidelijk waarom 
aann een belastingbetaler die de grenzen van de wet opzoekt een minder goede 
rechtsbeschermingg toekomt dan aan een fraudeur, die deze grenzen wel overschrijdt. 
Hijj  pleit voor een verbetering van de rechtspositie van de belastingplichtige op dit 
gebied.. Zijn voorkeur gaat uit naar een marginale toetsing van wetten door de 
Hogee Raad. De Hoge Raad zelf is hier echter tegen. Naar het oordeel van ons 
hoogstee rechtscollege zou rechtsonzekerheid ontstaan door het onverbindend ver-
klarenn van wetten wegens strijd met de grondwet. Ik deel deze visie van de Hoge 
Raad.. Het door Harkema voorgestelde middel is erger dan de kwaal. Zijn oplossing 
omm in elke wet die terugwerkt een artikel op te nemen, waarin aan de rechter het 
rechtt wordt toegekend om de grondwettelijkheid van die terugwerkende kracht te 
toetsen,, lijk t op het eerste gezicht aantrekkelijk. Harkema formuleert dit artikel als 
volgt:: "De terugwerkende kracht in deze wet is alleen van toepassing indien en 
voorr zover deze niet in strijd is met het recht. Aan de rechter komt het recht toe om 
dee grondwettigheid van de in deze wet opgenomen terugwerkende kracht te toet-
sen.""  Ook aan deze oplossing kleeft echter het nadeel dat toepassing van de terug-
werkendee kracht na jaren procederen en ook weer met terugwerkende kracht wordt 
geschrapt.. Naar mijn mening zou de door Harkema bepleite toets aan de door de 
Hogee Raad en de Raad van State geformuleerde criteria dan ook plaats dienen te 
vindenn tijdens de parlementaire behandeling door de Tweede Kamer. 

Tijdenss het overleg in de Tweede Kamer op 15 mei 1997 over de notities van de 
staatssecretaris,, nam de Tweede Kamer nog geen genoegen met de globale formule-
ringg van de staatssecretaris dat aan belastende fiscale maatregelen geen terugwer-
kendee kracht zal worden toegekend, behoudens in uitzonderlijke gevallen. 
Naarr aanleiding van deze discussie zegde de staatssecretaris onder druk van de 
Kamerr een notitie toe waarin nader zou worden geformuleerd wanneer sprake is 
vann uitzonderlijke gevallen. In een brief van 25 juni 1997 aan de Tweede Kamer 
bevestigtt de staatssecretaris zijn hiervoor genoemde standpunt.88 Hij wijst er nog-

877 mr S.H. Harkema, De grenzen van de terugwerkende kracht in het belastingrecht II, FED 1997/311 

888 Brief van de staatssecretaris van Financiën aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal van 

255 juni 1997, WDB97/232M 
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maalss op, dat het beleid er op zal zijn gericht dergelijke uitzonderlijke gevallen te 
voorkomen.. Voor de vraag of sprake is van uitzonderlijke gevallen, verwijst de 
staatssecretariss nogmaals naar het advies van de Raad van State bij wetsvoorstel 24 
172.. Geen terugwerkende kracht bij belastingmaatregelen die een verzwaring van 
dee heffing tot gevolg hebben derhalve, tenzij bijzondere omstandigheden een afwij-
kingg van deze regel rechtvaardigen. Welke deze omstandigheden zijn, is hiervoor 
aangegeven.. In een brief van 26 september 199789 bevestigt de staatssecretaris dat 
dee brief van 25 juni 1997 het geldende beleid weergeeft. Bij het opstellen van toe-
komstigee fiscale regelgeving zal dit tot richtsnoer worden genomen. Daarmee zijn 
dee eerdere notities komen te vervallen. 

Nuu de staatssecretaris zich zo nadrukkelijk heeft geconformeerd aan het advies van 
dee Raad van State bij het wetsvoorstel 24 172, lijk t hij te zijn tegemoet gekomen 
aann de kritiek van Harkema op zijn eerste Notitie. 

11.55 Vereis t het fiscal e overgangsrech t voo r overeenkomste n van levens -
verzekerin gg een ander e benaderin g dan het algemen e overgangsrecht ? 
Eenn variant op categorie 3 uit de indeling volgens Hijmans van den Bergh is de eer-
biedigendee werking gedurende de gehele looptijd van op de ingangsdatum van de 
nieuwee wetgeving bestaande overeenkomsten, waarbij soortgelijke overeenkom-
sten,, die zijn gesloten na de ingangsdatum, wel volledig worden beheerst door de 
nieuwee wetgeving90. In een dergelijke variant worden feiten die voorvallen na de 
wetswijziging,, maar die voortspruiten uit een voor de wetswijziging afgesloten 
overeenkomst,, nog beoordeeld op grond van de oude wettelijke bepalingen.91 

Dezee variant is in diverse hoedanigheden gebruikt om het overgangsrecht met be-
trekkingg tot overeenkomsten van levensverzekering vorm te geven. De wetgever 
vondd in die gevallen en al dan niet bij nader inzien, kennelijk dat verwachtingen die 
warenn gewekt bij het aangaan van dergelijke langjarige overeenkomsten in beginsel 
blijvendd moesten worden gehonoreerd. 

Dee uitgangspunten waarop fiscaal overgangsrecht dient te zijn gebaseerd, zijn naar 
mijnn oordeel echter niet wezenlijk anders dan die waarop overgangsrecht in zijn 
algemeenheidd berust. Ook de hiervoor aangehaalde schrijvers gaan in beginsel uit 
vann de hoofdregel. Een nieuwe wet heeft in beginsel onmiddellijke werking, tenzij is 
voorzienn in aanvullende overgangsregelingen. Dergelijke overgangsregelingen kun-
nenn noodzakelijk zijn om materieel terugwerkende kracht te voorkomen, of juist 
(beperkte)) eerbiedigende werking te bewerkstelligen. Materiële en/of formele terug-
werkendee kracht dient uitzondering te zijn en kan alleen worden gerechtvaardigd 
doorr bijzondere omstandigheden. Hetzelfde geldt voor (volledige) eerbiedigende 
werking.. Ook hiervoor is alleen maar plaats indien bijzondere omstandigheden dit 
rechtvaardigen.. Het gewicht dat aan bepaalde aspecten moet worden toegekend die 

899 Brief van de staatssecretaris van Financiën aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal van 

266 september 1997, WDB97/397. 

900 De Vries Lentsch-Kostense bekritiseert de indeling van Hijmans van den Bergh op dit punt omdat geen onder-

scheidd wordt gemaakt hetgeen als 'geen werking' en hetgeen als 'uitgestelde werking' valt te kwalificeren. De hier 

bedoeldee variant valt onder het begrip 'geen werking'. 

911 Bijvoorbeeld artikel 75 Wet IB 1964 zoals dat sinds 1 januari 1992 geldt. 
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eenn rol spelen bij de vraag of sprake is van dergelijke bijzondere omstandigheden 
kann echter afhankelijk van de soort wetgeving wel verschillen. 

Uitt het onderzoek blijkt dat een zevental aspecten kan worden onderscheiden dat 
eenn rol speelt bij het sinds 1964 geformuleerde fiscale overgangsrecht voor overeen-
komstenn van levensverzekering, waarbij telkens in meer of mindere mate wordt 
afgewekenn van de hoofdregel dat een wet in beginsel onmiddellijke werking heeft. 
Dezee aspecten zijn een verbijzondering van de beginselen van behoorlijke wetgeving 
diee in het kader van mijn onderzoek relevant zijn. Dit betreffen met name: het 
rechtszekerheidsbeginsel,, het vertrouwensbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het uit-
voerbaarheidsbeginsell  en het evenredigheidsbeginsel. Deze beginselen van behoor-
lijk ee wetgeving kunnen worden verbijzonderd naar de volgende zeven aspecten die 
eenn rol spelen bij de afweging die moet worden gemaakt bij het formuleren van fis-
caall  overgangsrecht voor overeenkomsten van levensverzekering, teneinde de vraag 
tee kunnen beantwoorden of, en zo ja in hoeverre en op welke wijze, het gewenst is 
aff  te wijken van de hoofdregel. 

11 Formele wetgeving; uiteraard moet overgangsrecht, zoals elk ander recht, vol-
doenn aan de formele wettelijke bepalingen, met name artikel 4 van de Wet AB. 

22 Vertrouwen; de overheid dient tijdens het wetgevend proces gewekt vertrouwen 
mett betrekking tot de inhoud van de nieuwe wet te honoreren. 

33 Rechtszekerheid; een belastingplichtige dient ervan uit te kunnen gaan dat de 
overheidd niet met nieuwe wetgeving klakkeloos zal ingrijpen in op basis van 
eerderee wetgeving verworven rechten. 

44 Gelijkheid; in beginsel moet iedere belastingplichtige op dezelfde wijze worden 
behandeldd als een ander die in dezelfde omstandigheden verkeert. 

55 Budget; de reikwijdte van het te formuleren overgangsrecht wordt in belangrijke 
matee bepaald door de budgettaire ruimte. 

66 Uitvoerbaarheid; ook overgangsrecht zal, zoals iedere andere wetgeving, op 
zodanigee wijze moeten zijn vormgegeven dat de regelgeving geen onuitvoerbare 
problemenn voor de uitvoeringsorganisaties en belastingplichtigen oplevert. 

77 Evenredigheid; de voor de burger nadelige gevolgen van een overheidsbesluit 
mogenn niet onevenredig zijn met de door dat besluit te dienen doelen. 

Uitt de op 5 maart 1991 gepubliceerde nota 'Zicht op wetgeving"'2 blijkt dat de wet-
geverr zelf in zijn algemeenheid de volgende kwaliteitseisen hanteert: 

 rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen; 
 doeltreffendheid en doelmatigheid; 
 subsidiariteit en evenredigheid; 
 uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid; 
 onderlinge afstemming; 
 eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid. 

922 Tweede Kamer 1990-1991. 22 008, nrs 1-2. 
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Volgenss deze nota moeten de inrichting en het verloop van het wetgevingsproces 
eropp zijn gericht dat deze kwaliteitseisen binnen de maatschappelijke, bestuurlijke 
enn politieke mogelijkheden in de concrete wetgevingspraktijk zo goed als mogelijk 
wordenn verwezenlijkt93. Door de gekozen terminologie, 'zo goed als mogelijk' en 
'binnenn de maatschappelijke, bestuurlijke en politieke mogelijkheden' geeft de wet-
geverr zichzelf echter alweer de nodige ruimte om in concrete gevallen af te wijken 
vann deze eisen. Hoe belangrijk het ook is dat elke wet steeds aan al deze kwaliteits-
eisenn voldoet, in de praktijk zal dat volgens de nota niet steeds mogelijk zijn. 
Geconcludeerdd wordt dat wetten de resultante vormen van een afweging van vaak 
tegengesteldee belangen.94 Budget wordt ook hier niet als zodanig genoemd. Indirect 
zitt het er natuurlijk wel in door de gekozen terminologie. Bij voorbaat wordt reeds 
toegegevenn dat de kwaliteitseisen in de praktijk niet haalbaar kunnen blijken te 
zijn.. Deze nota biedt dan ook niet al te veel houvast om te komen tot een verant-
woordee afweging, waarbij zowel de algemene beginselen als de omstandigheden 
vann het geval worden betrokken. Indien 'de maatschappelijke, bestuurlijke en poli-
tiekee mogelijkheden' zodanig zijn dat er in een specifiek geval geen of onvoldoende 
budgettairee ruimte is, is het budgettaire kader bepalend voor alle overige elementen. 

Voorr wat betreft de sociale zekerheidswetgeving zijn in de in maart 1993 gepubli-
ceerdee "notitie Regels betreffende een algemene nabestaandenvoorziening"95 de uit-
gangspuntenn die moeten worden gehanteerd bij het formuleren van overgangsrecht 
well  enigszins omschreven. Deze notitie biedt bruikbare aanknopingspunten voor de 
invullingg van de genoemde zeven aspecten en is dan ook door mij als basis hiervoor 
gebruikt. . 

Dee aspecten die een rol spelen bij het formuleren van fiscaal overgangsrecht voor 
overeenkomstenn van levensverzekering zijn soms onverenigbare en onvergelijkbare 
grootheden.. Volledige gelijkheid is onmogelijk te verwezenlijken in combinatie met 
volledigee rechtszekerheid en/of zonder in strijd te komen met gewekt vertrouwen. 
Hett volledig honoreren van gewekte verwachtingen kan vanuit budgettair oogpunt 
onverantwoordd blijken te zijn. Tenslotte kan het zo veel mogelijk honoreren van 
dezee aspecten leiden tot vrijwel onuitvoerbare wetgeving. 

Kniggee stelt dan ook terecht vast dat een overgangsregeling steeds het resultaat is 
vann een meer of minder politiek gekleurde afweging van belangen en factoren.96 Dit 
neemtt niet weg dat bij het maken van deze afweging bepaalde uitgangspunten in 
achtt dienen te worden genomen. De conclusie van Knigge, dat de vraag hoe de fac-
torenn die een rol spelen tegen elkaar moeten worden afgewogen door de wetgever 
moett worden beantwoord en niet kan worden beantwoord door een stelsel of 
beginsel,, deel ik dan ook niet. Er kan geen voor alle situaties toepasbare formule 
wordenn ontwikkeld, maar wel kunnen richtlijnen worden geformuleerd aan de 
handd waarvan in een concreet geval de afweging kan worden gemaakt. 

933 Tweede Kamer 19901991, 22 008, nrs 1-2, blz. 8. 

944 Tweede Kamer 1990-1991, 22 008, nrs 1-2, blz. 16 en blz. 14. 

955 Eerste Kamer 1992-1993, 22 013, nr. 46j. 

966 mrG. Knigge, Verandering van wetgeving, Academisch proefschrift Groningen 1984, (handelseditie) blz. 142. 
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Uitt het onderzoek is naar voren gekomen dat de bijzondere omstandigheden die een 
afwijkingg van de hoofdregel rechtvaardigen, met name gelegen kunnen zijn in de 
aspectenn vertrouwen en rechtszekerheid. Gelijkheid en budget daarentegen kunnen 
eenn reden zijn om niet af te wijken van de hoofdregel dat een wet in beginsel 
onmiddellijkee werking heeft. Het gewicht dat aan deze aspecten wordt toegekend, 
leidtt tot op het vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel gebaseerd over-
gangsrechtt dat voorziet in (beperkte) eerbiedigende werking, dan wel tot toepassing 
vann de hoofdregel: onmiddellijke werking. Bij deze afweging spelen ook uitvoer-
baarheidd en evenredigheid een belangrijke rol. Het resultaat van de afweging wordt 
medee door deze aspecten bepaald. In de volgende paragrafen zal nader worden 
ingegaann op deze aspecten, waarna zal worden bekeken of het fiscale overgangs-
rechtt voor overeenkomsten van levensverzekering een speciale, van de hoofdregel 
afwijkende,, benadering verdient. 

11.5.11 Vertrouwe n 

Eenn strikte toepassing van de onmiddellijke werking kan in strijd zijn met het 
beginsell  dat de overheid een betrouwbare partner dient te zijn en dat tijdens het 
wetgevendd proces gewekte verwachtingen dienen te worden gehonoreerd. In maart 
19933 heeft de regering de "notitie Regels betreffende een algemene nabestaanden-
verzekering"'""  gepubliceerd. Hoewel deze notitie met name handelt over het over-
gangsrechtt voor sociale verzekeringen, kunnen hieruit ook voor dit onderzoek nut-
tigee aanknopingspunten worden gehaald. Met betrekking tot vertrouwen stelt deze 
notitiee bijvoorbeeld: "Bestaande rechten of aanspraken mogen niet zonder goede 
grondd worden ongedaan gemaakt en door de wetgever bij de burger gewekte ver-
wachtingenn moeten worden gehonoreerd, voor zover althans de burger daarop in 
redelijkheidd mocht afgaan. Wie op goede gronden erop mocht vertrouwen dat de 
overheidd een bepaald beleid zou voeren en op grond daarvan dingen heeft nagela-
tenn of gedaan, die hij anders niet zou hebben nagelaten of gedaan, dan wel op 
anderee wijze zou hebben gedaan, moet worden beschermd in die gewekte verwach-
tingen".98 8 

Inn de in dit onderzoek betrokken parlementaire historie komt een beroep op dit 
vertrouwenn regelmatig aan de orde. Opvallend is hierbij dat met name de Tweede 
enn Eerste Kamer hier zwaarder aan lijken te tillen9'*  dan de bewindslieden van 
Financiën100. . 
Eenn belastingplichtige moet erop kunnen vertrouwen dat de overheid gewekt ver-
trouwenn in beginsel honoreert. De overheid mag het door haar gewekte vertrou-
wen,, waarop men in redelijkheid kan afgaan, niet beschamen.101 Hierbij gaat het 

977 Eerste Kamer 1992-1993, 22 013, nr. 46j. 

988 Eerste Kamer 1992 1993, 22 013, nr. 46j, blz. 3 en 4. 

999 Zie bijvoorbeeld Eerste Kamer 1964-1965,13e vergadering 9 december 1964. blz. 221; Tweede Kamer 1976-

1977,144 053, nr. 4 , blz. 22 en nr. 8. blz. 9; Tweede Kamer, 13e vergadering 8 september 1977, blz. 469; Eerste 

Kamerr 22 november 1977, blz. 41; Eerste Kamer 1991-1992, 21 198, nr. 3, blz. 2; Tweede Kamer 1994-1995, 24 

169,, nr. 5, blz. 26 t /m 29; Eerste Kamer 1995-1996,14e vergadering 19 december 1995, blz. 529. 

1000 Zie bijvoorbeeld Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nr. 9, blz. 14 en blz. 15; Tweede Kamer 1994-1995, 24 169, 

nr.. 6. blz. 2 1 . 

1011 mrJ. in 't Veld, Beginselen van behoorlijk bestuur, Zwolle 1979, blz. 90. 
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mett name om vertrouwen dat kan worden ontleend aan uitspraken van de wetgever 
voorr en tijdens het wetgevend proces. Zie voor wat het verschil tussen de overheid 
alss uitvoerder van wetten of al wetgever betreft paragraaf IV.2.2.3. 
Naarr aanleiding van de toezegging van de staatssecretaris dat bij de openingsbalans 
vann vennootschapsbelastingplichtig geworden pensioenlichamen geen rekening 
behoeftt te worden gehouden met dat deel van de pensioenverplichtingen dat samen-
hangtt met toekomstige aanpassingen in verband met welvaarts- of waardevast-
heidstoezeggingen102,, bepaalde het Hof Amsterdam echter dat een beroep op het 
vertrouwensbeginsell  niet terecht was. Indien sprake is van uitspraken van de wetge-
verr die zijn gebaseerd op onjuiste veronderstellingen, kan volgens het Hof van de 
belastingadministratiee in redelijkheid niet worden gevergd dat zij een dergelijke toe-
zeggingg gestand doet. De toepassing van het vertrouwensbeginsel zou dan over haar 
doell  heen schieten.103 

Inn het kader van mijn onderzoeksveld zou ik het vertrouwensbeginsel als volgt wil -
lenn invullen: op grond van het vertrouwensbeginsel moeten houders van langlopende 
contractenn zoals overeenkomsten van levensverzekering er op kunnen vertrouwen 
datt toezeggingen die tijdens het wetgevingsproces zijn gedaan ook daadwerkelijk 
wordenn opgenomen in de uiteindelijke wetgeving. 

11.5.22 Rechtszekerhei d 
Hett rechtszekerheidsbeginsel ligt zeer dicht tegen het vertrouwensbeginsel aan. 
Doorr sommigen wordt het zelfs identiek geacht.104 Naar mijn mening dient er toch 
eenn onderscheid te worden gemaakt. In de Nederlandse samenleving dient de be-
lastingplichtigee ervan uit te gaan dat de overheid niet klakkeloos zal ingrijpen in 
verworvenn rechten. Wat dat betreft, gaat rechtszekerheid nog wat verder dan ver-
trouwen. . 
Voorr wat mijn onderzoek betreft, zou ik het rechtszekerheidsbeginsel als volgt wil -
lenn omschrijven: op grond van het rechtszekerheidsbeginsel moeten houders van 
langlopendee contracten zoals overeenkomsten van levensverzekering ervan uit kun-
nenn gaan dat deze contracten in beginsel voor de gehele looptijd zullen worden 
geëerbiedigd.. Het niet honoreren van verwachtingen die zijn gecreëerd door uit-
latingenn van de staatssecretaris dat bepaalde fiscale bepalingen van kracht zullen 
blijven,, is voor alle belastingplichtigen in strijd met het vertrouwensbeginsel. Zij 
kunnenn ondanks de toezeggingen toch geen gebruik maken van deze bepalingen, 
omdatt de toezeggingen uiteindelijk niet in de wetgeving zijn terecht gekomen. Voor 
degenenn die naar aanleiding van de uitlatingen van de staatssecretaris, die niet wor-
denn waargemaakt, in een feitelijk nadeliger positie komen omdat hun lopende con-
tractenn niet volledig worden geëerbiedigd, is sprake van strijd met het rechtszeker-
heidsbeginsel.. Als voorbeeld kan dienen het standpunt van de staatssecretaris met 
betrekkingg tot de openingsbalans van de per 1 januari 1992 vennootschapsbelas-
tingplichtigg geworden pensioen-BV's. Dit standpunt dat de pensioenverplichting op 

1022 Zoals opgenomen in de besluit van 26 oktober 1992, nr. DB92/634, BNB 1993/15. 

1033 Hof Amsterdam, 15 oktober 1997, nr. P96/0824 

1044 Bijvoorbeeld Prof. Mr. Ch.J. Langereis, Belastingprocedures, Deventer 1987, blz. 130 en de notitie Regels 

betreffendee een algemene nabestaandenverzekering, Eerste Kamer 1992-1993,22 013, nr. 46j, blz. 3. 
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dezee openingsbalans mochten worden gewaardeerd zonder rekening te houden met 
hett deel van de pensioenverplichtingen dat samenhangt met toekomstige aanpassin-
genn in verband met welvaarts- of waardevastheidstoezeggingen werd naderhand 
ingetrokken1055 Het met terugwerkende kracht intrekken van deze toezegging was 
voorr alle aandeelhouders in een pensioen-BV in strijd met het door het besluit van 
266 oktober 1992 gewekte vertrouwen106. Voor pensioen-BV's die de pensioenver-
plichtingenn tussen 1 januari 1992 en 16 augustus 1995 hebben overgedragen of af-
gekocht,, of waarin de verplichting is vrijgevallen ten gevolge van overlijden, is 
sprakee van strijd met de rechtszekerheid. 

Dee Jong trekt in het kader van de sociale verzekeringswetgeving zelfs een parallel 
mett het eigendomsrecht en stelt dat de met het sociale verzekeringsstelsel gewekte 
verwachtingenn als het ware een onderdeel zijn geworden van het vermogen van 
individuelee personen. Wanneer ten nadele van personen, die onder de werkingssfeer 
vann een bepaald sociaal zekerheidsstelsel vallen, tegen hun wil wijzigingen worden 
aangebrachtt in het stelsel, zou men dat in zijn optiek in zeker opzicht als een aan-
tastingg van het vermogen kunnen beschouwen. Wijzigingen van het stelsel zouden 
diee verwachtingen moeten respecteren; doen zij dit niet, dan zou hier een tegemoet-
komingg in de schade (het berokkende nadeel) tegenover moeten staan. Hij maakt 
hierbijj  een onderscheid tussen verworven rechten en verkregen uitzichten. Van ver-
worvenn rechten is zijns inziens sprake als krachtens objectief recht naar aanleiding 
vann bepaalde rechtsfeiten rechten van en plichten voor een bepaald rechtssubject 
zijnn ontstaan. Pas dan is een recht echt verworven. In alle andere gevallen gaat het 
omm een beroep op verkregen uitzichten.10" Dit onderscheid geeft het verschil tussen 
hett vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel goed weer. Inbreuk op ver-
worvenn rechten is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Inbreuk op verkregen 
uitzichtenn kan strijd met het vertrouwensbeginsel opleveren. De parallel met het 
civielrechtelijkee eigendomsrecht is zodoende niet alleen een aardig denkexperiment, 
zoalss De Jong het noemt, maar het is tevens een nuttige illustratie om het verschil 
tussenn rechtszekerheid en vertrouwen aan te geven, ook al kent De Jong zelf geen 
enkelee realiteitswaarde toe aan de resultaten van het experiment. 
Waaldijkk vat het begrip rechtszekerheid als een van de beginselen van behoorlijke 
wetgevingg samen als: "terugwerkende kracht moet gemotiveerd worden".108 

Inn dit kader verdient Hoge Raad 7 oktober 1992, BNB 1993/4 nog aandacht. In 
ditt arrest was sprake van door de gemeente Beerta geheven leges ter zake van een 
bouwvergunning.. De verordening waarop deze heffing was gebaseerd voorzag in 
eerstee instantie in een vrijstelling voor bepaalde diensten. Deze vrijstelling verviel 
mett ingang van 17 juni 1987. Belanghebbende in deze zaak had op 13 februari 
19877 - dus voor de datum waarop de verordening was gewijzigd - een aanvraag 

1055 Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 16 augustus 1995, nr. DB95/2779M, V-N 1995/2912 

1066 Al is Hof Amsterdam van mening dat een beroep op het vertrouwensbeginsel in dergelijke gevallen niet kan 

wordenn gehonoreerd, zie VIM.3.2. 

1077 Prof. dr E.Rde Jong, Verworven rechten in de sociale zekerheid, Rechtskundig Weekblad 1983-1984, 

blz.. 2437-2454 

1088 K, Waaldijk, Motiveringsplichten van de wetgever, Academisch proefschrift Maastricht 1994, blz. 387. 
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vann een bouwvergunning ingediend. De vergunning werd verleend op 13 oktober 
1987,, nadat de verordening was gewijzigd. De door belanghebbende verzochte 
dienstt viel ten tijde van de aanvraag onder de vrijstelling. 
Dee Hoge Raad oordeelde dat indien in een legesverordening voor de afgifte van een 
bouwvergunningg een vrijstelling geldt, de wetgever gerechtvaardigde verwachtingen 
schendtt indien hij reeds ingediende, doch bij de inwerkingtreding van de gewijzigde 
voorwaardenn nog niet afgehandelde aanvragen, ongeacht het tijdstip waarop aan 
hett voornemen tot afschaffing bekendheid is gegeven, in de heffing betrekt. Nu niet 
blijk tt dat het voornemen tot de wijziging van de verordening voor 13 februari 1987 
opp behoorlijke wijze algemeen bekend is gemaakt, is de wijziging ten aanzien van 
belanghebbendee onverbindend en geldt nog de in de oorspronkelijke tekst voorko-
mendee vrijstelling. 

Bijj  het rechtszekerheidsbeginsel gaat het volgens de Hoge Raad - ondanks het feit 
datt niet kan worden gezegd dat aan de afschaffing van de vrijstelling terugwerken-
dee kracht is verleend - ook om eerbiediging van gerechtvaardigde verwachtingen. 
Hett afschaffen van een vrijstelling verschilt in dit opzicht van bij voorbeeld het tot 
standd brengen van een tariefsverhoging dan wel het invoeren van een nieuwe 
heffing;; bij de invoering van de vrijstelling heeft de wetgever een uitdrukkelijk 
standpuntt ingenomen ten aanzien waarvan degenen voor wie de vrijstelling geldt 
niett doorlopend erop bedacht behoeven te zijn dat het zou kunnen worden gewij-
zigd.. In verband hiermee verdienen bescherming de aanvragers van wie de aanvra-
genn zijn ingediend voordat het voornemen tot afschaffing van de vrijstelling op 
behoorlijkee wijze algemeen is bekend gemaakt. 

Samenvattendd dient het verschil tussen vertrouwen en rechtszekerheid wat mij 
betreftt te worden gezocht in het feit of sprake is van tijdens het wetgevingsproces 
gedanee toezeggingen die uiteindelijk niet in de definitieve wettekst zijn verwerkt 
(schendingg van het vertrouwen) dan wel of wordt ingegrepen in de rechtsgevolgen 
vann lopende rechtsverhoudingen (schending van het rechtszekerheidsbeginsel). 

11.5.33 Gelijkhei d 
Iederee belastingplichtige moet in beginsel op dezelfde wijze worden behandeld als 
eenn ander die in dezelfde omstandigheden verkeert. Het gelijkheidsbeginsel beoogt 
slechtss te waken tegen willekeurig onderscheid, tegen verschil in behandeling zon-
derr redelijk motief.109 Ongelijke behandeling van op zich gelijke situaties is slechts 
toelaatbaarr indien hiervoor objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat110. Deze 
rechtvaardigingg kan bijvoorbeeld worden gevonden in de omstandigheid dat een 
vann de andere aspecten die een rol spelen bij overgangsrecht zwaarder behoort te 
wegen.. Of, zoals het in de notitie Regels betreffende een algemene nabestaanden-
verzekeringg wordt geformuleerd: 'Voor een begunstiging van bestaande uitkerings-
gerechtigdenn in vergelijking met nieuwe uitkeringsgerechtigden moet steeds een 
voldoendee zwaarwegende rechtvaardiging bestaan. Het onderscheid in behandeling 

1099 mr J. in 't Veld, Beginselen van behoorlijk bestuur, Zwolle 1979, blz. 74. 

1100 Zie ook Eerste Kamer 19921993, 22 013, nr. 46j, blz. 3 
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moett evenredig zijn aan het gewicht van de diverse in het geding zijnde belangen"111. 
Waaldijkk stelt in dezen 'onderscheid moet gemotiveerd worden'.112 

11.5.44 Budge t 
Bijj  het formuleren van overgangsrecht zal altijd een budgettaire afweging moeten 
wordenn gemaakt1" . Zoals met name duidelijk is geworden bij de invoering van de 
Anww en de beperking van de als persoonlijke verplichtingen aftrekbare rente (zie 
hoofdstukk VIII.2.2 en VIII.2.4), kunnen andere beleidsdoelstellingen zodanig groot 
gewichtt hebben dat er geen budgettaire ruimte bestaat voor ruimhartig overgangs-
recht. . 

Dee "notitie Regels betreffende een algemene nabestaandenverzekering" formuleert 
hett als volgt: "Eerbiedigende werking bij een uit financiële motieven doorgevoerde 
wijzigingg leidt ertoe dat de financiële opbrengst daarvan, zeker in de eerste periode, 
geringg zal zijn. Alleen nieuwe uitkeringsgerechtigden dragen dan bij aan de finan-
ciëlee taakstelling Tegelijkertijd roept dit de vraag op van de rechtvaardiging van de 
inbreukk op het beginsel dat in gelijke gevallen gelijke uitkeringsrechten moeten gel-
den.. Dit gaat te meer wringen indien, om de financiële taakstelling te halen, nieuwe 
uitkeringsgerechtigdenn sterker moeten worden ingeperkt, dan het geval zou zijn 
indienn ook bestaande uitkeringsgerechtigden hun aandeel in de beoogde lastenver-
minderingg zouden leveren. Bij onmiddellijke werking dragen al degenen die een 
beroepp doen op de regeling wel terstond bij aan de financiële taakstelling. Dit leidt 
tott rechtsgelijkheid maar levert spanning op met de rechtszekerheid aan en kan tot 
strijdd met het bij de uitkeringsgerechtigde gewekte vertrouwen ten aanzien van hun 
inkomenspositiee leiden."114 

11.5.55 Uitvoerbaarhei d 
Eenn overgangsregeling die in theorie alle hiervoor genoemde aspecten in harmonieus 
evenwichtt weet te brengen, maar daardoor verschrikkelijk ingewikkeld is, is geen 
goedee overgangsregeling. De notitie Regels betreffende een algemene nabestaanden-
verzekeringg zegt hierover: "Immers, wetgeving en derhalve ook overgangswetgeving 
zall  op zodanige wijze moeten zijn vormgegeven dat de gestelde rechtsregels de uit-
voeringsorganisatiee niet voor onuitvoerbare problemen stellen.""' Of, zoals een van 
dee respondenten van de door mij gehouden enquête (zie VIII.4.1) het formuleerde: 
"Indienn een fiscale wet niet goed uitvoerbaar is, ontstaan naast de praktische 
problemenn ook ongelijkheden die het vertrouwen ondermijnen." Wel moet volgens 
Waaldijkk worden gemotiveerd waarom men denkt met de voorgestelde wet het 
gesteldee doel te kunnen bereiken.1"' 

1111 Eerste Kamer 1992-1993, 22 013, nr. 46 j , blz. 4. 

1122 K. Waaldijk, Motiveringsplichten voor de wetgever, Academisch proefschrift Maastricht 1994, blz. 387. 

1133 Zie ook Knigge, die overwegingen van budgettaire aard praktisch, maar bijna platvloers kwalificeert 

(mrr G. Knigge, Verandering van wetgeving, Academisch proefschrift Groningen 1984 (handelseditie), blz. 147). 

1144 Eerste Kamer 1992-1993, 22 013, nr. 46 j , blz. 9 en 10. 

1155 Eerste Kamer 1992-1993, 22 013, nr. 46 j , blz. 22. 

1166 K. Waaldijk, Motiveringsplichten van de wetgever, Academisch proefschrift Maastricht 1994, blz. 387. 
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11.5.66 Evenredighei d 
Bijj  het formuleren van overgangsrecht spelen de tegengestelde belangen een rol van 
enerzijdss de belastingplichtige die zijn gewekte verwachtingen volledig wil zien 
gehonoreerdd en anderzijds de overheid die zijn met de wetswijziging beoogde 
beleidsdoelstellingenn op zo kort mogelijk termijn wil realiseren. Deze tegengestelde 
belangenn dienen op een zorgvuldige wijze te worden afgewogen. De voor de burger 
nadeligee gevolgen van een overheidsbesluit mogen niet onevenredig zijn in verhou-
dingg met de door dat besluit te dienen doelen.117 In 't Veld verwijst in dit kader naar 
dee Romeinsrechtelijke regel 'suum cuique tribuere' hetgeen betekent 'ieder het zijne 
toebedelen'.. Hij gebruikt hiervoor de term 'gerechtigheid' Wat ieder naar de nor-
menn der gerechtigheid toekomt, zal aan het licht moeten worden gebracht door een 
eerlijkk en objectief afwegen. Als norm houdt In 't Veld daarbij aan: het streven naar 
evenwicht,, naar evenredigheid.118 

11.66 Fiscaa l overgangsrech t voo r overeenkomste n van levensverzekeringe n 
verdien tt  een eigen benaderin g 
Bijj  de beantwoording van de vraag, of er sprake is van zodanige bijzondere 
omstandighedenn dat een afwijking van de hoofdregel gerechtvaardigd is, speelt het 
soortt wetgeving mijns inziens een belangrijke rol. De positie van de overheid is bij 
fiscalee wetgeving van belang. In de fiscale wetgeving is de overheid in zijn hoedanig-
heidd van belastingheffer en belastinginner partij. Bij andere wetgeving is dit door-
gaanss niet zo. Zoals ook blijkt uit de hiervoor aangehaalde literatuur, is volgens de 
meestee schrijvers bij fiscale wetgeving dan ook eerder en meer sprake van bijzonde-
ree omstandigheden die eerbiedigende werking rechtvaardigen. De overheid dient 
eenn betrouwbare partner te zijn. Alleen op deze wijze mag de overheid een fatsoen-
lijk ee belastingmoraal bij haar onderdanen verwachten. Bij langjarige contracten, 
zoalss overeenkomsten van levensverzekering, speelt dit in versterkte mate. 
Levensverzekeringenn zijn in hoge mate gebaseerd op vertrouwen. Niet alleen ver-
trouwenn in de verzekeraar, waarbij de verzekeringnemer er vanuit moet kunnen 
gaann dat de gelden die hij de verzekeraar toevertrouwt op termijn inclusief rente 
weerr aan hem worden geretourneerd, maar ook vertrouwen in de overheid. 
Overeenkomstenn van levensverzekering hebben een hoog fiscaal gehalte. De wetge-
verr heeft maatschappelijk gewenst gedrag zoals sparen en het opbouwen van een 
degelijkee oudedagsvoorziening willen bevorderen door het verlenen van fiscale faci-
liteitenn aan overeenkomsten van levensverzekering. Bij het sluiten van een overeen-
komstt van levensverzekering spelen overwegingen van fiscale aard, die zijn geba-
seerdd op de wetgeving ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, dan ook een 
belangrijkee rol. De verzekeringnemer van een langjarig contract moet er in beginsel 
vanuitt kunnen gaan dat de overheid niet tijdens de wedstrijd de regels verandert. 
Daaromm verdient fiscaal overgangsrecht voor overeenkomsten van levensverzeke-
ringg een speciale benadering, waarbij de nadruk meer ligt op het eerbiedigen van 

1177 Van deZandschulp in de Eerste Kamer tijdens de behandeling van de Anw (Eerste Kamer 14e vergadering, 

199 december 1995, blz. 529. m.k), zie ook artikel 3:4 Algemene wet bestuursrecht. 

1188 mr J. in 't Veld, Beginselen van behoorlijk bestuur, Zwolle 1979, blz. 36. 
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bestaandee contracten dan op onmiddellijke werking indien deze leidt tot materieel 
terugwerkendee kracht. 

Uitgangspuntt bij dergelijke contracten zou dan ook mijns inziens moeten zijn, dat 
formelee dan wel materiële terugwerkende kracht slechts toelaatbaar is als zij ge-
rechtvaardigdd wordt door: 

 de noodzaak om een bestaande ernstige leemte in de wet te repareren, dan wel 
 de noodzaak ongewenste aankondigingseffecten te vermijden. 

Daarbijj  dient de mate van terugwerkende kracht te voldoen aan de volgende rand-
voorwaarden: : 

 De terugwerkende kracht gaat niet verder dan het moment waarop de aange-
kondigdee wetswijziging aan de belastingplichtigen is kenbaar gemaakt. 

 De terugwerkende kracht leidt niet tot voor belastingplichtigen in redelijkheid 
niett aanvaardbare gevolgen. 

 De terugwerkende kracht komt niet in strijd met door de wetgever gewekte ver-
wachtingen. . 

11.77 Samenvattin g en conclusie s 
Inn dit hoofdstuk is het theoretische kader geschetst van overgangsrecht in het alge-
meenn en fiscaal overgangsrecht in het bijzonder. Aan de hand van de visie van 
diversee schrijvers en instanties kan worden geconcludeerd dat in zijn algemeenheid 
onmiddellijkee werking van een nieuwe wet als hoofdregel wordt beschouwd. 
Afwijkingenn van deze hoofdregel moeten worden gerechtvaardigd door bijzondere 
omstandigheden.. Dit geldt zowel voor afwijkingen ten nadele van de belastingplich-
tigee (terugwerkende kracht) als ten voordele (eerbiedigende werking). Het begrip 
terugwerkendee kracht blijkt door niet iedereen op dezelfde wijze te worden gefor-
muleerd.. Preciezen beperken het tot louter formele terugwerkende kracht en rekke-
lijkenn begrijpen hieronder tevens elke vorm van materieel terugwerkende kracht. 
Dee Grondwet en de Wet AB verzetten zich slechts tegen formele terugwerkende 
kracht,, waardoor bijvoorbeeld een transactie die in 1996 heeft plaatsgevonden en 
opp basis van de toen geldende wet- en regelgeving niet belast was, via een wijziging 
diee in 1997 van kracht is geworden alsnog in de heffing kan worden betrokken. 
Ookk hierop kunnen echter uitzonderingen bestaan. Aangezien het in ons rechtssys-
teemm niet mogelijk is om formele wetten te toetsen aan de Grondwet (artikel 120 
Grondwet)) heeft een formele wet die voorziet in terugwerkende kracht volledig 
rechtsgeldigheidd indien zij op de daarvoor voorgeschreven wijze is tot stand geko-
men.. Ook in situaties waarin geen sprake is van formele wetgeving, blijkt terugwer-
kendee kracht zo nu en dan door het parlement te worden getolereerd. Zie bijvoor-
beeldd de reparatie van de achteraf te ruimhartig gebleken toezegging van de 
staatssecretariss van Financiën inzake de openingsbalans van de vennootschapsbe-
lastingplichtigg geworden pensioen-BVn". Toen de volle omvang van de strekking 
vann het in eerste instantie ingenomen standpunt doordrong tot de staatssecretaris 
vann Financiën, voelde deze zich gedwongen de door zijn voorganger gedane toezeg-

1199 Besluit van 26 oktober 1992, nr. DB92/634, BNB 1993/15. 
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gingg met terugwerkende kracht in te trekken120. Met name in gevallen waarin de 
pensioenverplichtingenn na 1 januari 1992 en voor de wijziging van het standpunt 
vann de staatssecretaris zijn overgedragen, afgekocht of vrijgevallen ten gevolge van 
overlijden,, is sprake van formeel terugwerkende kracht121. Door het Hof Amsterdam 
iss inmiddels bepaald dat deze terugwerkende kracht toelaatbaar is en geen inbreuk 
maaktt op het vertrouwensbeginsel aangezien sprake was van een toezegging die 
wass gebaseerd op onjuiste veronderstellingen en die zou kunnen leiden tot een 
ongerechtvaardigdd voordeel. De toepassing van het vertrouwensbeginsel voor der-
gelijkee gevallen zou volgens het Hof over haar doel heen schieten.122 Naar mijn 
meningg komt het Hof wel heel makkelijk tot deze conclusie. Zoals de annotator in 
VakstudieNieuwss constateert, is ten tijde van de parlementaire behandeling in de 
fiscalee literatuur nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de openingsbalansproblema-
tiek.1""  De constatering dat de draagwijdte daarvan door de wetgever indertijd ken-
nelijkk onvoldoende is onderkend, acht ik wat te makkelijk. De toezegging van de 
staatssecretariss liet niets aan duidelijkheid te wensen over. De consequenties van zijn 
standpuntt zijn hem tijdens en vlak na de parlementaire behandeling duidelijk 
gemaakt.. Het vertrouwensbeginsel - en in gevallen waarin sprake is van overdracht, 
afkoopp of vrijval ten gevolge van overlijden ook het rechtszekerheidsbeginsel - ver-
zett zich mijns inziens tegen het met terugwerkende kracht intrekken van deze toe-
zegging.. In ieder geval verzet het vertrouwensbeginsel zich er tegen om de terugwer-
kendee kracht door te laten werken in de periode die ligt voordat de staatssecretaris 
opp 16 augustus 1995 zijn gewijzigde standpunt heeft kenbaar gemaakt. De redene-
ringg van Van den Bosch dat een toezegging waaraan onder de gegeven feiten omstan-
dighedenn niet het gerechtvaardigde vertrouwen mag worden ontleend niet als een 
toezeggingg mag worden opgevat en dat daarop dus mag worden teruggekomen124, 
vindd ik gekunsteld. De staatssecretaris dient zich voordat hij toezeggingen doet 
ervann te overtuigen dat deze niet in strijd zijn met de wet. Van belastingplichtigen 
kann niet worden gevraagd om elke toezegging van de staatssecretaris te toetsen aan 
dee wet teneinde vast te stellen of deze wel als een toezegging mag worden opgevat 
waaraann vertrouwen kan worden ontleend. Dat is de omgekeerde wereld. 

Mett name in de periode dat de toezegging nog niet was ingetrokken en de periode 
daarnaa toen via het besluit van 16 augustus 1995 een wetswijziging was aangekon-
digdd tot het moment waarop deze wetswijziging van kracht is geworden (13 decem-
berr 1996) had de rechter de mogelijkheid om deze materiële wetten te toetsen aan 
hett vertrouwensbeginsel. Nadat de toezegging is ingetrokken door middel van een 
formelee wet die terugwerkende kracht heeft, heeft de rechter die mogelijkheid niet 
meer.. Artikel 4 Wet AB verbiedt namelijk slechts de rechter om nieuwe wetten 

1200 Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 16 augustus 1995, nr. DB95/2779M. V-N 1995/2912. 

1211 Zie voor een bespreking van beide besluiten drs F.M.A.M. van Merrienboer, Decoming-backservice bij directiepen-

sioenlichamen,, WFR 1995/6174. 

1222 Hof Amsterdam, 15 oktober 1997, nr, P96/0824, PJ 1998/23. 

1233 Bijvoorbeeld L.Pvan den Bosch, Fiscale kijk op pensioenregelingen, 1995, blz. 134 en H.M. Kappelle, Pensioen-

BV'ss de stand van zaken, Tijdschrift Fiscaal ondernemingsrecht 1994/16 

1244 L.Pvan den Bosch, noot bij Hof Amsterdam 15 oktober 1997, PJ 1998/23 

71 1 



Hoofdstu kk II Theoretische achtergronden van overgangsrecht 

terugwerkendee kracht toe te kennen indien de wetgever zulks niet impliciet of expli-
ciett heeft gedaan.125 

Ellis1266 maakt in dit kader een vergelijking met het strafrecht, waarin het beginsel 
vann terugwerkende kracht uitdrukkelijk is verboden. Het 'nulla poena-beginsel' zo-
alss vastgelegd in artikel 1 Wetboek van strafrecht houdt in dat men slechts gestraft 
kann worden voor iets wat men gedaan of nagelaten heeft nadat dit door een wette-
lijk ee bepaling was verboden. De vergelijking tussen belastingrecht en strafrecht ligt 
volgenss hem voor de hand; in beide gevallen maakt de overheid op een nogal in-
grijpendee manier inbreuk op persoonlijke rechten of bezittingen. Van een 'nulla tri-
butum-beginsel'' is echter geen sprake, al denkt Ellis dit met enige welwillendheid te 
kunnenn lezen in artikel 104 Grondwet. Belastingen van het Rijk worden geheven uit 
krachtt van een wet. Ellis vraagt zich af of dit ook een posterieure wet kan zijn. 
Wordtt de belasting nog wel 'uit kracht van wet' geheven als de wet er nog moet 
komen?? Hij constateert echter zelf al dat deze discussie, hoe interessant ook, een 
politiekee blijft . Ook al zou men in artikel 104 Grondwet de eis voor een anterieure 
wett lezen, het toezien op de nakoming van deze eis is aan de politiek voorbehou-
den.. Immers de wetten zijn onschendbaar en de wetgever heeft het dus in eigen 
handd om aan een wet terugwerkende kracht te verlenen. Hij komt dan ook tot de 
conclusiee dat overheidsingrijpen via het belastingrecht kennelijk minder bedreigend 
voorr de menselijke samenleving is dan via het strafrecht. Mijns inziens is dit ook 
zo.. Het strafrecht dient ervoor om de normen en waarden te handhaven die de 
samenlevingg zichzelf heeft opgelegd door middel van door de wetgever op de daar-
voorr geëigende wijze opgestelde regels. Overtreding hiervan dient bestraft te wor-
den,, waarbij terugwerkende kracht moet worden uitgesloten gezien de inbreuk die 
dee straf maakt op de persoonlijke vrijheid van de overtreder. In het belastingrecht 
spelenn eveneens de normen en waarden die de samenleving zichzelf heeft opgelegd 
eenn rol. De normen en waarden vormen in het belastingrecht echter de basis van de 
belastingheffing.. Bij het betalen van belasting is er geen sprake van het overtreden 
vann de normen en waarden van de samenleving, maar juist van het volgen daarvan. 
Belastingg betalen is geen straf, maar het voldoen aan een burgerplicht. En dat acht 
ikk een fundamenteel verschil met het strafrecht. Straf grijpt per definitie in in de 
persoonlijkee vrijheid van de overtreder en dient dus met grote waarborgen te zijn 
omgeven.. Het heffen van belasting is weliswaar ook een ingreep in de persoonlijke 
vrijheidd van de burger, hij kan een deel van zijn inkomen niet naar eigen inzicht 
besteden,, maar er is geen sprake van een straf. De wijze waarop en de mate waarin 
belastingg moet worden geheven, liggen vast in de wet. De wet komt tot stand op de 
daarvoorr geëigende wijze in gezamenlijk overleg tussen regering en de volksverte-
genwoordiging.. Artikel 104 Grondwet en artikel 4 Wet AB bieden dan ook vol-
doendee bescherming voor willekeur en/of rechtsongelijkheid. Het is de wetgever die 
moett bepalen of en in welke mate terugwerkende kracht gewenst en toegestaan is, 
dann wel (beperkte) eerbiedigende werking op zijn plaats is. 

1255 Zie voor een uitgebreide verhandeling over artikel 4 Wet AB, mr G. Knigge, Verandering van wetgeving, 

Academischh proefschrift, Groningen 1984. Zie ook prof. mr. A.M. Donner, Nederlands bestuursrecht, 

algemeenn deel, Alphen aan den Rijn 1987, blz. 85. 

1266 mr M.J. Ellis, Waar blijft de tijd?. Inaugurele reden. Deventer 1995. 
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Naarr mijn mening dient echter ook materieel terugwerkende kracht alleen te wor-
denn toegepast in situaties waarin dit gezien bijzondere omstandigheden vereist is. 
Ditt geldt in versterkte mate voor wetgeving op het gebied van overeenkomsten van 
levensverzekeringg gezien de doorgaans lange looptijd en de hoge mate van vertrou-
wenn die dergelijke overeenkomsten uit hun aard vereisen. Fiscaal overgangsrecht 
voorr levensverzekeringen verdient dan ook een eigen specifieke benadering, die is 
gebaseerdd op de in dit hoofdstuk beschreven algemene uitgangspunten. 

Inn de nu volgende vijf hoofdstukken zal het overgangsrecht voor levensverzekerin-
genn zoals dat in de onderzoeksperiode is gevormd worden getoetst aan de hand van 
hett kader dat in dit hoofdstuk is geschetst. Dit kader laat zich in zijn algemeenheid 
inn het kort omschrijven als; 'in beginsel onmiddellijke werking, tenzij...'. Gezien het 
bijzonderee karakter van overeenkomsten van levensverzekeringen is er bij dergelijke 
contractenn meer en eerder sprake van bijzondere omstandigheden die een 'tenzij' 
opleveren.. Het kader voor overgangsrecht voor overeenkomsten voor levensverze-
keringen,, waaraan de praktijk in de komende hoofdstukken wordt getoetst kan dan 
ookk als 'in beginsel eerbiedigende werking, tenzij...' worden omschreven. 
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OVERGANGSRECHTT VOOR LIJFRENTEN DIE REEDS 

BESTONDENN BIJ DE INVOERING VAN DE WET OP 

DEE INKOMSTENBELASTING 1 9 6 4, ARTIKEL 75 

(OUD)) WET IB 1 9 64 

l l l . ll  Inleidin g 
Lijfrentenn waren in 205 voor Christus reeds bekend, zo blijkt uit een in 1903 ge-
vondenn Griekse inscriptie die een besluit bevat van de Volksvergadering der Klein-
Aziatischee stad Milete127. Actuarieel verantwoord werden ze toen Johan de Witt in 
dee zeventiende eeuw de kansberekeningen maakte om de prijs ervan te kunnen 
vaststellen.. Fiscaal werden ze echter pas echt populair toen in 1941 bij de invoering 
vann het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 de premies voor lijfrenten tot een 
bepaald,, veel ruimer maximum dan voorheen, aftrekbaar werden. Een belasting-
plichtigee die in tariefgroep I viel {ongehuwden zonder recht op kinderaftrek), mocht 
maximaall  ƒ 600 per jaar aftrekken. Voor belastingplichtigen in tariefgroep II 
{gehuwdee belastingplichtigen zonder recht op kinderaftrek, de gehuwde belasting-
plichtigee die voor 1 september van het desbetreffende kalenderjaar de leeftijd van 
655 jaar hebben bereikt en de ongehuwde belastingplichtige zonder recht op kinder-
aftrekk die gehuwd is geweest en uit dat huwelijk een kind heeft) en tariefgroep III 
(belastingplichtigenn met recht op kinderaftrek) bedroeg dit bedrag respectievelijk 
ƒƒ 1.200 (tariefgroep II) en ƒ 1.500 (tariefgroep III met recht op kinderaftrek voor 
niett meer dan drie kinderen). Indien in tariefgroep III recht bestond op kinderaftrek 
voorr meer dan drie kinderen, kon per jaar maximaal ƒ 1.800 worden afgetrokken 
aann premies voor lijfrenten128. 

Overr de vraag of en zo ja, hoe termijnen van lijfrenten belast moesten worden, is al 
sindss 1848 gediscussieerd. Diverse wetsvoorstellen waarin werd voorgesteld om lijf -
rentenn op de een of andere wijze te belasten, haalden de eindstreep niet129. Toen 
doorr de invoering van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 de premies voor 
lijfrentenn veel royaler in aftrek werden toegelaten dan voordien, raakte ook de 
hogeree sociale laag van de bevolking door de ruimere fiscale faciliteiten die werden 
verleend,, geïnteresseerd in deze vorm van levensverzekeringen. Tot dan toe vond 
dezee bevolkingsgroep lijfrenten iets voor de minder bedeelden130. Het Besluit op de 
Inkomstenbelastingg 1941 voorzag in een heffing over lijfrenten en andere al dan 
niett van het leven afhankelijke periodieke uitkeringen, uitgezonderd pensioenen, als 

1277 D. Schaap & T. van den Berg, Johan de Witt een volmaakt Hollander, Bussum 1972. 

1288 Artikel 16 Besluit op de Inkomstenbelasting 1941, S 414, 

1299 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de historie op dit gebied, Niessen, Het begrip lijfrente in de inkomsten-

belasting,, Deventer 1982, blz. 17 t /m 54. 

1300 J.B. Booij, Verschuivingen in de na-oorlogse ontwikkeling der levensverzekering ten opzichte van vooroorlogse 

verhoudingen.. Verzekeringsarchief XXXIV, 1957, blz. 208; B.RA. Gales, Werken aan zekerheid, 's-Gravenhage 

1986,, blz. 288. 
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'opbrengstt van roerend kapitaal'131. 'Op grond van artikel 36, derde lid van het 
Besluitt op de Inkomstenbelasting 1941 werden afkoopsommen van al dan niet inge-
ganee periodieke uitkeringen belast tegen het bijzondere tarief, dat minimaal 15% 
enn maximaal 37,5% bedroeg132. 

Inn dit hoofdstuk wordt aan de hand van de wetsgeschiedenis bij de invoering van 
artikell  75 (oud) Wet IB 1964 in paragraaf III.2 nagegaan welke motieven en be-
doelingenn de wetgever heeft gehad met dit artikel. Vervolgens wordt in paragraaf 
III. 33 stil gestaan bij het begrip bestaande aanspraak en de gevolgen van het wijzigen 
vann een bestaande aanspraak. In paragraaf III.4 wordt artikel 75 (oud) Wet IB 
19644 getoetst aan de uitgangspunten voor beperking van de eerbiedigende werking, 
waaruitt zal blijken dat de (materiële) terugwerkende kracht die dit artikel in zich 
bergtt toelaatbaar is. In paragraaf III.5 wordt de jurisprudentie ter zake van artikel 
755 (oud) behandeld, de wijzigingen die dit artikel in de loop van de tijd heeft 
ondergaann worden besproken in paragraaf III.6. In paragraaf III. 7 vindt de evalu-
atiee plaats en worden enkele conclusies getrokken. De belangrijkste conclusies zijn, 
datt het overgangsrecht zoals dat is geformuleerd in artikel 75 weinig aandacht heeft 
gekregenn tijdens het wetgevende proces en dat het begrip bestaande aanspraak 
onvoldoendee duidelijk is gedefinieerd. Het is onduidelijk welke wijzigingen in een 
bestaandee aanspraak kunnen worden aangebracht zonder dat hierdoor een nieuwe 
aanspraakk ontstaat. In dit hoofdstuk wordt een sterk civieljuridische benadering 
vann het begrip bestaande aanspraak bepleit. 

I I I .22 Wetsgeschiedeni s 

l i l .2. 11 Invoerin g van de Wet op de inkomstenbelastin g 1964 

Hett ontwerp van de Wet op de inkomstenbelasting 1958, zoals dat in combinatie 
mett de ontwerpen van de Wet op de vermogensbelasting 1958 en de Wet op de 
loonbelastingg 1958'" op 2 december 1958 aan de Tweede Kamer werd aangeboden, 
bevattee in eerste instantie in het geheel geen overgangsbepalingen met betrekking 
tott lijfrenten. Termijnen van lijfrenten werden in artikel 22, eerste lid, onderdeel g 
vann het ontwerp Wet op de inkomstenbelasting 1958, tot de inkomsten uit vermo-
genn gerekend. In het tweede lid van dit artikel werd bepaald dat de minister van 
Financiënn regels kan geven omtrent de gelijkstelling van kapitaalverzekeringen met 
lijfrenteclausulee met lijfrenten en de mogelijkheid om, indien de ontbinding van een 
overeenkomstt van levensverzekering gepaard gaat met het sluiten van een nieuwe 
overeenkomstt in plaats van de eerste, de nieuwe overeenkomst te beschouwen als 
eenn voortzetting van de eerste"4. 

1311 Artikel 31 Besluit op de Inkomstenbelasting 1941, S 414. 

1322 Artikel 48 Besluit op de Inkomstenbelasting 1941. Het percentage werd berekend door 1% van het bedrag van het 

niett onder dit artikel vallende gedeelte van het zuivere inkomen te delen op het volgens de tabel over dit gedeelte 

verschuldigdee bedrag. 

1333 Tweede Kamer 1958-1959, nr. 5380. Later werden hier nog de ontwerpen Wet op de vennootschapsbelasting 

19600 en Wet op de dividendbelasting 1960, Tweede Kamer, 1959-1960, nr. 6000 aan toegevoegd. 

1344 Tweede Kamer 1958-1959, 5380, nr. 2, blz. 4. 
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Inn de memorie van toelichting wordt bij de artikelsgewijze toelichting van artikel 
222 ontwerp Wet IB 1958 opgemerkt, dat de nieuwe bepalingen nagenoeg geen wij -
zigingenn van materiële aard meebrengen. Er wordt dan ook volstaan met een zeer 
summieree aantekening135. 
Inn artikel 37, eerste lid, onderdeel b, worden termijnen van lijfrenten en andere 
periodiekee uitkeringen en verstrekkingen als persoonlijke verplichtingen aange-
merkt,, tenzij sprake is van dergelijke uitkeringen of verstrekkingen tussen bloed- of 
aanverwantenn in de rechte linie of de tweede graad van de zijlini e die niet de tegen-
waardee voor een prestatie vormen136. Premies voor lijfrenten worden in artikel 37, 
eerstee lid, onderdeel d eveneens als persoonlijke verplichtingen aangemerkt, zij het 
datt de aftrek in het tweede lid wordt beperkt tot ten hoogste ƒ 3.600 per jaar. De in 
artikell  37 gehanteerde omschrijving komt vrijwel overeen met artikel 16, eerste lid, 
2°,, onderdelen a tot en met d van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941. Ook 
hierr volstaat de memorie van toelichting dan ook met een korte opmerking. 
Aangezienn uitdrukkelijk wordt gesproken over 'termijnen van lijfrente' staat het 
buitenn kijf dat de waarde van het onderliggende stamrecht zelf niet voor aftrek in 
aanmerkingg komt. De altijd durende renten zijn niet afzonderlijk genoemd aange-
zienn deze onder het begrip periodieke uitkeringen vallen137. 

Inn artikel 72 van het ontwerp van de Wet op de inkomstenbelasting 1958 vinden we 
eenn algemene bepaling van overgangsrecht. Het Besluit op de Inkomstenbelasting 
19411 en de Zevende Uitvoeringsbeschikking inkomstenbelasting 1941 komen op 
grondd van het eerste lid van dit artikel te vervallen. De Wet op de Inkomstenbelas-
tingg 1914 alsmede artikel 4 van de Wet belastingherziening 1950 worden ingevolge 
respectievelijkk het tweede en derde lid ingetrokken. Deze regelingen blijven echter op 
grondd van artikel 72, vierde lid, van toepassing met betrekking tot kalenderjaren en 
belastingtijdvakkenn welke zijn geëindigd vóór het tijdstip waarop de nieuwe Wet op 
dee inkomstenbelasting in werking treedt. Ter toelichting wordt in de memorie van 
toelichtingg het volgende opgemerkt. "Indien het ontwerp tot wet verheven, in wer-
kingg treedt met de aanvang van een kalenderjaar - waartoe artikel 73 de mogelijk-
heidd open houdt - geeft de bepaling van het vierde lid van artikel 72 een voldoende 
scherpee afscheiding tussen het einde van de toepasselijkheid van het Besluit 1941 en 
dee aanvang van de werking der nieuwe regeling. Tevens zal aldus worden voorko-
men,, dat een lacune ontstaat in die zin dat bepaalde belastingplichtigen dan wel 
bepaaldee inkomens en inkomensbestanddelen aan de toepassing van beide regelin-
genn ontsnappen138'. Tevens voorkomt het vierde lid van artikel 72 dat sprake zou 
kunnenn zijn van terugwerkende kracht en wordt aan de nieuwe regeling onmiddellij-
kee werking toegekend. 

Inn het in 1960 ingediende Gewijzigd ontwerp van de Wet op de inkomstenbelasting 
I9601399 worden voor wat betreft de artikelen met betrekking tot lijfrenten geen 

1355 Tweede Kamer 1958-1959, 5380, nr. 3, blz. 4 1 . 

1366 Zie artikel 23, onderdeel b ontwerp Wet op de inkomstenbelasting 1958. 

1377 Tweede Kamer 1958-1959, nr. 3, blz. 44. 

1388 Tweede Kamer 1958-1959, 5380, nr. 3, blz. 5 1 . 

1399 Tweede Kamer 1960-1961, 5380, nr. 13. 
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inhoudelijkee wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp ingevoerd. 
Ookk in het Voorlopig verslag140 wordt overgangsrecht voor lijfrenten nog niet aan 
dee orde gesteld. Wel werd de lacune geconstateerd die ontstaat doordat een af-
koopsomm van een lijfrente belast is bij de ontvanger, terwijl deze niet aftrekbaar is 
bijj  de betaler. De tegenhanger van artikel 27 van het ontwerp, dat hetgeen wordt 
genotenn ter vervanging van gederfde of te derven inkomsten mede als inkomen defi-
nieert,, ontbreekt namelijk ten aanzien van artikel 37 van het ontwerp, waarin 
betaaldee lijfrente-termijnen als persoonlijke verplichtingen aftrekbaar zijn. De be-
windsliedenn worden uitgenodigd op dit gebied verbeteringen aan te brengen141. 
Tevenss werd in dit stuk een 'wetenschappelijke onjuistheid' in het ontwerp gecon-
stateerdd omdat termijnen van lijfrente ten volle als inkomen worden beschouwd, 
terwijll  de premies maar beperkt aftrekbaar zijn. Eigenlijk zou gekozen moeten wor-
denn tussen twee stelsels of men staat een onbeperkte aftrek van premie toe en belast 
dee termijnen, of men staat geen enkele aftrek van premie toe, doch stelt de termij-
nenn vrij van belasting. De voorkeur van de aan het woord zijnde leden ging uit naar 
hett laatste stelsel. De fout met betrekking tot het rentebestanddeel in deze termijnen 
warenn zij terwille van de eenvoud van behandeling bereid te aanvaarden. Tal van 
bezwarenn zouden bij dit stelsel wegvallen, of zouden op eenvoudige wijze belang-
rijkk kunnen worden verlicht142. 

Bijnaa dertig jaar later is de poging om het op het eerste stelsel gebaseerde systeem 
vann het natuurlijke maximum in te voeren in een vroegtijdig stadium gestrand14'. 
Ookk het tweede stelsel is er nooit gekomen, zij het dat via de invoering van de 
saldo-methodee per 1 januari 1984144 aan de 'wetenschappelijke onjuistheid' tege-
moett is gekomen, zonder dat hierdoor een onbelast rentebestanddeel ontstond. 

Inn de memorie van antwoord reageren de bewindslieden op de in het Voorlopig ver-
slagg gemaakte opmerkingen door te stellen dat de vraag wat inkomen vormt en 
welkee uitgaven bij de berekening daarvan aftrekbaar zijn, in eerste aanleg wordt 
beoordeeldd naar de maatschappelijke opvattingen dienaangaande. Het is zeer wel 
mogelijkk dat een bepaalde geldoverdracht voor de ontvangende partij als inkomen 
moett worden aangemerkt zonder dat deze voor de betalende partij een aftrekbare 
uitgaaff  vormt. Indien, zoals bij afkoop van een lijfrente het geval is, de som ineens 
hett karakter draagt van een kapitaalsuitgaaf, is er geen sprake meer van een 
-- periodieke - druk op het inkomen, doch doet zich een vermogensmutatie voor die 
hett inkomen niet raakt. Het ontwerp sluit aan bij deze maatschappelijke realiteit, 
doordatt het wel de termijnen van de persoonlijke verplichtingen, doch niet de stam-
rechtverplichtingg zelf in aftrek toelaat. Van een lacune is dan ook naar het oordeel 
vann de bewindslieden geen sprake14'. 

Watt de belastbaarheid van de lijfrentetermijnen betreft, zijn de bewindslieden van 
meningg dat die termijnen volkomen vergelijkbaar zijn met ontvangen pensioenter-

1400 Tweede Kamer 1961-1962, 5380, nr. 16. 

1411 Tweede Kamer 1961-1962, 5380, nr. 16, blz. 28, r.k. 

1422 Tweede Kamer 1961-1962, 5380. nr. 16, blz. 28, r.k. 

1433 Tweede Kamer 1988 1989,21198, nr. 3, blz. 4 en blz. 7; nr. 6, blz. 10; nr. 10 blz. 8. 9 en 11. 

1444 Wet van 30 december 1983, Stb 689. 

1455 Tweede Kamer 1962-1963, 5380, nr. 19, blz. 64, r.k. 
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mijnenn en als zodanig ten volle tot het inkomen behoren te worden gerekend. Een 
stelsell  waarbij de lijfrentepremies niet aftrekbaar en de ontvangen uitkeringen niet 
belastbaarr zijn, achten zij dan ook verwerpelijk146. Indien geen grenzen zouden wor-
denn gesteld aan de aftrek van premies en koopsommen voor lijfrenten zou dit tot 
zodanigee manipulaties leiden dat uit fiscaal oogpunt een onaanvaardbare situatie 
zouu ontstaan. Bovendien zou onder die omstandigheden de fiscale behandeling van 
lijfrentenn zo gunstig worden dat men de besparing via de lijfrente in de hand zou 
werken.. De suggestie om het maximum aan de aftrekbare lijfrentepremie te schrap-
penn wordt dan ook niet overgenomen147. Wel wordt het maximaal aftrekbare bedrag 
bijj  de op 30 november 1962 ingediende Tweede nota van wijziging, verhoogd tot 
ƒƒ 4.500 per jaar en worden de lijfrentepremies die gedurende een tijdvak van ten 
minstee vijf jaren zijn verschuldigd voor de voorziening in het levensonderhoud van 
invalidee kinderen ongelimiteerd aftrekbaar148. 

Hett gemak waarmee de staatssecretaris pensioen- en lijfrentetermijnen over één 
kamm scheert, verbaast mij enigszins. Afgezien van het feit dat hier het fiscaaltechni-
schee onderscheid tussen inkomsten uit vroegere dienstbetrekking en inkomsten uit 
vermogenn gemakshalve wordt genegeerd, is er ook feitelijk een duidelijk onder-
scheid.. Met betrekking tot looptijd, ingangsdatum en kring van gerechtigden kan 
dee lijfrente beduidend verschillen van pensioen. Pas bij de invoering van artikel 45 
zoalss dat sinds 1 januari 1992 luidt, waarbij de lijfrenten waarvoor premieaftrek 
mogelijkk is, werden beperkt tot zogenoemde 'echte onderhoudsvoorzieningen'149 is 
enige,, maar zeker nog geen volledige, gelijkstelling tussen pensioenen en lijfrenten 
gerealiseerd.. Ten tijde van deze uitspraak van de staatssecretaris was dat echter nog 
beslistt niet het geval. 

Inn het Nader gewijzigd ontwerp van wet"0 is nog steeds, behoudens de algemene 
overgangsbepalingg van artikel 72, geen specifiek voor lijfrenten geldend overgangs-
regimee opgenomen. 

Eerstt in het Verslag van het mondeling overleg tevens eindverslag wordt gevraagd 
off  de bewindslieden bereid zijn te bevorderen dat in de in artikel 22, tweede lid 
bedoeldee uitvoeringsregeling overgangsbepalingen worden opgenomen, waardoor 
wordtt voorkomen dat belastingplichtigen door de regeling worden benadeeld151. In 
artikell  22, tweede lid van het ontwerp is opgenomen dat de minister van Financiën 
regelenn kan geven met betrekking tot de gelijkstelling van kapitaalverzekeringen 
mett lijfrenteclausule met lijfrenten {onderdeel a), de gevolgen van het niet uitvoeren 
vann de lijfrenteclausule (onderdeel b) en de mogelijkheid om bij het omzetten van 
eenn overeenkomst van levensverzekering de nieuwe overeenkomst als de voort-
zettingg van de oude te beschouwen (onderdeel c). Overwogen wordt het afkopen 
vann een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule dan wel het anderszins niet uit-
voerenn van de lijfrenteclausule in de progressieve heffing te betrekken teneinde on-

1466 Tweede Kamer 1962-1963, 5380, nr. 19, blz. 64, r.k. 

1477 Tweede Kamer 1962-1963, 5380, nr. 19, blz. 65, l.k. 

1488 Tweede Kamer 1962-1963, 5380, nr. 20, onderdeel XXI, blz. 3. 

1499 Zie Tweede Kamer 1988-1989,21198, nr. 3, blz. 4 e.v., blz. 72. 

1500 Tweede Kamer 1962-1963, 5380, nr. 26. 

1511 Tweede Kamer 1963-1964, 5380, nr. 33, blz. 20, l.k. 
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eigenlijkk gebruik (aftrek tegen progressieve tarieven, afkoop tegen bijzonder tarief) 
tee voorkomen152. 

Inn antwoord op deze vraag wijst de bewindsman erop dat hier niet sprake is van 
verkregenn rechten doch hoogstens van verwachtingen. Bovendien is het niet a priori 
onredelijkk een verwachting af te kappen in gevallen waarin men de bedoeling heeft 
gehadd een echte kapitaalverzekering te sluiten, doch deze in een andere vorm heeft 
gegoten. . 

Hett is met andere woorden volgens hem de vraag of sprake is van zodanig gewekt 
vertrouwenn dat dit moet worden gehonoreerd. Nader heeft de bewindsman mede-
gedeeldd dat in de derde nota van wijziging een overgangsbepaling is voorgesteld 
krachtenss welke voor polissen gesloten vóór 1 juli 1964 de thans vigerende regelin-
genn blijven gelden153. Welke afweging de bewindsman tot deze conclusie heeft ge-
bracht,, wordt helaas niet duidelijk. Ook de vraag waarom niet vanaf aanvang is 
gekozenn voor een overgangsregeling wordt niet beantwoord. De overgangsregeling 
iss opgenomen in het bij de derde nota van wijziging toegevoegde artikel 61a154. Op 
grondd van het eerste lid van dit artikel wordt een vóór 1 juli 1964 bestaande aan-
spraakk op een of meer uitkeringen, welke volgens de vóór dat tijdstip geldende 
regelenn als een lijfrente wordt aangemerkt, ook voor de toepassing van deze wet als 
eenn lijfrente aangemerkt. In het tweede lid is bepaald dat ten aanzien van de inkom-
sten,, genoten ter zake van de afkoop of de omzetting van een aanspraak als 
bedoeldd is in het vorige lid, de uitzondering, bedoeld in artikel 48, eerste lid, onder-
deell  d geen toepassing vindt. Hierdoor is op inkomsten die worden genoten ter 
zakee van afkoop of omzetting van een voor 1 juli 1964 bestaande lijfrente niet het 
normalee progressieve tabeltarief van toepassing, maar blijven zij onder het bijzon-
deree tarief vallen. Tevens wordt in deze derde nota van wijziging in artikel 22, 
tweedee lid een definitie van het begrip lijfrente opgenomen. Onder een lijfrente 
wordtt verstaan de aanspraak op een of meer, al dan niet ingegane vaste en gelijk-
matigee periodieke uitkeringen, waarvan het bedrag is vastgesteld bij het tot stand 
komenn van die aanspraak en welke eindigen bij iemands overlijden. Door het ver-
eistee dat sprake moet zijn van uitkeringen waarvan het bedrag is vastgesteld bij het 
tott stand komen van de overeenkomst, valt de gerichte lijfrente niet onder deze 
omschrijving.. Premies voor gerichte lijfrenten komen dan ook niet voor aftrek in 
aanmerking,, waardoor het door de bewindsman in het verslag van het mondeling 
overlegg tevens eindverslag geconstateerde mogelijke misbruik1" ook op dit vlak 
wordtt tegengegaan. De kapitaalverzekering met lijfrenteclausule, die ook niet aan 
dee definitie voldoet om dezelfde redenen als waarom de gerichte lijfrente niet vol-
doett (geen bij aanvang reeds in hoogte vastgestelde termijnen) wordt met zoveel 
woordenn onder het begrip lijfrente gebracht. 

Tenslottee wordt het maximaal aftrekbare bedrag aan premies voor lijfrenten verder 
verhoogdd tot ƒ 5.000 per jaar. 

1522 Tweede Kamer 1962-1963, 5380, nr. 19, blz. 44, r.k. 

1533 Tweede Kamer 1963-1964, 5380, nr. 33, blz. 20, r.k. 

1544 Tweede Kamer 1963-1964, 5380. nr. 34. 

1555 Tweede Kamer 1963-1964, 5380, nr. 33, blz. 20, r.k. 
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Dee overgangsbepaling zoals opgenomen in artikel 61a wordt slechts zeer summier 
toegelicht.. Hieruit blijk t dat de overgangsregeling geldt voor reeds gesloten over-
eenkomstenn met lijfrenteclausule en voor gerichte lijfrenten. Op 1 juli 1964 be-
staandee verzekeringsovereenkomsten, welke onder de voordien bestaande wetge-
vingg ais lijfrente kunnen worden aangemerkt, behouden dit karakter onder de 
nieuwee wetgeving en de toepassing van artikel 48, waarin het bijzondere tarief is 
vastgelegd,, wordt voor dergelijke verzekeringen niet beperkt. Het tijdverloop tussen 
hett bekend worden van de in deze nota van wijziging neergelegde nieuwe regeling 
{199 mei 1964) en 1 juli 1964 is niet zo kort dat de overeenkomsten welke reeds in 
voorbereidingg zijn, niet zouden kunnen worden afgewikkeld, terwijl anderzijds deze 
termijnn zo kort is dat voor een opstuwing van verzekeringsovereenkomsten vóór 
diee datum niet behoeft te worden gevreesd156. 

Bijj  amendement van de Tweede Kamerleden Scholten, Lucas, Portheine, Kieft en 
Moorman1577 werd aan het derde lid van artikel 22 een alinea toegevoegd die luidde; 
'Voorr de toepassing van dit lid wordt onder een overeenkomst van levensverzeke-
ringg verstaan een overeenkomst van levensverzekering in de zin van artikel 1, letter 
a,, van de Wet op het Levensverzekeringsbedrijf 1922'. Ter toelichting merkten de 
indienerss op: 'Nu de toepassing van de lijfrenteclausule door het bepaalde in artikel 
48,, letter d wordt beperkt, komt het niet gewenst voor de beperkende interpretatie 
vann het begrip overeenkomst van levensverzekering zoals deze onder de werking 
vann het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 in de jurisprudentie tot stand is 
gekomen1588 onder de nieuwe wet te continueren'. 

Inn het 'ontwerp van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 10 juni 1964 aange-
brachtee wijzigingen"59 is het in eerste instantie als artikel 61a opgenomen over-
gangsartikell  voor op 30 juni 1964 bestaande lijfrenten vernummerd tot artikel 75. 
Inn de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer werd 
ditt artikel, na een kleine tekstuele aanpassing ten gevolge van het overnemen van 
eenn amendement op artikel 48 waarnaar in het tweede lid wordt verwezen, vervol-
genss zonder hoofdelijke stemming aangenomen160. 

Tijdenss de behandeling in de Eerste Kamer wordt aan artikel 75 geen enkele aan-
dachtt besteed. Met betrekking tot lijfrenten wordt slechts (wederom) de vraag aan 
dee orde gesteld of het kiezen voor een getalsmatige maximum juist is. Volgens het 
Voorlopigg verslag is het leggen van een absolute grens onjuist wanneer men de lijf -
rentee ziet als een ouderdomsvoorziening voor niet-werknemers en derhalve als een 
vervangingg van pensioen161. De bewindslieden herhalen in de memorie van ant-

1566 Tweede Kamer 1963-1964, 5380, nr. 34, blz. 6, l.k. 

1577 Tweede Kamer 1963-1964, 5380, nr. 48. 

1588 Voor het eerst HR 21 maart 1956, BNB 1956/159, daarna meer specifiek HR 21 oktober 1959, BNB 1959/361. 

Ziee voor een uitgebreid historisch overzicht op dit punt Brouwer, Het begrip levensverzekering in de inkomstenbe-

lastingg na de Brede herwaardering, Academisch proefschrift, Deventer 1993, hoofdstuk 5. 

1599 Tweede Kamer 1963-1964, 5380, nr. 156. 

1600 Tweede Kamer 1963-1964, 59ste vergadering 9 juni 1964, blz. 2047, r.k. 

1611 Eerste Kamer 1964-1965, 5380, nr. 13, blz. 8 r.k. 
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woord,, dat een begrenzing van de aftrek van de lijfrentepremie geplaatst tegen de 
achtergrondd van de oudedags- en gezinsverzorging, noodzakelijk is. Zonder een 
naderee wettelijke beperking van de aftrek van premies en koopsommen voor lijfren-
tenn is het gevaar voor allerlei uit fiscaal oogpunt onaanvaardbare manipulaties 
allerminstt denkbeeldig. Bovendien zou een ongelimiteerde aftrek leiden tot een te 
grotee begunstiging van het sparen via lijfrenten. De ten opzichte van de oude situ-
atiee aanzienlijk verruimde aftrekmogelijkheid biedt, in voorkomende gevallen in 
combinatiee met de stamrechtvrijstelling van artikel 19, voldoende ruimte voor de 
opbouww van een redelijke oudedagsvoorziening. Hierbij verwijzen de bewindslieden 
ookk nog naar de volledige aftrekbaarheid van de premies ingevolge de A O W " . 

Tijdenss de mondelinge behandeling wordt door het PvdA Eerste Kamerlid Polak 
gewezenn op het verschil in tarief bij afkoop van een kapitaalverzekering met lijfren-
teclausulee (progressief tarief) en een zuivere lijfrente of een pensioen (bijzonder 
tarief).. Hij acht dit discriminatoir"'1. 

Dee staatssecretaris van Financiën houdt in de Eerste Kamer een uitgebreid verhaal 
overr toelaatbaarheid van terugwerkende kracht in zijn algemeenheid. Hij is het eens 
mett de leden De Wilde, Polak en Terwindt, die zich hierover men name met betrek-
kingg tot artikel 44 van het wetsvoorstel'*4 kritisch hadden uitgelaten, dat men in het 
algemeenn geen terugwerkende kracht in belastingzaken moet hebben'6ï. Vervolgens 
houdtt hij een uitvoerig betoog over de vraag wat onder het begrip terugwerkende 
krachtt moet worden verstaan. Hieruit blijkt dat hij hieronder de formele terugwer-
kendee kracht verstaat, zoals beschreven in hoofdstuk 1.2 onder punt 1. Indien een 
belastbaarr feit dat voortvloeit uit een in het verleden ontstane (rechts)verhouding, 
zichh voordoet nadat de wet terzake is gewijzigd, kan naar het oordeel van de staats-
secretariss dit feit volgens de nieuwe regels worden betast16t. Zoals reeds in hoofd-
stukk II is geconstateerd, verzetten de Grondwet en de Wet AB zich hier niet tegen en 
iss de conclusie van de staatssecretaris mijns inziens dan ook volstrekt juist. Dat is 
nuu juist de reden waarom aanvullende overgangswetgeving noodzakelijk is, indien 
menn het oude regime na wetswijziging wil handhaven voor bestaande zaken. 
Staatssecretariss Van den Berge haalt in zijn betoog de overgangsregeling die is 
getroffenn voor de kapitaalverzekering met lijfrenteclausule aan als voorbeeld van 
eenn situatie waarin welbewust een overgangsregeling is getroffen. Dit is echter niet 
zozeerr vanuit het oogpunt dat anders sprake zou zijn van schending van het recht, 
maarr een kwestie van beleid. De heer De Wilde (VVD) voegt hier aan toe, dat het 
gaatt om opgewekt vertrouwen en dat dat een heel belangrijk leerstuk is,h\ De 
staatssecretariss beaamt dit op zich, maar stelt hierbij: "Ik zeg de heren te voren dat 
hett belastingrecht kan veranderen. Dat is nu eenmaal zo. Men mag echter niet de 

1622 Eerste Kamer 1964-1965. 5380. nr. 13a, blz. 13.1.k. 

1633 Eerste Kamer 1964-1965,12de vergadering 8 december 1964, blz. 199, l.k. 

1644 Dit artikel luidt: Voor zover de storting op aandelen in een vennootschap bestaat in aandelen in een andere 

vennootschapp wordt, behoudens voor de toepassing van artikel 58, ten aanzien van alle aandeelhouders slechts 

alss gestort aangemerkt hetgeen op laatstbedoelde aandelen is gestort. 

1655 Eerste Kamer 1964-1965,13de vergadering 9 december 1964. blz. 220, r.k. 

1666 Eerste Kamer 1964-1965,13de vergadering 9 december 1964, blz. 221, l.k. 

1677 Eerste Kamer 1964-1965.13de vergadering 9 december 1964. blz. 221, l.k. + r.k. 
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wett veranderen voor belastbare feiten uit het verleden. Dat doen wij ook niet 
behoudenss uitzonderingen uit het verleden die ik heb geciteerd. Belastbare feiten die 
hebbenn plaatsgevonden onder een soepel regime, worden niet onder een zwaarder 
regimee betrokken. Dat is het criterium. Voor de rest is het een gecompliceerd pro-
bleemm van beleid, hoever men terug moet gaan"168. 

Naarr aanleiding van de opmerkingen van de heer Polak antwoordt de staatssecreta-
ris:: "Wanneer men bij ontvangst van een afkoopsom een progressief tarief moet 
betalenn en ik zie een constructie, die op een eenvoudige manier het progressieve ta-
rieff  weer teniet doet, dan zal ik voor zulk een probleem - laat ik zeggen - zeer grote 
belangstellingg hebben"169. 

Opvallendd is hierbij dat, zoals Polak in de Eerste Kamer reeds concludeerde, de uit-
gesteldee zuivere lijfrenten die, zij het na het leveren van medische waarborgen, ook 
kunnenn worden afgekocht en waarbij voor de afkoopsom het bijzondere tarief 
geldt,, hierbij buiten schot worden gelaten. Ook hier is de koopsom of premie af-
trekbaarr op de voet van het progressieve tarief en kan afkoop derhalve een tariefs-
voordeell  opleveren. 

Vervolgenss wordt het wetsvoorstel op dinsdag 15 december 1964 in de veertiende 
vergaderingg van de Eerste Kamer, zitting 1964-1965 aangenomen met 41 tegen 22 
stemmen.. Hierdoor luidt het artikel waarin het overgangsrecht met betrekking tot 
lijfrentenn is opgenomen en dat als eerste nader zal worden onderzocht als volgt: 

Artikell  75 
11 De vóór 1 juli 1964 bestaande aanspraak op een of meer uitkeringen, welke volgens de 

vóórr dat tijdstip geldende regelen als een lijfrente wordt aangemerkt, wordt ook voor de 

toepassingg van deze wet als lijfrente aangemerkt. 

22 Ten aanzien van de inkomsten genoten ter zake van de afkoop of de omzetting van een 

aanspraakk als bedoeld is in het vorige lid, vindt de uitzondering, bedoeld in artikel 57, eer-

stee lid, letter e geen toepassing. 

III.33 Artike l 75 zoal s dat vana f 1964 luidd e 
Dee werking van artikel 75 is tweeledig. Allereerst wordt voor op 30 juni 1964 
bestaandee lijfrenten bepaald, dat deze aanspraken ook na die datum voor de toe-
passingg van de Wet IB 1964 als lijfrente worden aangemerkt. Daarnaast wordt in 
hett tweede lid geregeld, dat afkoop van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausu-
lee die voor 1 juli 1964 is afgesloten, belast blijf t tegen het bijzondere tarief en niet 
tegenn het progressieve tarief zoals dat geldt voor afkoopsommen ter zake van op of 
naa 1 juli 1964 afgesloten kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule. 

Opp zich is het overgangsrecht in artikel 75, eerste lid vrij strikt geredigeerd. Een op 
11 juli 1964 bestaande aanspraak die volgens de op 30 juni 1964 geldende regelen als 
lijfrentee werd beschouwd, wordt ook onder de nieuwe wetgeving als lijfrente aan-
gemerkt. . 

1688 Eerste Kamer 1964-1965,13de vergadering9 december 1964, blz. 222, l.k. 

1699 Eerste Kamer 1964-1965,13de vergadering 9 december 1964, blz. 224, l.k. 
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Doorr deze redactie blijven alle lijfrenten en kapitaalverzekeringen met lijfrenteclau-
sulee die volgens de voor 1 juli 1964 gevormde jurisprudentie als lijfrente, res-
pectievelijkk als levensverzekering zijn aangemerkt ook na deze datum als zodanig 
behandeld'"0. . 

Hl.3.11 Aanspraa k 
Wezenlijkk voor de toepassing van het overgangsrecht is dat sprake is - en blijf t -
vann een op 1 juli 1964 bestaande aanspraak. Wat moeten we onder een bestaande 
aanspraakk verstaan en in hoeverre tast een naderhand aangebrachte wijziging de 
bestaandee aanspraak zodanig aan dat niet langer sprake is van een bestaande aan-
spraakk maar van een opvolgende nieuwe aanspraak? 

Alvorenss bij deze vragen stil te staan, doe ik eerst nog een stap terug teneinde de 
vraagg te beantwoorden wat onder een aanspraak moet worden verstaan. 
Dee Lange formuleert een aanspraak in de pensioensfeer als: "Het toegekende recht 
opp de toekomstige pensioenuitkeringen, oftewel het stamrecht"1"'. Lutjens om-
schrijftt het, eveneens in de pensioensfeer als: "Het recht op de prestatie, het recht op 
dee uitkering"172. Beide omschrijvingen zijn mijns inziens tevens bruikbaar voor aan-
sprakenn op andersoortige periodieke uitkeringen, zoals lijfrenten. De Lange brengt 
hett met zijn bondige omschrijving "het stamrecht" het beste onder woorden. Mede 
kenmerkendd in alle omschrijvingen is, dat het gaat om het recht dat de stamrecht-
crediteurr heeft op toekomstige uitkeringen. Een recht dat hij (uiteraard) heeft op de 
stamrechtdebiteur,, te weten de verzekeraar. Het is nuttig deze ogenschijnlijk open 
deurr in te trappen met deze vaststelling aangezien we hiermee enige duidelijkheid 
kunnenn scheppen omtrent het begrip bestaande aanspraak. Ik zou het begrip aan-
spraakk als volgt willen omschrijven: "Onder een aanspraak wordt verstaan het toe-
gekendee recht dat een stamrechtcrediteur jegens de stamrechtdebiteur kan doen gel-
denn op toekomstige uitkeringen". 

III.3.22 Bestaand e aanspraak , gevolge n van wijziginge n 
G.G.. Brouwer zoekt voor de beantwoording van de vraag wat moet worden ver-
staann onder het begrip bestaande aanspraak aansluiting bij artikel 25, tweede lid 
Wett IB 1964 zoals dat bij de invoering van de Wet IB 1964 luidde. Dit ligt naar zijn 
meningg voor de hand omdat 'de gehele woordkeus van artikel 75, welke woord-
keuss ons geheel vreemd was onder de werking van het Besluit IB 1941, duidelijk op 
artikell  25 is geënt"173. Brouwer stelt dat voor de toepasselijkheid van artikel 75 
geëistt zal mogen en moeten worden, dat ten belope van de toekomstige prestaties 
vann de verzekeraar, berekend naar de toestand per 30 juni 1964, uitgaande van een 
normalee ongestoorde voortzetting van het contract, mits aan te merken als een lij f— 

1700 Zie voor een uitgebreid overzicht van de rechtspraak op dit gebied, Nies sen, Het begrip lijfrente in de inkomster-

belasting,, Deventer 1982, paragraaf III.5 en Brouwer, Het begrip levensverzekering in de inkomstenbelasting na 

dee Brede herwaardering, Deventer 1993. hoofdstuk 5. 

1711 RM.C. de Lange, Pensioen regelenen verzekeren. Academisch proefschrift, Deventer 1994, blz. 10. 

1722 E. Lutjens, Pensioenvoorzieningen voor werknemers. Academisch proefschrift, Zwolle 1989, blz. 42. 

1733 G.G. Brouwer, Vraagpunten nieuwe wetgeving, WFR 1965/4756. 
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rentee in de zin van het Besluit IB 1941, de afwikkeling der verzekeringsovereen-
komstt zal kunnen geschieden op de voet van artikel 75. 

Indienn er wijzigingen in een polis worden aangebracht die van zodanige aard zijn 
datt geen sprake is van een normale en ongestoorde voortzetting van het contract op 
basiss van de voor 1 juli 1964 overeengekomen uitgangspunten - wijzigingen die, 
zoalss Brouwer het formuleert, het beloop van het lijfrentedeel der overeenkomst 
vergrotenn - dient de polis volgens Brouwer, daarin later gesteund door Niessen174 te 
wordenn gesplitst. De polis valt dan uiteen in een gedeelte waarop het overgangsregi-
mee van artikel 75 van toepassing blijf t en een gedeelte waarop het nieuwe regime 
vann toepassing is. Op deze wijze wordt, aldus Brouwer, ontkomen aan de vrijwel 
onuitvoerbaree noodzaak telkens na te gaan of een bepaalde wijziging geheel of 
gedeeltelijkk het creëren van een nieuwe aanspraak inhoudt, dan wel de reeds 
bestaandee aanspraak onaangetast laat. 

Wijzigingenn die naar het oordeel van Brouwer geen nieuwe aanspraak doen ont-
staan,, zijn uitstel van het tijdstip van uitkeren, verlaging van de premie en wijziging 
vann de begunstiging. Verhoging van de premie en wijziging van de verzekering-
nemerr zijn daarentegen acties die wel (gedeeltelijk) een nieuwe aanspraak doen ont-
staan. . 
Brouwerr formuleert zijn opvatting over artikel 75, eerste lid uiteindelijk als volgt; 
"Bi jj  afkoop van een met lijfrente gelijkgestelde overeenkomst als bedoeld in artikel 
25,, tweede lid, is op de terzake genoten afkoopsom het tarief van artikel 57 van 
toepassing,, indien en voor zover de verzekeringnemer sinds 1 juli 1964 geen zoda-
nigee wijziging heeft aangebracht, dat daardoor zijn recht op premieaftrek is toege-
nomen"175. . 

Hoewell  ik het bezwaar van Brouwer om telkens te moeten nagaan of een wijziging 
eenn nieuwe aanspraak inhoudt op zich deel, ben ik het niet eens met zijn benade-
ring.. Anders dan ook Niessen betoogt176 en ondanks het feit dat in de fiscale wetge-
vingg zo nu en dan een gewijzigde overeenkomst wordt beschouwd als de voortzet-
tingg van de oude177, moet bij de beoordeling of een bepaalde wijziging een nieuwe 
aanspraakk inhoudt naar mijn mening een civieljuridische benadering worden 
gevolgd.. Juist het feit dat de fiscale wetgever dergelijke bepalingen nodig heeft 
geachtt om gewijzigde overeenkomsten blijvend onder een bepaald fiscaal regime te 
brengen,, geeft al aan dat dergelijke overeenkomsten in beginsel als een nieuwe aan-
spraakk moeten worden beschouwd. De door mij voorgestane civieljuridische bena-
deringg houdt in dat er moet worden gekeken naar de mogelijkheden die het onder-
liggendee contract biedt terzake van de desbetreffende wijziging. Indien de wijziging 
voortvloeitt uit een bij aanvang in het contract opgenomen bevoegdheid van de con-
tractant,, is geen sprake van een nieuwe aanspraak. Met andere woorden, elke wijzi-
gingg die op eenzijdig verzoek van de verzekeringnemer moet worden uitgevoerd, 

1744 dr R.E.C.M. Niessen, Het lijfrenteregime in de inkomstenbelasting, Deventer 1986, blz. 106. 

1755 G.G. Brouwer, Lijfrenteen lijfrenteclausule, Deventer 1967, blz. 187. 

1766 dr R.C.E.M. Niessen, Het lijfrenteregime in de inkomstenbelasting, Deventer 1986, blz. 106 e.v. 

1777 Bijvoorbeeld artikel 28, vierde lid Wet IB 1964 zoals dat vanaf 1 januari 1965 luidde en artikel 25, dertiende en 

veertiendee lid Wet IB 1964 zoals dat sinds 1 januari 1995 luidt. Zie ook Drost, blz. 57. 
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zonderr dat de verzekeraar hiermee expliciet akkoord moet gaan, levert geen nieuwe 
aanspraakk op. Wijzigingen die niet voortvloeien uit bij aanvang reeds opgenomen 
bevoegdhedenn van de contractant en waarmee de verzekeraar dus wel expliciet 
moett instemmen, leiden wel tot een nieuwe aanspraak. 
Zoalss we bij de definitie van het begrip aanspraak in paragraaf III.3.1 hebben 
gezien,, is de aanspraak het recht op de toekomstige uitkeringen dat de stamrecht-
crediteurr kan doen gelden ten opzichte van de stamrechtdebiteur. Anders dan 
Brouwer1"1**  meent, gaat het dus wel degelijk om de op 1 juli 1964 bestaande rechten 
tegenoverr de verzekeraar en niet om de op die datum bestaande rechten tegenover 
dee fiscus. 

Wijzigingg van de begunstiging bijvoorbeeld is een recht dat de verzekeringnemer uit 
hoofdee van de verzekeringsovereenkomst heeft. Gebruikmaking van dit recht levert 
derhalvee geen nieuwe aanspraak op. Anders kan dit liggen bij het verlengen van de 
looptijd.. Tenzij de onderliggende overeenkomst voorziet in deze mogelijkheid door-
datt er een verlengingsclausule op de polis is geplaatst, levert uitstel van de uitke-
ringsdatumm een nieuwe aanspraak op. Hetzelfde geldt voor verandering in de hoog-
tee van de premie. Tenzij de voorwaarden waarop het contract is gesloten voorzien 
inn de mogelijkheid om variabele premies te betalen, levert wijziging in de premie 
eenn nieuwe aanspraak op. Indien het contract wel voorziet in de mogelijkheid voor 
dee verzekeringnemer om variabele premies te betalen, is zelfs verhoging van de pre-
miess - waardoor de aanspraak op zichzelf wordt verhoogd - mogelijk zonder dat 
sprakee is van een nieuwe aanspraak. Indien de verzekeringnemer gebruik wil 
makenn van de bij aanvang in de overeenkomst opgenomen mogelijkheid om een 
hogeree premie te betalen, kan dit zonder expliciete instemming van de verzekeraar 
wordenn verwezenlijkt. Hierdoor blijf t er derhalve sprake van een bestaande aan-
spraak.1"9 9 

Gedeeltelijkee afkoop levert enerzijds een onder het bijzondere tarief vallende 
afkoopsomm op, maar leidt wel tot een nieuwe aanspraak voor wat het voortgezette 
gedeeltee betreft. Anders dan Niessen en Drost'8", maar ditmaal met Brouwer181 aan 
mijnn zijde, leidt het wijzigen van de persoon van de verzekeringnemer in mijn 
optiekk wel tot een nieuwe aanspraak. De door Brouwer vrijwel onuitvoerbaar ge-
achtee toets of sprake is van een wijziging die een nieuwe aanspraak doet ontstaan, 
iss derhalve bij elke wijziging noodzakelijk. De oplossing die Brouwer biedt: het 
splitsenn van de aanspraak, was indertijd waarschijnlijk praktisch zeer werkbaar, 
maarr theoretisch onjuist. Er ontstaat geen nieuwe aanspraak die bovenop de be-
staandee aanspraak wordt gezet. De bestaande aanspraak wordt als het ware inge-
brachtt in de nieuwe, waar één nieuwe aanspraak ontstaat. Brouwer tracht het pro-

1788 G.G. Brouwer, Lijfrente en lijfrentecSausule, Deventer 1967, blz. 187. 

1799 Zeker naar aanleiding van het op 10 juli 1987 aangekondigde overgangsregime bij Brede herwaardering I, zoals 

datt uiteindelijk is opgenomen in artikel 75 Wet IB 1964 zoals dat sinds 1 januari 1990 luidt, zijn dergelijke con-

tractenn zeer gebruikelijk geworden. Zie verder hoofdstuk IV van dit proefschrift. 

1811 G.G. Brouwer, Vraagpunten, nieuwe wetgeving, WFR 1965/4756, blz. 465. 

1800 H.L. Drost, Overgangen overdracht van polissen van levensverzekering, FM nr. 26, Deventer 1972, blz. 57. 
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bleemm dat wordt veroorzaakt door de onduidelijke wettekst182, die niet definieert 
watt onder een bestaande aanspraak moet worden verstaan, op te lossen door de 
toepassingg van de regels op te rekken. Mijns inziens begint hij hierdoor aan de ver-
keerdee kant van de kluwen. Ook, of misschien wel juist, overgangsrecht dient zo-
danigg te zijn geformuleerd dat het maar voor één uitleg vatbaar is. Begrippen zoals 
'bestaandee aanspraak' dienen van een deugdelijke wettelijk vastgelegde definitie te 
wordenn voorzien teneinde de rechtszekerheid te bevorderen. Het omschrijven wat 
onderr bestaande aanspraken wordt verstaan, zoals onder andere is gebeurd artikel 
377 Wet op de loonbelasting 1964, zoals dat sinds 1 januari 1995 luidt, is weliswaar 
eenn stap in de goede richting maar nog niet voldoende. Ook bij deze redactie is nog 
tee veel onzekerheid over wat nu exact een bestaande aanspraak is en wat niet 
(meer).. Zie voor een uitgebreide behandeling van dit artikel hoofdstuk VII van dit 
proefschrift. . 

111.44 Toetsin g aan de uitgangspunte n voo r toelaatbaarhei d terugwerkend e krach t 
Mett betrekking tot artikel 75 zoals dat vanaf 1964 luidde, is geen sprake van for-
melee terugwerkende kracht. De premie voor een gerichte lijfrente die is gesloten na 
300 juni 1964, maar voor de inwerkingtreding van de Wet IB 1964 op 1 januari 
1965,, is aftrekbaar in het belastingjaar 1964. Handelingen die zijn voorgevallen 
vóórr 1 januari 1965 worden derhalve niet behandeld alsof zij onder de werking van 
dee Wet IB 1964 zijn geschied. 
Well  is er een beperkte mate van onmiddellijke werking en daardoor van materiële 
terugwerkendee kracht. De premie voor de tussen 1 juli 1964 en 1 januari 1965 
afgeslotenn gerichte lijfrente, die in 1965 en volgende jaren moet worden betaald, is 
niett aftrekbaar. Een eventuele afkoopsom zou, indien nog in 1964 zou worden 
afgekocht,, belast zijn tegen het bijzondere tarief, terwijl afkoop in 1965 of latere 
jarenn progressief belast is. In zoverre zijn de onder het oude regime tot stand geko-
menn overeenkomsten, vanaf 1 januari 1965 onderworpen aan het nieuwe regime. 
Voorr overeenkomsten die tot stand zijn gekomen voor 1 juli 1964 geldt in zoverre 
eerbiedigendee werking, dat zij ook voor de toepassing van de nadien geldende wet-
gevingg als lijfrente worden beschouwd. Wijzigingen in de behandeling van lijfrenten 
alss zodanig, betreffen derhalve ook de lijfrenten van voor 1 juli 1964. Alleen voor 
hett bij afkoop geldende tarief is hierop een uitzondering gemaakt. De historie heeft 
echterr geleerd, dat deze uitzondering in de loop der jaren niet volledig bestand is 
geweestt tegen de - onder budgettaire drang steeds scherper wordende - tand des 
tijds.. Het in artikel 57 opgenomen percentage bijzonder tarief bedroeg ten tijde van 
dee invoering minimaal 20 en maximaal 40. In 1989 is artikel 75, tweede lid zoda-
nigg gewijzigd dat het bijzondere tarief in alle gevallen 40% bedraagt1" (zie verder 
paragraaff  III.6). 

Dee toetsing aan de in paragraaf II.6 geformuleerde uitgangspunten voor toelaat-
baarheidd van formele dan wel materiële terugwerkende kracht, behoeft gezien het 

1822 Volgens zijn eigen zeggen zelfs volslagen onbegrijpelijk, G.G. Brouwer, Lijfrente en lijfrenteclausule, 

Deventerr 1967, blz. 184. 

1833 Wet van 27 april 1989, Stb 122 (kamerstuk 20 595). 
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bovenstaandee plaats te vinden voor de lijfrenten die zijn afgesloten tussen 1 juli 
19644 en 1 januari 1965. Voor deze lijfrenten is sprake van materieel terugwerkende 
kracht.. Indien deze beperkte materieel terugwerkende kracht wordt getoetst aan 
dezee uitgangspunten, kom ik tot de volgende conclusies: 

Err is geen sprake van gewekte verwachtingen op basis van toezeggingen, die door 
dee terugwerkende kracht niet langer worden gehonoreerd. Voor zover ik heb kun-
nenn nagaan, is er nimmer een toezegging gedaan op grond waarvan degene die tus-
senn 1 juli 1964 en 1 januari 1965 een lijfrente afsloot erop zou kunnen vertrouwen 
datt deze blijvend onder het toen geldende regime zou vallen. Integendeel, in de op 
199 mei 1964 ingezonden derde nota van wijziging, die wat dit aspect betreft in de 
periodee 27 mei t/m 9 juni 1964 in de Tweede Kamer is besproken, is de overgangs-
regelingg met de peildatum 1 juli 1964 opgenomen. Iedereen die na 30 juni 1964 een 
lijfrentee afsloot, wist derhalve al ten minste anderhalve maand (of kon in ieder 
gevall  weten) waar hij aan toe was. 

Err zou sprake kunnen zijn van een ontgaan van belastingen indien gerichte lijfren-
tenn en kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule afgekocht zouden kunnen wor-
denn tegen het bijzondere tarief, terwijl de premies afgetrokken konden worden 
tegenn het normale progressieve tarief. In hoeverre dit echter als een ernstige leemte 
inn de wet kan worden gekwalificeerd is mijns inziens twijfelachtig. 
Dee consequenties voor de belastingplichtigen zijn niet onaanvaardbaar. Gezien het 
tijdstipp waarop de voorgestelde overgangsregeling werd gepubliceerd, wist elke 
belastingplichtigee die op of na 1 juli 1964 nog een lijfrente afsloot wat daarvan de 
consequentiess zouden zijn. 

Hett doel van de terugwerkende kracht was dan ook het voorkomen van aankondi-
gingseffecten.. De tijd tussen de aankondiging (19 mei 1964) en de 'fatale datum1 

vann 1 juli 1964 is zodanig gekozen dat enerzijds overeenkomsten die reeds in voor-
bereidingg waren normaal kunnen worden afgewikkeld en anderzijds niet voor een 
opstuwingg van verzekeringsovereenkomsten behoeft te worden gevreesd184. 
Dee terugwerkende kracht gaat niet verder dan het moment waarop de aangekon-
digdee wetswijzigingen kenbaar waren geworden aan de belastingplichtigen. 

Dee conclusie is dan ook dat de beperkte materiële terugwerkende kracht die artikel 
75,, zoals dat vanaf 1 januari 1975 luidde in zich bergt, niet strijdig is met genoemde 
uitgangspunten. . 

III.55 Jurisprudenti e met betrekkin g to t artike l 75 
Inn artikel 75 Wet IB 1964 zoals dat vanaf 1 januari 1965 luidde, was in het geheel 
geenn omschrijving of definitie van het begrip bestaande aanspraak opgenomen. 
Desondankss is over de invulling van dit begrip weinig jurisprudentie verschenen. Bij 
dee behandeling van deze jurisprudentie zal, tenzij de samenhang van mijn betoog 
anderss vereist, een chronologische volgorde worden aangehouden. 

1844 Tweede Kamer 1963-1964, 5380, nr. 34, blz. 6 l.k. 
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Inn 1969 besloten de bij de toenmalige Nederlandse Vereniging ter Bevordering van 
hett Levensverzekeringswezen aangesloten levensverzekeringsmaatschappijen de ver-
lagingg van hun tarieven voor nieuw te sluiten individuele verzekeringen ook aan de 
houderss van lopende verzekeringen aan te bieden. Dit kon via een aantal verschil-
lendee methoden worden geëffectueerd. Indien er sprake was van een bestaande ver-
zekeringg zonder aandeel in de winst, kon worden gekozen voor een eenmalige ver-
hogingg van het verzekerde bedrag terwijl de premie ongewijzigd bleef of kon 
wordenn gekozen voor het winstdelend maken van de verzekering, waarbij verze-
kerdd bedrag en premie ongewijzigd bleven. 
Indienn het ging om bestaande verzekeringen met aandeel in de winst, kon worden 
gekozenn voor een eenmalige verhoging van het verzekerde bedrag met een ongewij-
zigdee premie. Ook kon ervoor worden gekozen het bedrag dat tot het moment van 
aanpassingg als winstopslag in de premie was begrepen eenmalig te gebruiken als 
premiee ter verhoging van het verzekerde bedrag, waarbij voor de resterende pre-
miess zonder winstopslag gold dat zij voor de toekomst beschouwd werden als pre-
miess met winstopslag, zodat de verzekering winstdelend bleef. 

Bijj  Besluit van 12 maart 1971, BNB 1971/104 heeft de staatssecretaris goed-
gekeurdd dat het opnemen van de nieuwe condities in polissen geacht wordt geen 
wijzigingg of aanvulling op te leveren van de aanspraken die de houders van polissen 
vann levensverzekering met lijfrenteclausule afgesloten vóór 1 juli 1964 reeds beza-
ten.. De overgangsregeling van artikel 75, tweede lid Wet IB 1964 zal derhalve, ook 
bijj  invoering van de nieuwe condities, bij afkoop of omzetting van de polissen on-
verkortt van toepassing zijn. 

Uitt de formulering van dit op zichzelf goedkeurende besluit kan al worden geproefd 
datt het ministerie van Financiën een strikte interpretatie van het begrip bestaande 
aanspraakk voorstaat. Het wijzigen van tariefgrondslagen wordt bij besluit niet als 
eenn wijziging of aanvulling bestempeld waardoor het oude regime verloren gaat. 
AA contrario kan hieruit worden afgeleid, dat indien het besluit niet was verschenen, 
eenn dergelijke transactie wel als fataal voor het overgangsregime beschouwd zou 
worden.. Sterker nog, uit het besluit kan worden gedestilleerd dat het ministerie elke 
wijzigingg of aanvulling op een bestaande aanspraak als de beëindiging van de 
bestaandee aanspraak, gevolgd door aankoop van een nieuwe aanspraak beschouwt. 
Ditt zou, gekoppeld aan het feit dat de specifieke fiscale vakkennis op dit terrein in 
diee tijd met name geconcentreerd was bij de levensverzekeraars, die zeker eind 
zestigerr jaren nog zeer loyaal en volgzaam aan de wetgever waren, wellicht de ver-
klaringg kunnen zijn voor het feit dat er zo weinig jurisprudentie met betrekking tot 
artikell  75 is verschenen. De wettekst is onduidelijk, de gevolgen van een wijziging 
diee het ontstaan van een nieuwe aanspraak tot gevolg heeft, zijn vrij ingrijpend. De 
voorzichtigee fiscaal adviseur is derhalve geneigd om het zekere voor het onzekere te 
nemenn en geen enkele wijziging door te voeren. De fiscale grenzen werden met 
anderee woorden niet verkend, laat staan opgezocht. 

Inn Hof Arnhem 27 april 1973, BNB 1974/89 ging het om een in 1948 bij de 
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Nationalee Levensverzekeringsbank NV afgesloten kapitaalverzekering met lijfrente-
clausule.. In 1969 werd de polis omgezet in een fractieverzekering. Dit wil zeggen 
datt het verzekerde kapitaal niet langer in guldens werd uitgedrukt, maar in een 
aantall  fracties. De in guldens uitgedrukte tegenwaarde van de fracties vormde de 
uiteindelijkee uitkering. Ter zake van deze omzetting werd een nieuwe polis afgege-
ven.. Ten gevolge van het overlijden van de verzekerde werd het verzekerde bedrag 
inn 1970 uitgekeerd. De begunstigde gebruikte het kapitaal niet voor de aankoop 
vann een lijfrente, maar nam het in contanten op. De vraag was of op deze uitkering 
hett bijzondere tarief van toepassing was. 

Teneindee deze vraag te kunnen beantwoorden, dient eerst te worden vastgesteld of 
dee omzetting in 1969 een nieuwe aanspraak heeft doen ontstaan waarop artikel 75 
niett meer van toepassing was, of dat nog steeds gesproken kan worden van een 
voorr 1 juli 1964 bestaande aanspraak. Het feit dat de verzekeraar terzake van de 
wijzigingg een nieuwe polis heeft afgegeven, is hierbij niet van belang. De polis is het 
bewijsstukk van de verzekeringsovereenkomst en niet de overeenkomst zelf. Een en 
dezelfdee overeenkomst van levensverzekering kan uitstekend op twee of meer polis-
senn worden geadministreerd. 

Hett Hof overwoog met betrekking tot de vraag of het bijzondere tarief nog van 
toepassingg was, het volgende: 

"in"in 1969 werd de bestaande overeenkomst van levensverzekering, waarbij een kapitaal tot een 

vastvast nominaal bedrag in guldens was verzekerd, gewijzigd in die zin dat de omvang van de uit-

keringkering werd uitgedrukt in een aantal zogenaamde Nationale Nederlanden-fracties; 

datdat aldus in de gewijzigde vorm de omvang van de uitkering met een omrekeningsfactor werd 

bepaaldbepaald naar de waarde van een aantal effecten; 

datdat al naar gelang van de geldswaarde van de effecten, waarin niet alleen nominale wijzigingen 

inin het algemene prijsniveau maar ook specifieke, reële prijsveranderingen tot uiting komen, het 

tottot uitkering komende bedrag hoger, maar ook lager kon zijn dan het aanvankelijk in de over-

eenkomsteenkomst voorziene kapitaal van ƒ 23 000; 

datdat daardoor een dusdanige verandering in de overeenkomst is aangebracht, dat de voordien 

bestaandebestaande aanspraak geacht moet worden niet dezelfde te zijn gebleven, doch in haar geheel 

tete zijn vervangen door een nieuwe aanspraak; 

datdat het bijzondere tarief als bedoeld is in artikel 5 7, tweede lid van de Wet, derhalve niet van 

toepassingtoepassing is op het door belanghebbende ontvangen bedrag groot f 23 892,40, noch op het 

bedragbedrag van het aanvankelijk verzekerde kapitaal, groot f 23 000." 

Uitt deze uitspraak blijkt dat ook het Hof Arnhem het overgangsrecht zoals vastge-
legdd in artikel 75 restrictief interpreteert. Een wijziging in de manier waarop het 
verzekerdee kapitaal is uitgedrukt, leidt tot verlies van de eerbiedigende werking. 
Uitgaandee van de civieljuridische benadering zoals ik die hiervoor heb beschreven, 
iss dit echter een juiste beslissing. De op 1 juli 1964 bestaande aanspraak is gewij-
zigdd op een zodanige manier, dat hiervoor instemming van beide contractspartijen 
iss vereist. Er is dus zoals het Hof terecht stelt, sprake van het vervangen van de 
oudee aanspraak door een nieuwe. Ook de op de door Brouwer voorgestane split-
singsleerr gebaseerde, subsidiaire stelling van belanghebbende dat het bijzondere 
tarieff  toegepast zou moeten worden op het oorspronkelijke verzekerde kapitaal ter 
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groottee van ƒ 23.000 en dat slechts het meerdere progressief belast zou zijn, werd 
doorr het Hof verworpen. 
Well  lijk t deze interpretatie in het licht van het hiervoor besproken besluit BNB 
1971/1044 wellicht wat erg strikt. In dit besluit werd goedgekeurd dat een wijziging 
inn het winstdelingssysteem, die via mijn civieljuridische benadering een nieuwe aan-
spraakk opleverde, voor de toepassing van artikel 75 niet als een zodanige wijziging 
off  aanvulling werd beschouwd dat dit een nieuwe aanspraak opleverde. Het over-
gaann van een guldensverzekering naar een fractieverzekering kan hiermee op één 
lij nn worden gesteld. Ook hier is in feite sprake van het overgaan op een nieuw 
winstdelingssysteem. . 

Inn HR 29 april 1981, BNB 1981/226 kwam de vraag aan de orde in hoeverre het 
verlengenn van een polis invloed had op de werking van artikel 75. Belanghebbende 
sloott een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule in 1960. Vlak voor de expiratie-
datumm in 1973 kwam hij met de verzekeraar overeen dat de uitkering een jaar later 
zouu plaatsvinden. 
Hett Hof Amsterdam overwoog; 

"dat"dat de oorspronkelijke polis - behoudens wijziging daarvan - zou expireren op 21 december 

1973,1973, en dat de wijziging van de polis is neergelegd in een potisaanhangsel gedagtekend 24 

januarijanuari 1974; 

datdat belanghebbende heeft gesteld dat voor 21 december 1973 overeenstemming was bereikt 

tussentussen hem en de verzekeringsmaatschappij over de wijziging van de polis; dat deze stelling 

vanvan belanghebbende niet althans niet voldoende weersproken is, terwijl aannemelijk is dat een 

wijzigingwijziging van een polis eerst enige tijd nadien, zeker rond een jaarwisseling, schriftelijk wordt 

vastgelegd;vastgelegd; dat het er dan ook voor gehouden dient te worden dat een wijziging van de polis 

voorvoor 21 december 1973 overeengekomen is; 

datdat het evenzeer ervoor gehouden moet worden dat de lijfrente-clausule van kracht is geble-

ven;ven; dat de belanghebbende immers - niet weersproken althans niet voldoende weersproken -

heeftheeft gesteld dat de wijziging van de verzekeringsovereenkomst geen betrekking had op de lijf-

rente-clausule,rente-clausule, en de bewoordingen van het polisaanhangsel ook geenszins tot een andere 

gevolgtrekkinggevolgtrekking leiden; 

datdat gedurende de periode van 21 december 1973 tot 21 december 1974 de verzekerings-

maatschappij,maatschappij, afgezien van de lijfrenteclausule, tot geen andere of eerdere prestatie gehouden 

waswas dan tot het uitkeren van een bedrag van ƒ 77 390 op 21 december 1974; dat met name 

voorvoor of over deze periode van 21 december 1973 tot 21 december 1974 geen premie ver-

schuldigdschuldigd was, en bij een overlijden in deze periode de verzekeringsmaatschappij noch tot het 

voldoenvoldoen van een erf rente tot aan de datum van 21 december 1974 noch tot het voldoen van 

dede uitkering eerder dan op 21 december 1974 verplicht was; 

datdat onder deze omstandigheden met betrekking tot de periode van 21 december 1973 tot 21 

decemberdecember 1974, nu noch voor wat betreft de premiebetaling noch voor wat betreft de uitkering 

dede levens- en sterftekansen van betekenis zijn geweest, van levensverzekering in de zin der 

WetWet niet meer kan worden gesproken; 

datdat de overeenkomst tussen de verzekeringsmaatschappij en belanghebbende zoals deze met 

ingangingang van 21 december 1973 door wijziging is gaan luiden, dan ook niet kan worden aan-

gemerktgemerkt als een voortzetting van de oorspronkelijke overeenkomst van levensverzekering; 
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datdat van geen betekenis is dat de wijziging van de overeenkomst door middel van een aanhang-

selsel bij de oorspronkelijke polis is aangebracht; 

datdat belanghebbende te rekenen ingaande 21 december 1973 een recht heeft verkregen dat 

geengeen aanspraak ingevolge een overeenkomst van levensverzekering in de zin der Wet is; 

datdat de ongewijzigd gebleven lijfrente-clausule, daargelaten de burgerrechtelijke werking van zo 

eeneen clausule, niet kan meebrengen dat ook op 21 december 1973 of nadien sprake wordt van 

eeneen - onder lijfrente te begrijpen - aanspraak ingevolge een overeenkomst van levensverzeke-

ringring op een kapitaaluitkering welke uitsluitend kan worden gebezigd als koopsom voor een lijf-

rente; rente; 

datdat derhalve belanghebbende te rekenen ingaande 21 december 1973 een aanspraak als 

bedoeldbedoeld is in art. 25, derde lid, letter a, van de Wet heeft omgezet in een recht dat niet als 

eeneen lijfrente in de zin der Wet, daaronder mede verstaan de kapitaalverzekering met lijfrente-

clausule,clausule, kan worden aangemerkt; 

datdat mitsdien, nu de omzettingswaarde niet in geschil is, het beroep moet worden verworpen;" 

Alss cassatiemiddel werd onder andere aangevoerd dat het Hof bij omzetting van 
eenn voor 1 juli 1964 gesloten kapitaalverzekering met lijfrenteclausule in een nier-
levensverzekeringg met lijfrenteclausule ten onrechte heeft aangenomen dat een nieu-
wee aanspraak is ontstaan. Mitsdien heeft het Hof naar het oordeel van belangheb-
bendee ten onrechte toepassing van artikel 75, eerste lid, achterwege gelaten. 
Ookk dit cassatiemiddel faalde volgens de Hoge Raad; 

"aangezien"aangezien het bepaalde in artikel 75, lid 1, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 niet 

vanvan toepassing is, indien de in dat artikellid bedoelde, voor 1 juli 1964 bestaande aanspraak 

sedertdiensedertdien door een nadere overeenkomst van oorzaak is veranderd zodat een nieuwe aan-

spraakspraak is ontstaan; 

datdat het Hof klaarblijkelijk heeft geoordeeld dat in het onderhavige geval een dergelijke nieuwe 

aanspraakaanspraak is ontstaan en daarmede, zoals ook volgt uit het hierboven ten aanzien van middel I 

overwogene,overwogene, niet heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting". 

Hett beroep wordt dan ook verworpen. Gezien de conclusie van het Hof dat in de 
uitstelperiodee niet langer sprake was van een overeenkomst van levensverzekering, 
eenn conclusie die naar het oordeel van de Hoge Raad niet in strijd is met artikel 25, 
iss deze uitkomst logisch. Indien een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule wordt 
omgezett in een overeenkomst niet zijnde een levensverzekering, is per definitie sprake 
vann een nieuwe aanspraak. Ook indien de verlenging van de verzekeringsovereen-
komstt niet tot gevolg heeft gehad dat het karakter van levensverzekering verloren 
ging,, zoals Van Dijck in zijn noot meent, is echter sprake van een nieuwe aan-
spraak.. Uit de stukken kan niet worden opgemaakt dat de verzekeringnemer op 
basiss van de originele verzekeringsovereenkomst het recht had om de looptijd te 
verlengen.. Voor de verlenging was derhalve de instemming van de verzekeraar 
noodzakelijk.. Op grond van de door mij voorgestane civieljuridische benadering 
leidtt dit tot een nieuwe aanspraak. 

Hoewell  de uitspraak strikt genomen dus juist lijk t te zijn, werkt hij wel uitermate 
onbillij kk uit. Belanghebbende wordt geconfronteerd met een dubbele heffing. In eer-
stee instantie wordt in 1973 ten tijde van de omzetting het verlijfrente kapitaal be-
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lastt omdat de lijfrenteclausule fiscaal niet juist werd uitgevoerd. Op het kapitaal 
bleeff  de lijfrenteclausule echter wel van kracht, zodat de daaruit voortvloeiende uit-
keringten)) eveneens belastbaar waren. In 1973 was de saldo-methode van artikel 
25,, eerste lid, onderdeel g Wet IB 1964 immers nog niet ingevoerd, zodat zich hier 
dee in het Voorlopig verslag185 geconstateerde 'wetenschappelijke onjuistheid' (zie 
paragraaff  III.2.1) manifesteert. Een beroep op de hardheidsclausule lijk t mij in 
dezenn vrij kansloos aangezien deze problematiek in de parlementaire behandeling 
aann de orde is geweest en dit effect dus kennelijk door de wetgever is beoogd'8* . 

Inn Hof Den Haag 27 juni 1990, V-N 1990, blz. 3761 kwam artikel 75 zijdelings 
aann de orde. Deze zaak ging over een in 1953 afgesloten kapitaalverzekering met 
lijfrenteclausulee die op 15 november 1982 expireerde. Voor het verlijfrente kapitaal 
werdd bij een door belanghebbende opgerichte stichting een tweetal lijfrenten aange-
kocht.. Het bestuur van de stichting bestond uit de belastingadviseur van be-
langhebbendee en een notaris, terwijl gedurende enkele jaren ook een vriend van be-
langhebbendee bestuurslid was. 

Hett Hof oordeelt, voor zover voor dit onderzoek van belang: 
"dat"dat de lijfrenteclausule niet ten uitvoer is gelegd omdat de verzekeraar geen polis van lijfrente 

heeftheeft afgegeven maar het verzekerde kapitaal heeft overgemaakt op de bankrekening van een 

doordoor belanghebbende aangewezen begunstigde. Het bedrag van f 10.000 is reeds in 1982 

inbaarinbaar en vorderbaar en dient gelet op het bepaalde in artikel 75, tweede lid, belast te worden 

tegentegen het bijzondere tarief nu uit de stukken blijkt dat de onderhavige kapitaalverzekering is 

afgeslotenafgesloten voor 1 juli 1964". 

Hoff  Leeuwarden, 21 september 1979, BNB 1981/14 is een uitspraak waarbij arti-
kell  75 zeer zijdelings aan de orde kwam, zonder dat de procedure inhoudelijk over 
ditt artikel ging. Op deze grond wordt deze uitspraak slechts kort en als laatste be-
handeld. . 
Inn deze uitspraak was sprake van een in 1958 afgesloten kapitaalverzekering met 
lijfrenteclausulee die op 17 september 1974 gedeeltelijk wordt gedeclausuleerd, ten-
eindee het gedeclausuleerde gedeelte te kunnen gebruiken tot zekerheid voor een 
lening.. De desbetreffende lening werd reeds op 16 december 1974 in zijn geheel 
afgelost,, waarop de declausulering op 31 december 1974 werd herroepen. De in-
specteurr belastte de omzettingswaarde van het gedeclausuleerde gedeelte als lijfrent-
etermijnn naar het progressieve tarief. Het Hof overwoog: 

"dat"dat volgens de aantekening van 18 september 1974 op de polis een lening is verstrekt van 

ff 5.000; 

dat,dat, op grond van de daaraan voorafgaande gedeeltelijke declausulering, de opgaaf van de ver-

zekeraarzekeraar aan de Inspecteur en de na aflossing gevoerde correspondentie naar 's-Hofs oordeel 

alleenalleen het gedeclausuleerde deel van de polis is beleend geweest; 

datdat ook de Inspecteur bij de aanslagregeling hiervan is uitgegaan, nu hij niet de waarde van de 

1855 Tweede Kamer 1961-1962, 5380, nr. 16. 

1866 Tweede Kamer 1962-1963, 5380, nr. 19, blz. 64, r.k. 
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gehelegehele polis, doch alleen die van het gedeclausuleerde deel heeft belast en dat hij niet 

gesteldgesteld heeft dat dit standpunt onjuist was; 

datdat op grond van art. 31, lid 5, der Wet de waarde van dit gedeclausuleerde deel der polis tot 

dede inkomsten uit vermogen behoort; 

datdat tot die inkomsten, blijkens art. 25, lid 5, der Wet in casu niet bedraagt de op declausule-

ringring volgende belening; 

datdat het belastbaar inkomen derhalve in beginsel terecht is verhoogd met f 5.231; 

dat,dat, nu de polis is afgesloten in 1958, op grond van art. 75, lid 2, der Wet dit bestanddeel van 

hethet inkomen niet op óe voet van de in art. 53, lid 1, der Wet opgenomen tabel is belast, doch 

naarnaar een tarief van niet minder dan twintig percent en niet meer dan veertig percent; 

dat,dat, gelet op de korte termijn van deciausulering bovendien vallend binnen hetzelfde kalender-

jaar,jaar, de tekst van de aantekening op de polis van 31 december 1974, alsmede het feit dat de 

situatiesituatie van voor 17 september 1974 volledig is hersteld, naar 's Hofs oordeel de omzettings-

waardewaarde ten gevolge van het herroepen van de deciausulering, zijnde eveneens / 5.231, aange-

merktmerkt moet worden als een negatieve opbrengst van vermogen; 

datdat nu het naar het voornoemde bijzonder tarief belaste deel van het inkomen uit dezelfde 

bronbron voortvloeit als voornoemde negatieve opbrengst, dat deel verminderd moet worden met 

dede negatieve opbrengst, zodat het deel in casu per saldo nihil bedraagt". 

Dee op zichzelf zeer interessante vraag of deze laatste conclusie juist is en of er niet 
veeleerr sprake is van enerzijds een te belasten afkoopwaarde ter grootte van het 
gedeclausuleerdee gedeelte en anderzijds een als persoonlijke verplichtingen aftrek-
baree lijfrentepremie ter grootte van de waarde van het weer te clausuleren gedeelte, 
valtt buiten het kader van dit onderzoek en laat ik dus verder onbesproken. 

III.66 Later e wijziginge n van artike l 75 
Inhoudelijkk is artikel 75 zoals dat van 1 januari 1965 luidde niet gewijzigd, tot de 
inwerkingtredingg van Brede herwaardering I per 1 januari 1992, waardoor een 
geheell  nieuw artikel 75 ontstond. Wel is een tweetal keren een wijziging aange-
brachtt in het tweede lid met betrekking tot het van toepassing zijnde percentage bij-
zonderr tarief. 

Perr 1 januari 1973 werd het percentage bijzonder tarief, dat 20-40 bedroeg, gewij-
zigdd in 25-5018". De tekst van artikel 75, tweede lid zoals dat vanaf 1 januari 1965 
luidde,, stelde slechts de uitzondering als bedoeld in artikel 57, eerste lid, letter e 
buitenn toepassing. Hierdoor was op afkoopsommen ter zake van kapitaalverzeke-
ringenn met lijfrenteclausule niet het progressieve tarief, maar het bijzondere tarief 
vann toepassing. De verhoging van dit tarief per 1 januari 1973 zou dus, zonder 
aanvullendee wetgeving op dit gebied, ook gelden voor onder artikel 75 vallende 
kapitaalverzekeringenn met lijfrenteclausule. Om dit te voorkomen en het oude per-
centagee te handhaven voor onder artikel 75 vallende verzekeringen, werd bij amen-
dementt aan artikel 75, tweede lid voor de punt aan het slot toegevoegd, "...en 
bedraagtt de belastingvoet niet minder dan twintig percent en niet meer dan veertig 
percent". . 

1877 Wet van 16 november 1972, Stb 1972/613. 
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Enkelee jaren later, in 1989, bleek de Tweede Kamer zich minder sterk te willen 
makenn voor een volledige handhaving van het indertijd bij de invoering van de Wet 
IBB 1964 geldende bijzondere tarief voor onder artikel 75 vallende verzekeringen. In 
hett kielzog van de 'Oort-operatie' werd het bijzonder tarief voor onder artikel 75 
vallendee polissen verhoogd tot een vast percentage van 40%. Met deze wijziging is 
beoogdd om het variabele bijzondere tarief, dat maximaal 40% bedroeg, te vervan-
genn door een vast tarief van 40% voor zover de belaste bate, samen met andere 
inkomensbestanddelenn de eerste tariefschijf ontstijgt188. Dit percentage is lager dan 
hett bij dezelfde wetswijziging gewijzigde percentage van het hoge bijzondere tarief, 
datt 45 gaat bedragen. De wijziging van artikel 75 is dan ook een uitvloeisel van de 
gewijzigdee systematiek van artikel 57. Het hoge bijzondere tarief werd een vast per-
centagee van 45. Dit percentage wordt alleen toegepast indien en voor zover de 
onderr het bijzonder tarief vallende inkomensbestanddelen te zamen met de onder 
hett tabeltarief vallende inkomensbestanddelen boven de eerste tarief schijf uitko-
men.. Er is geen sprake meer van een keuzemogelijkheid voor de toepassing van het 
bijzonderee tarief. Het bijzondere tarief is in de nieuwe tariefstructuur voor de belas-
tingplichtigee altijd voordeliger dan het tabeltarief, zodat de regeling imperatief kan 
zijn189. . 

Hoewell  ook hier strikt genomen geen sprake is van terugwerkende kracht, is er wel 
sprakee van gewekte verwachtingen die niet (volledig) worden gehonoreerd omdat 
eenn heffingspercentage van 20 tot 40 wordt vervangen door 40. Hierbij moet nog 
well  de nuancering worden gemaakt dat het percentage 20-40 in het oude regime 
alleenn belastingheffing betrof, waarnaast nog premies volksverzekeringen werden 
geheven.. In 1989 bedroeg het totale percentage aan premies volksverzekeringen 
23,4.. De premies kwamen dan wel weer in mindering op het onzuivere inkomen als 
persoonlijkee verplichtingen. In het nieuwe regime zijn belastingheffing en premie-
heffingg geïntegreerd in één tarief. Het aandeel daarin van premies volksverzekerin-
genn is niet aftrekbaar. 

III.77 Samenvattin g en conclusie s 
Artikell  75 Wet IB 1964, zoals dat vanaf 1 januari 1965 luidde, is pas in een laat 
stadiumm en op aandrang van het parlement in de wet opgenomen. Ook nadat het in 
hett wetsvoorstel was opgenomen, heeft het weinig aandacht gekregen. De bedoe-
lingg van het overgangsrecht in dit artikel is het voorkomen dat belastingplichtigen 
doorr de nieuwe regeling worden benadeeld. Dit zou met name het geval zijn bij de 
verzekeringnemerss van een tegen premiebetaling afgesloten lijfrente die voor de 
inwerkingtredingg van de Wet IB 1964 wel en daarna niet als lijfrente wordt aange-
merktt en bij verzekeringnemers die hun voor de inwerkingtreding van de nieuwe 
wetgevingg gesloten kapitaalverzekering met lijfrenteclausule of gerichte lijfrente na 
11 januari 1965 willen afkopen. Tijdens de parlementaire behandeling zijn met name 
dee aspecten van het respecteren van verkregen rechten c.q. gewekte verwachtingen 

1888 Tweede Kamer 1987-1988,20595, nr. 3, blz. 67. 

1899 Tweede Kamer 1987-1988, 20595, nr. 3, blz. 50. 
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(vertrouwenn en rechtszekerheid) aan de orde geweest. Uitvoerbaarheid, budget en 
gelijkheidd zijn niet als zodanig genoemd. 

Gekozenn is voor een regeling waarin voor 1 juli 1964 bestaande aanspraken die 
volgenss de oude wetgeving als lijfrenten werden aangemerkt ook na deze datum als 
lijfrentenn worden beschouwd. Door het gebrek aan definitie van het begrip 
'bestaandee aanspraak' in de wet zelf en de zeer summiere parlementaire toelichting 
iss het onduidelijk welke wijzigingen nog mogelijk zijn bij een voor 1 juli 1964 ge-
slotenn lijfrente, zonder dat dit verlies van deze hoedanigheid tot gevolg heeft. Uit de 
beperktee jurisprudentie met betrekking tot dit artikel blijkt dat het begrip be-
staandee aanspraak restrictief wordt geïnterpreteerd. Wijziging in het winstdelings-
systeemm wordt door het ministerie van Financiën bij besluit toegestaan. Een verge-
lijkbaree transactie, van een verzekerd kapitaal in guldens naar een verzekerd 
kapitaall  in fracties, was fataal voor het overgangsregime. 
Inn dit hoofdstuk heb ik de stelling ingenomen dat het begrip bestaande aanspraak 
vanuitt een sterk civieljuridisch georiënteerde hoek moet worden beschouwd. 
Hierbijj  versta ik onder aanspraak het toegekende recht dat een stamrechtcrediteur 
jegenss de stamrechtdebiteur kan doen gelden op toekomstige uitkeringen. Van be-
langg voor het beantwoorden van de vraag of een wijziging in een bestaande aan-
spraakk een nieuwe aanspraak oplevert, dan wel de bestaande aanspraak in stand 
laat,, is of de desbetreffende wijziging op basis van de onderliggende overeenkomst 
doorr de contractant kan worden uitgevoerd zonder dat hiervoor de instemming van 
dee wederpartij noodzakelijk is. Is dit het geval dan blijf t sprake van een bestaande 
aanspraak.. Is dit niet het geval dan wordt de bestaande aanspraak omgezet en inge-
brachtt in een nieuwe. 

Dee beperkte materieel terugwerkende kracht die artikel 75 in zich heeft doordat 
tussenn 1 juli 1964 en 1 januari 1965 afgesloten polissen, met ingang van 1 januari 
19655 volledig onder de nieuwe regelgeving vallen, is niet in strijd met de uitgangs-
puntenn voor toelaatbaarheid van terugwerkende kracht. 
Doorr de wijziging van artikel 75, tweede lid per 1 januari 1990 is een gedeelte van 
dee eerbiedigende werking voor wat betreft het toepasselijke tariefspercentage ver-
vallenn in het kader van een vereenvoudigingsoperatie, die echter voor houders van 
voorr 1 juli 1964 afgesloten polissen een aantasting van hun positie kan betekenen. 
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OVERGANGSRECHTT VOOR LIJFRENTEN DIE 

REEDSS BESTONDEN BIJ DE INVOERING VAN 

BREDEE HERWAARDERING I ; ARTIKEL 75 (NIEUW) 

WETT IB 1 9 64 

IV.11 Inleidin g 
Artikell  75 is met de inwerkingtreding van de wetswijzigingen in het kader van 
Bredee herwaardering I op 1 januari 1992 ingrijpend gewijzigd. Het tot die datum 
geldendee lijfrente-regime werd geheel vernieuwd, zodat overgangsrecht voor be-
staandee verzekeringsovereenkomsten noodzakelijk was. Het in artikel 75, zoals dat 
tott 1 januari 1992 gold, opgenomen overgangsrecht werd een onderdeel van het 
nieuwee overgangsrecht. Het nieuwe artikel 75 bevat overgangsrecht voor alle vor-
menn van rechten op periodieke uitkeringen en niet alleen voor lijfrenten. Ter will e 
vann de samenhang van het onderzoek wordt het gehele in artikel 75 opgenomen 
overgangsrechtt in dit deel behandeld. Overgangsrecht heeft van de aanvang af een 
belangrijkk onderdeel uitgemaakt van het wetsvoorstel en van de daar aan vooraf-
gaandee discussies. In paragraaf IV.2 wordt aan de geschiedenis uitgebreid beschre-
venn welke motieven en aanleidingen er waren voor de wetgever om tot wijziging 
overr te gaan. Het uiteindelijke artikel 75, zoals dat vanaf 1 januari 1992 luidt, 
wordtt besproken in paragraaf IV.3, waarbij met name wordt stil gestaan bij de 
vraagg wanneer sprake is van een bestaande overeenkomst en wat moet worden ver-
staann onder een normale en gebruikelijke optie. De toetsing aan de uitgangspunten 
voorr toelaatbaarheid van terugwerkende kracht vindt plaats in paragraaf IV.4. De 
conclusiee luidt dat artikel 75 de toets aan de uitgangspunten voor toelaatbaarheid 
vann terugwerkende kracht niet doorstaat. Nadat in paragraaf IV.5 de jurisprudentie 
terzakee van artikel 75 is besproken, komen in paragraaf IV.6 de wijzigingen sinds 
dee invoering aan de orde. Zoals in paragraaf IV.7 wordt aangegeven is de reparatie 
niett volledig en bestaan er nog steeds enkele resterende lekken. De samenvatting en 
conclusiess zijn opgenomen in paragraaf IV.8. De belangrijkste conclusie is dat 
ondankss een gedegen en langdurige parlementaire behandeling met ongewoon veel 
invloedd voor alle belanghebbenden reparatie al snel noodzakelijk bleek. Ook na 
dezee reparatie blijken er nog mogelijkheden te zijn voor onbedoeld gebruik De 
regelingg van artikel 75, vierde lid is onlogisch en inconsistent. Een lijfrente waar-
voorr om het nieuwe regime is verzocht zou moeten worden behandeld als een lijf -
rentee waarop het nieuwe regime van toepassing is en niet als een periodieke uitke-
ring.. Een voorstel voor een wijziging van artikel 75 die dit bewerkstelligt, wordt in 
ditt hoofdstuk geformuleerd. 
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IV.22 Wetsgeschiedeni s 

IV.2.11 Voorontwerp van wet en wat verder voorafging 
Opp 27 juni 1989 werd het wetsvoorstel 'wijziging van het fiscale regime voor 
onderhoudsvoorzieningenn en spaarvormen190' aangeboden aan de Tweede Kamer. 
Ditt wetsvoorstel kreeg al snel als werktitel 'Brede herwaardering'. De term 'Brede 
herwaardering'' is voor het eerst opgedoken in het politieke spraakgebruik op 25 
novemberr 1977m. Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad van 14 sep-
temberr 1977'9' inzake lijfrente-overeenkomsten met een familiestichting, stelde het 
toenmaligee Tweede Kamerlid De Kam (PvdA) vragen aan de minister van Finan-
ciën19'.. Een van de vragen luidde of de bewindsman het aanvaardbaar achtte dat de 
inn artikel 45, eerste lid, onderdeel d Wet IB 1964, zoals dat toen luidde, neergelegde 
fiscalefiscale tegemoetkoming voor serieus bedoelde oudedagsvoorzieningen werden 
benutt voor fiscale constructies als die waarop het genoemde arrest betrekking heeft. 
Alss de bewindsman van mening was dat dit niet aanvaardbaar was, was de 
bewindsmann dan bereid om op de kortst mogelijke termijn de op zichzelf zeer een-
voudigee wijziging van de Wet IB 1964 te bevorderen, die ertoe strekt de lijfrente-
aftrekk te beperken tot gevallen waarin de overeenkomst wordt gesloten met een 
beroepsverzekeraar,, zo vervolgde De Kam zijn vragen. 

Inn zijn antwoord stelde minister Duisenberg onder andere; "het komt mij minder 
juistt voor een beslissing over een dergelijke ingreep, hoewel deze zou leiden tot een 
eenvoudigerr afbakening van wel en niet aftrekbare premies, geïsoleerd te nemen, 
loss van een bredere herwaardering van de huidige wetgeving inzake lijfrenten en 
anderee periodieke uitkeringen". 

Alvorenss deze brede herwaardering werd neergelegd in concrete wetsvoorstellen, 
verstrekenn nog enige jaren. Het ministerie van Financiën zorgde in 1987 voor een 
novumm door zijn plannen te presenteren in de vorm van een voorontwerp van wet. 
Aann de bij de publikatie van het voorontwerp gevoegde persbericht ontleen ik de 
volgendee passage: "Er is gekozen voor de vorm van een voorontwerp om zo alle be-
langhebbendenn en geïnteresseerden de gelegenheid te geven zich uit te spreken over 
dee voorstellen. Deze reacties zullen bij de uiteindelijke vormgeving van het wets-
voorstell  worden betrokken. Het eindproduct staat derhalve nog niet vast."144 

Inn het voorontwerp was nog geen overgangsregeling opgenomen. Wel werd in het 
persberichtt reeds aangekondigd; "de contracten die onder de huidige regeling zijn 
off  worden afgesloten voor de datum van inwerkingtreding van de nieuwe regeling 
zullenn ten volle worden gerespecteerd. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt dat 
eenn zo open mogelijke discussie over het voorontwerp kan worden gevoerd en de 
bestaandee praktijk er niet door wordt belast." In het uiteindelijk op 27 juni 1989 

1900 Tweede Kamer 1988-1989, 21198, nr. 1 en 2. 

1911 Vermeend (PvdA) tijdens de mondelinge behandeling van wetsvoorstel 21198 , Tweede Kamer, 75ste vergadering 

11 mei 1991, blz. 75-4247, l.k. Zie ook mr J.Th. L, Brouwer. Tien jaar brede herwaardering, Deventer 1988. blz. 1 1 . 

1922 V-N 1 9 7 7 / 1 2 7 5. 

1933 WFR 1 9 7 7 / 5 3 4 3, blz. 1199-1200. 

1944 Persbericht van het ministerie van Financiën, 10 juli 1987, nr. 87/203, VN 1987/1549. 
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ingediendee wetsvoorstel was het overgangsrecht met betrekking tot lijfrenten opge-
nomenn in artikel 75. 
Alvorenss het tot een definitief wetsvoorstel kwam, heeft de staatssecretaris van 
Financiënn op diverse plaatsen binnen en buiten het parlement nog het nodige ge-
zegdd over het beoogde overgangsrecht. Ik wil in dit kader volstaan met een tweetal 
citatenn uit het parlement1" . In antwoord op vragen van de vaste commissie voor 
Financiënn ter voorbereiding van de openbare behandeling van de Rijksbegroting, 
steldee staatssecretaris Koning: "In het voorontwerp van wet inzake de brede her-
waarderingg en het persbericht ter zake is medegedeeld dat contracten die onder de 
huidigee regeling zijn of worden afgesloten voor de datum van inwerkingtreding van 
dee nieuwe regeling ten volle zullen worden gerespecteerd. De beweegredenen daar-
voorr zijn - zoals ook in de toelichting op het voorontwerp is aangegeven - dat 
alduss een zo open mogelijke discussie over het voorontwerp van wet kan worden 
gevoerdd en dat voorts de bestaande praktijk er niet door wordt belast. Met name 
moestt worden voorkomen dat door het uitbrengen van het voorontwerp van wet 
eenn situatie van rechtsonzekerheid zou ontstaan waarin burgers, in afwachting van 
dee uiteindelijke uitkomst, op zichzelf wenselijke voorzieningen voor de oude dag en 
dergelijkee niet zouden treffen."196 

"Hett ten volle respecteren van contracten afgesloten voor de datum van inwerking-
tredingg van de brede herwaardering houdt in dat het voor die datum vigerende regi-
mee onverkort zal gelden voor de gehele looptijd van die contracten. Een en ander 
uiteraardd voor zover die contracten na die datum van inwerkingtreding niet worden 
gewijzigd.. Ter verduidelijking zij opgemerkt dat de term contracten is gebezigd om 
aann te geven dat de eerbiedigende werking uitsluitend geldt in situaties waarin men 
voorr de toekomst in civielrechtelijk opzicht daadwerkelijk is gebonden. In concreto 
betekentt dit bijvoorbeeld dat de huidige mogelijkheid tot aftrek van lijfrentepremies 
blijf tt gehandhaafd voor premies die na de datum van inwerkingtreding verschuldigd 
wordenn op basis van een voor die datum bestaande verplichting."1''7 

Opp de vraag op welke gronden de staatssecretaris met de hiervoor geciteerde mede-
delingenn het parlement als medewetgever denkt te kunnen binden, antwoordt de 
staatssecretaris:: "De mededeling die in het voorontwerp Brede herwaardering is ge-
daann over de overgangsproblematiek behelst een beleidsvoornemen van de regering 
datt naast de in het antwoord op de vorige vraag (vraag 71 hmk) gebaseerd is op arti-
kell  4 van de Wet van 15 mei 1829, Stb 28, houdende algemene bepalingen der wetge-
vingg van het Koninkrijk (de zogenaamde Wet AB). De tekst van die bepaling luidt: 
Dee wet verbindt alleen voor het toekomende en heeft geen terugwerkende kracht."198 

1955 Zie voor een uitgebreid overzicht H.M. Kappelle, Beloofd is beloofd; en watje belooft, moetje doen, WFR 1989/5882. 

1966 Antwoord op vraag 70 gesteld door de vaste commissie voor Financiën ter voorbereiding van de openbare behan-

delingg van hoofdstuk IX B van de Rijksbegroting, welke openbare behandeling op 14 december 1987 in de Tweede 

Kamerr heeft plaatsgevonden. V-N 1988/13. 

1977 Antwoord op vraag 71 gesteld door de vaste commissie voor Financiën ter voorbereiding van de openbare behan-

delingvann hoofdstuk IX B van de Rijksbegroting, welke openbare behandeling op 14 december 1987 in de Tweede 

Kamerr heeft plaatsgevonden. V-N 1988/13. 

1988 Antwoord op vraag 72 gesteld door de vaste commissie voor Financiën ter voorbereiding van de openbare behan-

delingg van hoofdstuk IX B van de Rijksbegroting, welke openbare behandeling op 14 december 1987 in de Tweede 

Kamerr heeft plaatsgevonden. V-N 1988/13. 
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Uitt dit antwoord blijkt dat de staatssecretaris een zeer ruime opvatting van het 
begripp terugwerkende kracht huldigt. Zoals reeds in de inleiding is beschreven, ver-
zettenn de Grondwet en de Wet AB zich slechts tegen formele terugwerkende 
kracht.1999 Onmiddellijke en beperkte eerbiedigende werking zijn dan ook geen te-
rugwerkendee kracht als bedoeld in artikel 104 Wet AB. 

IV.2.22 Parlementair e geschiedeni s 
Inn het uiteindelijk wetsvoorstel werd het overgangsrecht voor lijfrenten in artikel 75 
alss volgt geformuleerd; 

11 Een aanspraak krachtens een op 31 december 1989 bestaande overeenkomst op perio-

diekee uitkeringen als bedoeld in artikel 25, tweede lid, zoals dat luidde op die datum, als-

medee een aanspraak krachtens een op 31 december 1989 bestaande overeenkomst op 

periodiekee uitkeringen of verstrekkingen (stamrecht) als bedoeld in artikel 19, eerste lid, 

artikell 44f, eerste lid, onderdeel c, of artikel 32, eerste lid, zoals die artikelen luidden op 

diee datum, worden met ingang van 1 januari 1990 aangemerkt als een aanspraak op 

periodiekee uitkeringen en verstrekkingen, waarbij: 

aa voor de toepassing van artikel 25, eerste lid, onderdeel g zoals dat luidt na 31 

decemberr 1989, de waarde van de tegenprestatie tevens wordt verminderd met het 

gezamenlijkee bedrag van hetgeen in verband met de verkrijging van het recht op de 

periodiekee uitkeringen of verstrekkingen als waarde van het stamrecht ten laste van 

dee winst is gebracht of bij de bepaling van het inkomen op grond van een stamrecht-

verplichtingg niet in aanmerking is genomen; 

bb voor de toepassing van artikel 45a, tweede lid, onderdeel c, zoals dat luidt na 31 

decemberr 1989, de premies die voor aftrek in aanmerking konden komen onderschei-

denlijkk het gezamenlijke bedrag van hetgeen in verband met de verkrijging van het 

rechtt op de periodieke uitkeringen of verstrekkingen als waarde van een stamrecht 

tenn laste van de winst is gebracht of bij de bepaling van het inkomen op grond van 

eenn stamrechtvrijstelling niet in aanmerking is genomen, worden geacht in aanmer-

kingg te zijn genomen als premies voor lijfrenten ingevolge artikel 45, eerste lid, onder-

deell g. 

22 Een aanspraak krachtens een op 31 december 1989 bestaand overeenkomst die ingevol-

gee artikel 24, derde lid, zoals dat luidde op die datum, wordt aangemerkt als een lijfrente, 

wordtt met ingang van 1 januari 1990 aangemerkt als een aanspraak op periodieke uitke-

ringenn of verstrekkingen; waarbij voor de toepassing van artikel 45a, tweede lid, onderdeel 

c,, zoals dat luidt na 31 december 1989, de premies die voor aftrek in aanmerking konden 

komen,, worden geacht in aanmerking te zijn genomen als premies voor lijfrenten ingevolge 

artikell 45, eerste lid, onderdeel g. 

33 Met betrekking tot een aanspraak op periodieke uitkeringen of verstrekkingen en daarvoor 

betaaldee premies zijn op verzoek van de verzekeringnemer dan wel, indien deze is overle-

den,, de gerechtigde, de regels die daarvoor golden op 31 december 1989 van kracht, met 

dienn verstande dat; 

aa artikel 3 1 , vijfde lid uitsluitend van toepassing is ter zake van belening en verpanding 

enn dat ter zake van vervreemding - het brengen in het vermogen van een onderne-

1999 Zie paragraaf 11.3. 
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mingg daaronder begrepen - artikel 25, eerste lid, onderdeel g en zevende lid, zoals 

diee bepalingen luidden na die datum van toepassing zijn; 

bb artikel 45a, eerste lid, zoals dat luidt na die datum van toepassing is; 

cc artikel 57, eerste lid, aanhef en onderdeel e niet van toepassing is met betrekking tot 

dee in artikel 3 1 , vijfde lid bedoelde beleningen en verpandingen; 

dd artikel 57, tweede lid niet van toepassing is; 

ee artikel 75, tweede lid niet van toepassing is; 

Dee eerste volzin is uitsluitend van toepassing indien de aanspraak en het bedrag van 

dee betaalde premies zijn opgenomen in een op 31 december 1989 bestaande over-

eenkomst,, die met betrekking tot het bedrag van de premies nadien niet is gewijzigd. 

44 Indien als gevolg van een verzoek als bedoeld in het derde lid: 

aa inkomsten als bedoeld in artikel 3 1 , eerste lid, krachtens artikel 57, eerste lid, aan-

heff en onderdeel e, niet worden belast op de voet van het tabeltarief, worden deze 

inkomstenn voor de toepassing van het tarief geacht onderdeel uit te maken van de in 

artikell 57, eerste lid, genoemde bestanddelen van de belastbare som, zoats dat arti-

kell luidt na 31 december 1989; 

bb artikel 75, eerste lid van toepassing is, worden de zuivere inkomsten ter zake van de 

afkoopp of de omzetting van een aanspraak als bedoeld in dat lid, doch ten hoogste 

hett bedrag dat de belastbare som verminderd met de bestanddelen daarvan die zijn 

genoemdd in de artikelen 57a en 58 zoals die artikelen luiden na 31 december 1989 

meerr bedraagt dan ƒ 41,500, niet belast op de. voet van het tabeltarief. De belasting 

overr het gedeelte van de belastbare som dat krachtens de vorige volzin niet op de 

voett van het tabeltarief wordt belast, bedraagt 40 percent, waarbij uitsluitend voor de 

toepassingg van artikel 57, eerste lid, zoals dat artikel luidt na die 31 december 

1989,, de zuivere inkomsten als bedoeld in de vorige volzin geacht te worden te zijn 

genoemdd in artikel 57a, eerste lid, zoals dat artikel luidt na die datum. 

55 Ingevolge het derde lid als persoonlijke verplichtingen aftrekbare premies voor lijfrenten 

wordenn in aanmerking genomen tot ten hoogste ƒ 16.863, met dien verstande dat de pre-

miess ten hoogste in aanmerking worden genomen tot het bedrag van de in de twee vooraf-

gaandee jaren in totaal in aanmerking genomen premiebedragen. 

66 Het verzoek als bedoeld in het derde lid kan uitsluitend worden gedaan in het kader van 

dee aanslagregeling van het jaar waarin met betrekking tot de aanspraak of de betaalde 

premiess toepassing van de regels die daar voor golden op 31 december 1989 voor de eer-

stee maal een ander fiscaal gevolg zou hebben dan toepassing van de regels die daarvoor 

geldenn na die datum. 

IV.2.2.11 Toetsing aan de toezeggingen van de staatssecretaris 

Hett wetsvoorstel zoals hierboven beschreven, maakt de belofte van de staatssecre-
tariss dat bestaande contracten ten volle zouden worden gerespecteerd niet volledig 
waar. . 
Hett is op ten minste twee punten in strijd met de toezeggingen van de staatssecreta-
ris.. Ten eerste wordt in het vijfde lid de als persoonlijke verplichtingen in aftrek te 
brengenn premie, naast het absolute maximum van ƒ 16.863, beperkt tot ten hoog-
stee het bedrag van de in de twee voorafgaande jaren in totaal in aanmerking geno-
menn premiebedragen. Voor polissen die voorzien in de mogelijkheid om jaarlijks 
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wisselendee premies te betalen, is dit een beperking van de uit de op 31 december 
19899 bestaande verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten. Dergelijke con-
tractenn worden dus niet ten volle gerespecteerd.200 

Tenn tweede zijn de in het derde lid opgenomen bepalingen met betrekking tot de 
vervreemding,, verpanding en belening in strijd met de toezeggingen van de staatsse-
cretaris.. Vervreemding aan een binnenlands belastingplichtige was onder het oude 
regimee niet belast, volgens het wetsvoorstel zou een dergelijke handeling wel belast 
zijn.. Belening en verpanding van een zuivere lijfrente was in het oude regime belast 
tegenn het bijzondere tarief, in het nieuwe regime zou dit het normale, progressieve 
tarieff  moeten worden.201 

Ditt standpunt zou enigszins kunnen worden genuanceerd met de stelling dat de des-
betreffendee verzekeringnemer het zelf in de hand heeft of het oude regime ten volle 
vann toepassing blijf t op zijn bestaande contract of niet. Hij is het immers die 
bepaaltt hoeveel premie hij betaalt in enig jaar en hij is degene die het contract al 
dann niet kan vervreemden. Indien hij jaarlijks ten minste de helft van het bedrag 
vann de maximaal aftrekbare lijfrente premie betaalt, blijf t de mogelijkheid voor 
hemm open om - mits het contract hierin voorziet - te stijgen naar het maximaal 
aftrekbaree bedrag zonder dat dit leidt tot een beperkte aftrek. En zo lang hij het 
contractt niet vervreemdt, behoudt hij ook het oude regime. Op zichzelf is dit stand-
puntt volledig juist. Desondanks blijf t de uiteindelijke wettekst in strijd met de toe-
zeggingenn van de staatssecretaris dat bestaande contracten ten volle zouden worden 
gerespecteerd. . 

Tevenss zou het feit dat blijvende toepassing van het oude regime alleen mogelijk is 
indienn daarom wordt verzocht en niet van wetswege werkt, als inbreuk op de toe-
gezegdee eerbiedigende werking kunnen worden aangemerkt.202 

IV.2.2.22 Parlementaire toelichting 

Terr toelichting op dit vrijwel onleesbare artikel - Brouwer nomineerde het voor de 
prijss van de meest onleesbare wetsbepaling203, Niessen reikte deze prijs zelfs uit204 -
werdd gesteld: "Aangezien het met ingang van 1 januari 1990 in werking te treden 
regimee voor dergelijke aanspraken in veel gevallen niet nadeliger zal zijn dan het re-
gimee dat gold voor die datum, te denken valt aan het in beginsel onbeperkt voor af-
trekk in aanmerking kunnen komen van betaalde premies, blijf t het oude regime voor 
eenn zodanige aanspraak van kracht uitsluitend indien daarom wordt verzocht".21" 
Aann de stelling dat het nieuwe regime in veel gevallen niet nadeliger zou zijn dan 
hett oude, werd door diverse schrijvers getwijfeld. Brouwer vindt het niet goed 
denkbaarr en nodeloos ingewikkeld20'' en Bink vindt het bijna komisch en onbegrij-

2000 Zie voor een uitgebreide verhandeling over en onderbouwing van dit standpunt H.M. Kappelle, Beloofd is beloofd; 

enn watje belooft, moetje doen, WFR 1989/5882, 

2011 Zie voor een uitgebreide beschouwing hierover mr J.Th.L. Brouwer, Brede herwaardering op wegnaar het 

Staatsbladd (10) Ten volle, FED 1990/104. 

2022 mr Nicolaas Bink, Brede herwaardering; een momentopname, Deventer 1990, blz. 36, 

2033 mr J.Th.L. Brouwer, Brede herwaardering op wegnaar het staatsblad? (10) Ten volle, FED 1990/104. 

2044 prof. dr. R.C.E.M. Niessen, Overgangsrecht voor lijfrenten volgens brede herwaardering I, WFR 1993/6074. 

2055 Tweede Kamer, 1988-1989, 21198, nr. 3, blz. 96. 

2066 mr J.Th.L. Brouwer, Brede herwaardering op wegnaar het staatsblad? (10) Ten volle, FED 1990/104. 
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pelijk207.. Beiden doen de suggestie om de zaak om te draaien en het oude regime in 
beginsell  te handhaven voor bestaande polissen en het nieuwe regime slechts op ver-
zoekk van toepassing te verklaren op bestaande polissen. 

Hett feit dat, indien gekozen wordt voor handhaving van het oude regime, niet 
steedss alle bepalingen van het oude regime van toepassing zijn, wordt verdedigd 
doorr een onderscheid te maken tussen handelingen met betrekking tot de uitvoering 
vann het contract en handelingen met het contract. "Eerbiedigende werking beoogt 
immerss met name te bewerkstelligen dat de fiscale behandeling van de uitvoering 
vann een contract verloopt op de wijze als kan worden voorzien ten tijde van het 
afsluitenn ervan en behoeft naar onze mening niet zover te gaan ook handelingen 
mett het contract - handelingen als bijvoorbeeld een vervreemding ervan aan een 
binnenlandsee belastingplichtige (thans onbelast) - onder die eerbiedigende werking 
tee laten vallen, zeker niet indien die handelingen niet zozeer een reële functie ver-
vullenn als wel zijn gericht op het behalen van fiscaal voordeel".208 

Opp zichzelf is deze stellingname niet onjuist. Eerbiedigende werking is in beginsel 
alss begunstigend beleid, het behoeft niet verder te gaan dan de staatssecretaris wen-
selijkk acht. In het licht echter van de uitlatingen van de staatssecretaris bij en na het 
verschijnenn van het voorontwerp - 'contracten zullen ten volle worden gerespec-
teerd',, 'het vigerende regime zal onverkort gelden voor de gehele looptijd' - is hier 
echterr sprake van het niet nakomen van gewekte verwachtingen. Een en ander 
brachtt Brouwer tot de verzuchting; "men moet toch in een geordende samenleving 
tenn volle en onverkort kunnen vertrouwen op uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke 
toezeggingenn die door een minister en een staatssecretaris van Financiën worden 
gedaan."2099 Hierbij dient te worden aangetekend dat de toezeggingen in dit geval 
werdenn gedaan door de staatssecretaris is zijn hoedanigheid van medewetgever en 
niett in die van uitvoerder. Indien de uiteindelijke wettekst er anders uit komt te zien 
dann op basis van de toezeggingen mocht worden verwacht, kan hierop geen beroep 
voorr de rechter worden gedaan. Artikel 120 Grondwet belet dit. Wel mag echter 
vann een bewindspersoon die dergelijke toezeggingen doet, worden verwacht dat hij 
eenn wetsvoorstel aan de Kamer aanbiedt dat inhoudelijk recht doet aan de gewekte 
verwachtingen.. En dat is hier niet het geval.210 

Ondankss het feit dat het in eerste instantie voorgestelde overgangsregime nader-
handd drastisch is gewijzigd, levert de memorie van toelichting bij artikel 75 zoals 
datt in het wetsvoorstel was opgenomen, toch enige ook voor de latere versies van 
ditt artikel relevante informatie op. 
Omm van het oude regime gebruik te kunnen blijven maken, moet sprake zijn van 
eenn aanspraak die is opgenomen in een op 31 december 1989 bestaande overeen-

2077 mr Nicolaas Bink. Brede herwaardering; een momentopname, Deventer 1990, blz. 36 en 38. 

2088 Tweede Kamer 1988-1989, 21198, nr. 3, blz. 97. 

2099 mr J.Th.L. Brouwer, Brede herwaardering op weg naar het Staatsblad? (10) Ten volle, FED 1990/104. 

2100 Zie vooreen uitgebreide beschouwing over dit onderwerp mrRJ, Wattel, De juridische betekenisvan uitlatingen 

vann bewindslieden bij de totstandkoming van (belasting)wetgeving, FED 1990/335, door mij nader besproken in 

paragraaff 11.2.2.3. 
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komst.. Wat onder een bestaande overeenkomst moet worden verstaan, wordt ook 
inn de memorie van toelichting niet nader omschreven. Wel dient volgens de memo-
riee van toelichting "uit de overeenkomst te blijken welke bedragen aan premies zijn 
verschuldigd;; dit behoeven geen vaste bedragen te zijn. Voorts mag de bepaling in 
dee overeenkomst waarin de verschuldigde premies zijn opgenomen na die datum 
niett zijn gewijzigd. Aan de toepassing van het oude regime staat niet in de weg dat 
dee aanspraak zelve na 31 december 1989 nog is gewijzigd, bijvoorbeeld op het punt 
vann de looptijd, de gerechtigden en dergelijke".2" Opvallend is hierbij de toch ruim-
hartigee uitleg van de wijzigingen die mogelijk zijn zonder dat het oude regime ver-
lorenn gaat. Ik neem aan dat de staatssecretaris met deze passage in de memorie van 
toelichtingg impliciet heeft willen zeggen dat de door hem genoemde wijzigingen 
geenn nieuwe aanspraak opleveren. Voor wat betreft de wijziging in de gerechtigden 
tott de uitkering, de begunstigden, deel ik deze opvatting. Het aanwijzen van de 
begunstigde(n)) is een recht van de verzekeringnemer dat vanaf aanvang uit de over-
eenkomstt voortvloeit. Gebruikmaking van dit recht kan zonder expliciete instem-
mingg van de verzekeraar geschieden en levert uit dien hoofde dus geen nieuwe aan-
spraakk op in de zin van de hiervoor door mij geformuleerde definitie. Verlenging 
vann de looptijd vereist echter wel instemming en medewerking van de verzekeraar, 
tenzijj  sprake is van een vanaf aanvang op de polis geplaatste verlengingsclausule. Is 
datt laatste niet het geval, dan levert verlengen strikt genomen dus een nieuwe aan-
spraakk op.212 

Ookk het vereiste dat de hoogte van de premies niet meer mag worden gewijzigd, 
wordtt ruimhartig toegepast. "Een beperkte uitleg van het vereiste dat de premies 
contractueell  dienen vast te staan voor 1 januari 1990 zou betekenen dat niet onder 
dee overgangsregeling vallen de thans voorkomende contracten waarbij de verzeke-
ringnemerr de mogelijkheid heeft, veelal binnen bepaalde grenzen, de omvang van 
dee te betalen premie naar goeddunken te bepalen. Aangezien dergelijke contracten 
eenn wezenlijke functie vervullen als het gaat om de flexibele opbouw van oudedags-
voorzieningenn en dergelijke, is een ruimere interpretatie wenselijk. Om evenwel te 
voorkomenn dat risicoloos met niet-reële lijfrentecontracten wordt ingespeeld op de 
inn artikel 75 geregelde eerbiedigende werking voor bestaande contracten, is in het 
vijfdee lid van artikel 75 een zekere limitering aangebracht in het bedrag van de na 
19899 onder het oude regime voor aftrek als persoonlijke verplichtingen in aanmer-
kingg komende premies. Lijfrentepremies zijn in een jaar in beginsel aftrekbaar tot 
hett onder het oude regime geldende wettelijke maximum - ook na 1989 nog geïn-
dexeerdd - doch ten hoogste tot het totaal van de bedragen die in de twee vooraf-
gaandee kalenderjaren voor aftrek in aanmerking zijn gekomen. Aldus wordt voor-
komenn dat voor of op 31 december 1989 contracten worden gesloten met een zeer 
langee periode van contractueel verplichte premiebetaling die feitelijk geen praktische 
betekeniss heeft, bijvoorbeeld omdat, zoals gesteld, de verzekeringnemer vrijwel naar 
eigenn goeddunken de omvang van de in een jaar te betalen lijfrentepremie kan bepa-
len." " 

2111 Tweede Kamer 1988-1989, 21 198, nr. 3, blz. 107. 

2122 Zie ook paragraaf III.3.2 
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Ookk hier is, zoals in IV.2.2.1 reeds is geconstateerd, geen sprake van volledig na-
komenn van de toezeggingen van de staatssecretaris. Indien de mogelijkheid om wis-
selendee premies te betalen, is vastgelegd in de lijfrente-overeenkomst die op zich 
onderr het overgangsrecht valt, is er indien de verzekeringnemer van deze uit het 
contractt voortvloeiende mogelijkheid gebruik maakt, geen sprake van een wijziging 
diee een nieuwe aanspraak doet ontstaan. Dergelijke contracten zijn indertijd in het 
lichtt van de naderende wijzigingen in het kader van Brede herwaardering I op grote 
schaall  gesloten. De 'ruimere interpretatie' die de staatssecretaris blijkens de memo-
riee van toelichting bereid is toe te passen, zou gezien de toezeggingen van de staats-
secretariss dat bestaande contracten ten volle zullen worden gerespecteerd, voor 
contractenn met een bij aanvang aanwezige mogelijkheid om wisselende premies te 
betalenn dan ook geheel overbodig moeten zijn. De beperking tot maximaal de som 
vann de in de twee voorafgaande jaren afgetrokken bedragen, is zoals reeds eerder 
toegelicht,, in strijd met de toezeggingen.213 De belastingdienst heeft in een later sta-
dium,, in 1994, zelfs het standpunt ingenomen dat voor de toepassing van dit derde 
lidd slechts rekening gehouden mag worden met de premies die, met toepassing van 
dee wettelijke bepalingen zoals die golden tot 1 januari 1992, in de twee vooraf-
gaandee jaren in aanmerking zijn genomen. In concreto zijn dit lijfrentepremies die 
tott en met 1991 zijn afgetrokken en lijfrentepremies die na 1991 zijn afgetrokken 
terr zake van op 15 oktober 1990 bestaande lijfrente-overeenkomsten die vallen 
onderr de eerbiedigende werking van artikel 75, eerste lid.214 Premies of koopsom-
menn die zijn betaald voor lijfrenten die tot stand zijn gekomen tussen 15 oktober 
19900 en 31 december 1991 zouden derhalve niet meetellen. Met Niessen ben ik van 
meningg dat deze beperking niet uit de wettekst en/of de toelichting valt op te 
maken.21s s 

Dee wisseling van de wacht op het ministerie van Financiën, waar het CDA/WD 
koppell  Ruding/Koning na de verkiezingen in 1989 werd afgelost door respectieve-
lij kk minister Kok (PvdA) en staatssecretaris Van Amelsvoort (CDA) leidde niet tot 
eenn bijstelling van de voorstellen. In een brief aan de Tweede Kamer delen de nieu-
wee bewindslieden mede dat zij na zorgvuldig beraad hebben besloten de op voor-
drachtt van de vorige bewindslieden ingediende wetsvoorstellen 21 197216 en 21 198 
thanss zonder wijzigingen te handhaven opdat de behandeling daarvan zo spoedig 
mogelijkk voortgang kan vinden. De bewindslieden onderschreven namelijk in be-
ginsell  de aan deze wetsvoorstellen ten grondslag liggende uitgangspunten. Zij 
warenn echter niet blind en doof voor de kritiek die inmiddels was geuit in de litera-
tuurr en door de betrokken organisaties en instellingen en stelden het dan ook op 
prijss om diepgaand van gedachten te wisselen met de Staten Generaal. De beoogde 
ingangsdatumm van 1 januari 1991 werd nog steeds haalbaar geacht.217 Deze datum 

2133 Zie ook mr Nicolaas Bink, Brede herwaardering; een momentopname, Deventer 1990, die voor deze limitering 

well enig begrip kan opbrengen, hoewel ook hij deze beperking in strijd acht met de gedane toezegging (blz. 39.) 

2144 Mededeling Directie Particulieren, 26 augustus 1994, nr. DGM94/8886 

2155 prof dr R.C.E.M. Niessen, Brede herwaardering I en III, Arnhem, 1995, blz. 184. 

2166 Het wetsvoorstel houdende Regels betreffende een heffing over vermogensoverschotten van pensioenfondsen. 

2177 Brief van de minister en de staatssecretaris van Financiën van 30 maart 1990, WDB 90/103. 
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ligtt een jaar later dan de beoogde ingangsdatum in het wetsvoorstel. De staatssecre-
tariss van Financiën laat de Tweede Kamer in december 1989 dan ook per brief 
weten;; "Nu het niet mogelijk is het wetgevend proces inzake het genoemde wets-
voorstell  af te ronden voor 1 januari 1989, heb ik het voornemen om de daarin 
genoemdee datum van 1 januari 1990 te vervangen door 1 januari 1991, zowel wat 
dee datum van inwerkingtreding als de datum voor eerbiedigende werking van be-
staandee contracten betreft." Opvallend is in deze brief dat de staatssecretaris van 
meningg is dat het wetsvoorstel voorziet in een voor de volle looptijd geldende eer-
biedigingg van contracten die zijn afgesloten voor 1 januari 1990 (via de in de brief 
aangekondigdee wijziging 1 januari 1991). Zoals we hiervoor hebben gezien, valt er 
opp dit standpunt nogal wat af te dingen. 

Inn het Voorlopig verslag vraagt de heer Leerling (RPF) of het niet de voorkeur ver-
dientt het overgangsrecht zodanig te redigeren, dat het oude regime in beginsel van 
toepassingg blijft , tenzij er een verzoek is gedaan om onder het nieuwe te regime te 
vallen.2188 In de memorie van antwoord21" wordt er door de bewindslieden met geen 
woordd ingegaan op deze vraag. Hij wordt domweg niet beantwoord. De leden van 
dee CDA-fractie van de vaste commissie voor Financiën komen in het Eindverslag 
mett soortgelijke suggesties als Leerling in het Voorlopig verslag. Zij maken melding 
vann het feit dat van de kant van de verzekeraars is verzocht het overgangsregime 
voorr lijfrenten zodanig te wijzigen dat het huidige regime automatisch van toepas-
singg blijft , tenzij een verzekeringnemer voor het nieuwe opteert. Dit zou veel werk 
voorr verzekeraars, tussenpersonen en de fiscus besparen.220 "Gelet op de ingewik-
keldheidd van de problematiek mede in aanmerking nemend dat de voortzetting van 
hett oude regime voor de verzekeringnemer voordeliger is, kwam het de leden van 
dee CDA-fractie vooralsnog logischer voor dat een verzoek moet worden ingediend 
omm het nieuwe regime van toepassing te laten zijn. Voor alle betrokkenen, waaron-
derr de verzekeringsmaatschappijen, zou dit naar hun voorlopig oordeel tot werkbe-
sparingg leiden."221 

IV.2.2.33 Persbericht van 15 oktober 1990 

Opp 15 oktober 1990 publiceert het ministerie van Financiën een persbericht waarin 
wordtt gemeld dat er een nota van wijziging bij de ministerraad is ingediend. Met 
betrekkingg tot het overgangsrecht wordt opgemerkt; "De in het wetsvoorstel op-
genomenn eerbiedigende werking voor bestaande contracten zal worden verdedigd. In 
verbandd met de aangebrachte wijzigingen wordt hierop echter een uitzondering 
gemaakt.. Deze eerbiedigende werking zal zich niet uitstrekken tot die lijfrentecon-
tractenn (alsmede kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule) die tot stand zijn ge-
komenn op of na 16 oktober 1990 en waarvoor in plaats van een koopsom meer 
dann eenmaal premie zal worden voldaan."222 

2188 Tweede Kamer 1989-1990, 21198, nr. 6, blz. 3 1 . 

2199 Tweede Kamer 1989 1990, 21198, nr. 7. 

2200 Tweede Kamer 1990-1991, 21198, nr. 8, blz. 16. 

2211 Tweede Kamer 1990-1991,21 198, nr. 8. blz. 18. 

2222 Persbericht Financiën 15 oktober 1990, nr. 90/260. 
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Dee staatssecretaris van Financiën heeft de voorzitter van het Verbond van Verzeke-
raarss in Nederland enkele dagen voor de publikatie van het persbericht schriftelijk 
opp de hoogte gebracht van de voorgenomen wijzigingen. De staatssecretaris stelt: 
"aangezienn voor de lijfrentepremies een basisaftrek wordt voorgesteld van ƒ 10.000 
wordtt daarvan een aanzuigende werking voorzien op contracten waarbij gedurende 
eenn lange reeks van jaren betaling zat plaatsvinden van de hogere premie volgens 
hett huidige regime. Ik overweeg om de eerbiedigende werking voor dergelijke con-
tractenn te limiteren tot het moment van indiening van de nota van wijziging. Uiter-
aardd zal het publiek hierover worden geïnformeerd."221 

Inn een persbericht van 26 oktober 1990 wordt dieper ingegaan op de nota van wij -
ziging,, waarmee het kabinet inmiddels akkoord was gegaan.224 Naast de 'nadere 
invulling'' van het natuurlijke maximum door middel van het tranche-systeem, 
wordtt een nadere toelichting gegeven op de eerbiedigende werking. Hierbij wordt 
eenn driedeling gehanteerd tussen lijfrente-contracten die zijn afgesloten voor 16 
oktoberr 1990, lijfrente contracten die zijn afgesloten op of na 16 oktober 1990 
maarr voor de inwerkingtreding van het wetsvoorstel en lijfrentecontracten die na 
dee inwerkingtreding tot stand komen. 

Dee eerste categorie valt in beginsel gedurende de gehele looptijd onder het oude 
regime.. Van een voor 16 oktober tot stand gekomen overeenkomst is sprake, als 
voorr die dag tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer daarover volledige wils-
overeenstemmingg is bereikt. Dit kan, aldus het persbericht, blijken uit de ontvangst 
doorr de verzekeraar/tussenpersoon van de acceptatie van de offerte door de verze-
keringnemer.. Als de totstandkoming van het lijfrente-contract afhankelijk is van 
medischee acceptatie, premiebetaling of van enige andere gebeurtenis, dient bezien te 
wordenn of die gebeurtenis voor 16 oktober 1990 heeft plaatsgevonden. Zo ja, dan 
iss het lijfrente-contract voor 16 oktober 1990 tot stand gekomen. Zo nee dan valt 
hett contract in een van de andere twee categorieën. 

Eenn contract dat in de tweede categorie valt, wordt voor wat de premieaftrek 
betreftt in de periode vanaf 16 oktober 1990 tot aan de inwerkingtreding van de 
wett beoordeeld naar de regels van het op 16 oktober 1990 geldende regime. De 
premiee is dus aftrekbaar tot het voor 1990 geldende maximum van ƒ 17.116. De 
aftrekk van premies die worden betaald op of na de dag van inwerkingtreding van 
hett wetsvoorstel wordt beoordeeld aan de hand van het nieuwe regime. Het con-
tractt moet vanaf de datum van inwerkingtreding voldoen aan de eisen van het nieu-
wee regime. 
Lijfrentecontractenn uit de derde categorie moeten vanaf aanvang voldoen aan de 

regelss van het nieuwe regime. 

Hett persbericht liet nogal wat onduidelijkheid bestaan over de status van na 16 
oktoberr 1990 afgesloten contracten. Anders dan gebruikelijk werd bij dit persbe-
richt,, waarin wijziging van bepaalde artikelen werd aangekondigd, niet de strek-

2233 Bron: Vertrouwelijke brief van de staatssecretaris van Financiën aan de voorzitter van het Verbond van 

Verzekeraarss in Nederland van 12 oktober 1990 (eigen archief). 

2244 Persbericht Financiën. 26 oktober 1990, nr. 90/269. 
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kingg van de nieuwe artikelen aangegeven. Na 15 oktober 1990 stond alleen vast 
datt de premie tot aan de invoering van Brede herwaardering volgens de huidige 
regelss aftrekbaar zou zijn; daarna tot ten minste ƒ 10.000. Hoe de overeenkomst 
zouu moeten luiden om ook na de invoering nog voor aftrek in aanmerking te 
komen,, was in het geheel niet aangegeven. Bink vermoedt zelfs (boos) opzet en 
denktt dat het beoogde doel hiervan was om in de periode 15 oktober 1990 tot aan 
dee inwerkingtreding van de voorstellen zodanige onduidelijkheid te laten bestaan 
datt er niet of nauwelijks nog polissen tegen premiebetaling zouden worden geslo-
ten.. Dit doel is naar zijn mening bereikt.225 

Ookk op het ministerie van Financiën leefde bij de Centrale directie Voorlichting 
enigee tijd de veronderstelling dat een contract dat na 15 oktober 1990, maar vóór 
dee inwerkingtreding van de voorstellen tot stand kwam, geheel zou worden geëer-
biedigd,, met uitzondering van het bedrag dat na 1 januari 1991 aftrekbaar zou zijn. 
Daarvoorr zou het in het nieuwe regime opgenomen maximum van ƒ 10.000 
gelden.2266 Dit standpunt werd echter na een dag alweer gewijzigd, waardoor de 
onduidelijkheidd over de status van na 15 oktober 1990 afgesloten contracten bleef 
bestaann tot 28 maart 1991 toen de tweede nota van wijziging werd gepubliceerd. 

Gelijktijdi gg met die nota van wijziging, werd de nota naar aanleiding van het eind-
verslagg gepubliceerd. Hierin werd de suggestie van Leerling overgenomen om het 
oudee regime in beginsel te handhaven en het nieuwe regime op verzoek van toepas-
singg te verklaren. Ondanks het feit dat de in eerste instantie gemaakte keuze naar 
hett oordeel van de bewindslieden 'de theoretisch juiste weg is', gaf de nadere invul-
lingg van het natuurlijke maximum waardoor de lijfrentepremie-aftrek gelimiteerd 
wordt,, aanleiding om deze visie te nuanceren.227 Mede ingegeven door de angst dat 
dee fiscus geconfronteerd zal worden met een stroom van verzoeken om toepassing 
vann de oude regeling, geven de bewindslieden "Na ampele overwegingen gehoor 
aann de ook in uw Kamer levende wens om het overgangsregime in die zin te wijzi-
genn dat voor lijfrentecontracten die zijn afgesloten voor de datum van inwerking-
tredingg van het voorgestelde regime in beginsel de thans bestaande regelingen van 
toepassingg blijven, terwijl voor de toepasselijkheid van het nieuwe regime een ver-
zoekk dient te worden gedaan." Gezien de samenhang tussen het overgangsregime en 
dee datum van inwerkingtreding van de wetsvoorstellen is deze wijziging nog niet 
opgenomenn in de nota van wijziging. Het overgangsregime zal worden gewijzigd bij 
naderee nota van wijziging tegelijk met een wijziging van de datum van inwerkingtre-
ding,, waarbij vooralsnog van 1 januari 1991 wordt uitgegaan.228 In het op 6 novem-
berr 1990 aangeboden gewijzigde voorstel van wet229 is artikel 75 dan ook nog in de 
inn eerste instantie voorgestelde redactie opgenomen. 

Dee via de persberichten aangekondigde wijzigingen van het overgangsregime voor 
lijfrenten,, doen verdere afbreuk aan de toezeggingen van de staatssecretarissen dat 

2255 mr Nicolaas Bink, Op weg met de Brede Herwaardering, Deventer 1992, blz. 72. 

2266 mr Nicolaas Bink, Het overgangsrecht in de overgang, WFR 1991/5960, voetnoot 3. 

2277 Tweede Kamer 19901991 , 21198, nr. 9, blz. 19. 

2288 Tweede Kamer 1990-1991, 21198, nr. 9, blz. 20. 

2299 Tweede Kamer 1990-1991, 21198, nr. 11 . 
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bestaandee contracten ten volle zullen worden gerespecteerd. Volgens Brouwer is 
"mett de persberichten wel helemaal duidelijk dat men op Financiën geen boodschap 
heeftt aan eerder gedane toezeggingen". Nitsche spreekt over een 'niet zorgvuldig 
handelendee wetgever"230 en Schonis heeft het over 'niet de schoonheidsprijs verdie-
nendee salto's van de wetgever"231. 

Voorr de in Hilversum gevestigde levensverzekeraar Legal &C General was het pers-
berichtt van 15 oktober 1990 aanleiding om een kort geding aan te spannen tegen 
dee Staat der Nederlanden. Hierin werd aan de President van de Arrondissements-
rechtbankk te Den Haag verzocht om de Staat te veroordelen om binnen 24 uur na 
hett uitspreken van het vonnis een persbericht te publiceren op overeenstemmende 
wijzee als waarop het persbericht van het ministerie van Financiën d.d. 15 oktober 
19900 is bekend gemaakt, met de volgende inhoud: 

"Hett op 15 oktober 1990 uitgebrachte persbericht voor zover daarin is medege-
deeldd dat de Minister en de Staatssecretaris van Financiën blijkens een Nota van 
Wijzigingg ingediend inzake de Brede Herwaardering, voornemens zijn te bewerk-
stelligenn dat aan lijfrentecontracten (alsmede kapitaal ver zekeringen met lijfrente-
clausules)) die tot stand zijn gekomen op of na 16 oktober 1990 eerbiedigende 
werkingg te onthouden, is in strijd met toezeggingen door de Minister en de Staats-
secretariss van Financiën gedaan aan de Nederlandse levensverzekeraars en met bij 
hett Nederlandse publiek daardoor gewekte vertrouwen". 

Terr onderbouwing van deze eis wordt gewezen op het spoedoverleg tussen de 
staatssecretariss en een vertegenwoordiging van de Nederlandse levensverzekeraars 
datt plaatsvond op 3 juli 1987, een week voor de publikatie van het persbericht 
waarinn de toezeggingen van de staatssecretaris met betrekking tot het overgangsre-
gimee waren vervat. In dit overleg, dat op verzoek van de verzekeraars tot stand 
kwam,, heeft de staatssecretaris uitdrukkelijk verklaard in het wetsvoorstel een 
bepalingg op te nemen dat alle contracten, die onder de huidige regeling zijn of wor-
denn afgesloten voor de inwerkingtreding van de nieuwe regeling, ten volle zullen 
wordenn gerespecteerd. Als voorwaarde voor deze toezegging is door de staatssecre-
tariss gesteld dat de verzekeraars niet tot een extra marktbewerking in samenhang 
mett het voorontwerp zouden overgaan. Geen reclame-uitingen in de trant van 'nu 
off  nooit' derhalve. De verzekeraars zijn hun toezeggingen terzake nagekomen. In de 
optiekk van Legal & General was er sprake van een overeenkomst tussen de staatsse-
cretariss en de verzekeraars. De verzekeraars zijn hun kant van de overeenkomst 
nagekomen,, de staatssecretaris de zijne niet. Aldus heeft de staatssecretaris onrecht-
matigg gehandeld jegens de verzekeraars omdat hij handelde in strijd met de algeme-
nee beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het rechtszekerheidsbeginsel, het 
zorgvuldigheidsbeginsell  en het vertrouwensbeginsel. 

Doorr de landsadvocaat wordt hier tegenin gebracht dat de gevraagde voorziening 
niett kan worden verstrekt omdat deze ten eerste strekt tot interventie door de bur-

2300 mr I.E.R. Nitsche, Opgewekt vertrouwen, niet iets om opgewekt van te worden!, WFR 1991/5952. 

2311 Prof. mr H.M.N. Schonis, Brede herwaardering: Zwielicht für den Gesetzgeber, WFR 1991/5987. 
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gerlijkee rechter in het proces van wetgeving, hetgeen op staatsrechtelijke gronden is 
uitgeslotenn en ten tweede er door de staatssecretaris van Financiën geen toezeggin-
genn zijn geschonden waarop door de eiseres of het Nederlandse publiek mocht wor-
denn afgegaan. 
Inn zijn vonnis wijst de president de gevraagde voorziening af. De president over-
weegtt hierbij: 

'dat'dat iedere mededeling omtrent overgangsrecht niet los kan worden gezien van de wettelijke 

maatregelmaatregel van de in te dienen wet waarmee het overgangsregime verband houdt. Uit de overge-

legdelegde nota van wijziging zoals voorgelegd aan de ministerraad, blijkt dat de wijzigingen op het 

gebiedgebied van de premieaftrek van lijfrenteverzekeringen die op het oorspronkelijke wetsvoorstel 

BredeBrede Herwaardering zullen worden voorgesteld van ingrijpende aard zijn. In dat licht bezien is 

hethet geenszins onbegrijpelijk dat ook aan het overgangsrecht dat daaraan gekoppeld is, een 

andereandere vorm wordt gegeven. 

OnderOnder die omstandigheden is geen sprake van een ongeoorloofde terugkomen op een eerder 

gedanegedane toezegging. Reeds op die grond moet de vordering worden afgewezen. "232 

Opvallendd is dat de president niet ingaat op de stelling van de landsadvocaat dat 
interventiee van de burgerlijke rechter in een wetgevend proces niet mogelijk is. De 
eiss wordt verworpen op grond van inhoudelijke argumenten. Hieruit zou kunnen 
wordenn afgeleid dat interventie van de burgerlijke rechter op dit terrein op zich niet 
onmogelijkk wordt geacht. Van de door de redactie van VakstudieNieuws niet uitge-
slotenn geachte mogelijkheid dat te zijner tijd ook voor de belastingrechter een be-
roepp zal worden gedaan op de beginselen van behoorlijk bestuur en/of behoorlijke 
wetgeving,, is tot nu toe nog geen sprake geweest. 

Dee vraag hierbij is in hoeverre er sprake is geweest van een toezegging waaraan 
belastingplichtigenn het gerechtvaardigde vertrouwen hebben kunnen ontlenen dat 
lijfrentenn die zijn afgesloten na 15 oktober 1990, maar vóór de inwerkingtreding 
vann de wetswijzigingen ook volledig onder de eerbiedigende werking zouden vallen. 
Ditt is in zijn algemeenheid volgens de Hoge Raad het geval indien: "kennelijk te 
kortt is gedaan aan het vertrouwen dat de belastingplichtige ten aanzien van de door 
dee belastingadministratie te volgen gedragslijn heeft mogen ontlenen aan uitlatin-
genn van de voor die dienst verantwoordelijke overheidsorganen, als kunnen zijn 
vervatt in resoluties, welke, al werden zij noch in het Staatsblad, noch in de Staats-
courantt opgenomen, met medewerking of goedvinden van de belastingdienst zijn 
gepubliceerdd en aldus ter kennis van het publiek zijn gekomen"2'3. Een beroep op 
dergelijkee resoluties dient op grond van het vertrouwensbeginsel te worden ge-
honoreerdd totdat de resolutie is ingetrokken of gewijzigd. Intrekking of wijziging 
vann een resolutie kan in het algemeen dus niet ten nadele van belastingplichtigen 
mett terugwerkende kracht geschieden234. 
Inn het geval van het persbericht van 15 oktober 1990 is echter geen sprake van het 

2322 President Rechtbank Den Haag, 16 november 1990, kort geding 90/857, VIM 1990/3685, FED 1990/923 

(mett noot mr J.Th.L. Brouwer). 

2333 HR 7 januari 1970, BNB 1970/78. 

2344 HR 22 juli 1994, BNB 1994/296. 
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mett terugwerkende kracht intrekken van een toezegging. De indertijd gedane toe-
zeggingg wordt met ingang van 15 oktober 1990 zodanig gewijzigd dat hij voor de 
toekomstt niet meer geldt. Een beroep op de beginselen van behoorlijk bestuur door 
eenn belastingplichtige die na 15 oktober 1990 een lijfrente tegen premiebetaling 
heeftt afgesloten en hierop het overgangsregime onverkort van toepassing wil zien, 
lijk tt mij dan ook weinig kansrijk. Daar komt nog bij, dat de toezeggingen van de 
staatssecretariss zijn gedaan in zijn hoedanigheid van medewetgever bij de totstand-
komingg van wetgeving en niet in zijn hoedanigheid als uitvoerder van die wetge-
ving.. Op vertrouwen, ontleend aan uitlatingen van bewindslieden als medewetgever 
bijj  de parlementaire behandeling van een wetsvoorstel kan in beginsel voor de rech-
terr niet direct een beroep worden gedaan door belanghebbenden. Beslissend is in de 
eerstee plaats het uiteindelijke proces van het wetgevingsproces. De inhoud van het 
overlegg tussen parlement en staatssecretaris speelt wel een belangrijke rol als rechts-
vindingsfactorr voor de rechter, maar in beginsel alleen indirect via de methode van 
dee wetshistorische interpretatie en niet als zelfstandige grond voor een beroep op 
opgewektt vertrouwen.235 Volgens Wattel, die hierbij de overeenkomst tussen de 
staatssecretariss en de verzekeraars als voorbeeld aanhaalt, kan de regering zich in 
dee pre-wetgevingssfeer niet verder binden dan de toezegging dat zij bepaalde dingen 
zall  voorstellen aan het parlement, aan welke toezegging het parlement op zijn beurt 
zichh niets gelegen hoeft te laten liggen. Voor de rechter kan een dergelijke toezeg-
gingg naar zijn mening alleen een rol spelen voor zover de regering haar toezegging 
niett nakomt, en een voorstel met een andere inhoud dan aan de belangengroepen is 
toegezegd,, aanbiedt aan het parlement. Zulks kan echter eventueel slechts een tot 
eenn schadevergoedingsplicht aanleiding gevende onrechtmatige overheidsdaad ople-
veren.. Maar, zo vervolgt Wattel, "rechtens relevant vertrouwen ter zake van de 
inhoudd van de nog met het parlement samen tot stand te brengen wetgeving kan er 
uiteraardd niet aan worden ontleend, evenmin als vertrouwen met betrekking tot de 
toekomstigee uitvoering van de wet die uiteindelijk uit het nog te beginnen wetge-
vingsprocess zal rollen." Wattel heeft hierin uiteraard formeel juridisch volledig 
gelijk.. Wat blijft , is dat de staatssecretaris door de 15 oktober 1990 maatregel forse 
inbreukk heeft gemaakt op door hem gewekte verwachtingen. 

Volgenss Wattel kan op uitlatingen van de regering tegenover het parlement tijdens 
hett wetgevingsproces met vrucht een beroep worden gedaan indien aan een tweetal 
cumulatievee voorwaarden is voldaan: 

 Zij houden een toezegging in omtrent in de uitvoering te voeren beleid die con-
creett en duidelijk genoeg is om concrete casusposities mee te lij f te kunnen. 

 Aannemelijk is dat het parlement met het desbetreffende voorstel niet of niet 
zonderr amendement akkoord zou zijn gegaan als de toezegging over de wijze 
vann uitvoering niet gedaan zou zijn.236 

Inn het onderhavige geval is aan geen van beide voorwaarden voldaan. Met Wattel 
benn ik dan ook van mening dat een beroep op gewekt vertrouwen bij de belasting-

2355 mr PJ. Wattel, De juridische betekenis van uitlatingen van bewindslieden bij de totstandkoming van 

(belasting)wetgeving,, FED 1990/325, zie ook HR 11 december 1985, BNB 1986/42. 

2366 mr RJ. Wattel, De juridische betekenis van uitlatingen van bewindslieden bij de totstandkoming van (belastingwet-

geving,, FED 1990/335. 
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rechterr in dezen weinig kans van slagen heeft. Het door de redactie van Vakstudie-
Nieuwss gesignaleerde risico dat een beroep gedaan zou worden op de beginselen 
vann behoorlijk bestuur, lijk t mij derhalve niet aanwezig. De wettekst zelf geeft uit-
eindelijkk de doorslag en die is op dit vlak niet voor tweeërlei uitleg vatbaar Wel 
heeftt het imago van de overheid als betrouwbare partner door deze affaire flinke 
schadee opgelopen. 

IV.2.2.44 Terug naar de parlementaire historie 
Inn het verslag van een schriftelijk overleg vragen de leden van de D66-fractie of de 
regeringg meer duidelijkheid kan verschaffen over de vraag of lijfrenteverzekeringen 
waarvann de premies nog onder het oude regime zijn afgetrokken, na de inwerking-
tredingg van de wet nog zonder fiscale consequenties zullen kunnen worden aange-
pastt aan het nieuwe regime. Zij vroegen in dit verband om een heldere overgangsre-
geling.. De bewindslieden van Financiën antwoordden hierop dat ingevolge de 
tweedee nota van wijziging aan artikel 75 een nieuw lid zal worden toegevoegd op 
grondd waarvan onder het oude regime afgesloten lijfrenten zonder fiscale gevolgen 
kunnenn worden omgezet in een lijfrente die voldoet aan de nieuwe eisen.21" 

Dee eerbiedigende werking voor lijfrentecontracten had naar het oordeel van de 
PvdA-fractiee aanzienlijk minder mogen zijn. Zij leidt tot niet gerechtvaardigde ver-
schillenn tussen belastingplichtigen onderling en tot een onevenwichtige lastendruk-
verdeling.. Zij vragen zich af of het geen aanbeveling verdient om in het tweede en 
derdee lid van het voorgestelde artikel 45a (verhoging van de aftrekbare lijfrentepre-
miee op grond van een te lage jaarlijkse opbouw of een te lage opbouw in het verle-
den)) beperkingen aan te brengen voor de gevallen waarin een hoge geëerbiedigde 
aftrekk geldt, of waarin een geëerbiedigde lijfrente in de tien jaar voorafgaande aan 
hett jaar van aangifte is afgekocht. 

Dezee suggestie wordt door de regering niet overgenomen. Nadat kwam vast te staan, 
datt het nieuwe regime na de nota van wijziging niet langer in veel gevallen voorde-
ligerr zou zijn dan het oude, is per 15 oktober 1990 een beëindiging van de eerbiedi-
gendee werking voor lijfrentecontracten met doorlopende premiebetaling aangekon-
digd.. Een nog verder in de tijd teruggaande maatregel is niet wenselijk.2'8 

Hett eerste gedeelte van het PvdA-voorstel, beperking van de aftrek in tweede en 
derdee tranche indien sprake is van hogere aftrekbare premies op basis van een 
onderr het oude regime vallende lijfrente, wekt enige verbazing. Zoals ook door de 
bewindsliedenn in hun antwoord wordt aangegeven, is het door de PvdA voorgesta-
nee principe na de nota van wijziging van 29 oktober 1990 al opgenomen in het zesde 
lidd van het voorgestelde artikel 45a. Premies voor lijfrenten die op grond van het 
overgangsrechtt aftrekbaar zijn, worden in mindering gebracht op de maximale af-
trekbaree lijfrente volgens het nieuwe regime.219 Het betreft hier echter geen beperking 
vann het overgangsregime, maar een beperking van de aftrek uit hoofde van het 
nieuwee regime. 

2377 Tweede Kamer 1990-1991, 21198, nr. 15, blz, 50. 

2388 Tweede Kamer 19901991 , 21198, nr. 15, blz. 50. 

2399 Artikel 45a, zesde lid, zoals voorgesteld in het gewijzigd voorstel van wet van 6 november 1990, Tweede Kamer 

1990-1991,, 21198 , nr. 1 1 , blz. 10. 
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Watt in het verleden afgekochte lijfrenten betreft, merken de bewindslieden op, dat 
afgekochtee lijfrenten die in de belastingheffing zijn betrokken en derhalve fiscaal 
zijnn afgehandeld, niet meer kunnen leiden tot oudedagsvoorzieningen, zodat daar 
alss het ware per definitie geen rekening mee behoort te worden gehouden.240 

Opp 28 maart 1991 wordt de tweede nota van wijziging aan de Tweede Kamer aan-
geboden,, waarin de reeds aangekondigde wijziging van het voorgestelde artikel 75 
wordtt aangebracht. Dit artikel wordt als volgt geformuleerd; 

11 Met betrekking tot een aanspraak op periodieke uitkeringen of verstrekkingen en de daar-

voorr voldane premies zijn, indien de aanspraak en het bedrag van de voldane premies zijn 

opgenomenn in een op 15 oktober 1990 bestaande overeenkomst die met betrekking tot 

hett bedrag van de premies nadien niet is verhoogd, dan wel een op 30 juni 1991 bestaan-

dee overeenkomst ter zake waarvan na die datum geen premies meer zijn voldaan, de 

regelss die daarvoor golden op 30 juni 1991 van kracht, met dien verstande dat: 

aa artikel 3 1 , vijfde lid, uitsluitend van toepassing is ter zake van belening en verpanding 

enn dat ter zake van vervreemding - het brengen in het vermogen van een onderne-

mingg daaronder begrepen - artikel 25, eerste lid, onderdeel g en achtste lid, zoals die 

bepalingenn luidden na die datum van toepassing zijn; 

bb artikel 57, eerste lid, aanhef en onderdeel f, niet van toepassing is met betrekking tot 

dee in artikel 3 1 , vijfde lid bedoelde beleningen en verpandingen; 

cc artikel 75, tweede lid niet van toepassing is 

Opp een bij de aangifte gedaan schriftelijk verzoek van de verzekeringnemer dan wel, indien 

dezee is overleden, van de gerechtigde is de eerste volzin niet van toepassing voor het 

kalenderjaarr waarop de aangifte betrekking heeft alsmede voor de daaropvolgende jaren. 

22 Indien als gevolg van het eerste lid artikel 75, eerste lid, zoals dat luidde op 30 juni 

1991,, van toepassing is, worden de zuivere inkomsten ter zake van de afkoop of de 

omzettingg in een aanspraak als bedoeld in dat artikel 75, eerste lid, doch ten hoogste het 

bedragg dat de belastbare som verminderd met de bestanddelen daarvan die zijn genoemd 

inn de artikelen 57a en 58 meer bedraagt dan ƒ 42.966, niet belast op de voet van de 

tarieftabel.. De belasting over het gedeelte van de belastbare som dat krachtens de vorige 

volzinn niet op de voet van de tarieftabel wordt belast, bedraagt 40 percent. Uitsluitend 

voorr de toepassing van artikel 57, eerste lid, worden de zuivere inkomsten bedoeld in de 

eerstee volzin geacht te zijn genoemd in artikel 57a, eerste lid. 

33 Ingevolge het eerste lid als persoonlijke verplichtingen aftrekbare premies voor lijfrenten 

wordenn in aanmerking genomen tot ten hoogste ƒ 17.459, met dien verstande dat de pre-

miess ten hoogste in aanmerking worden genomen tot het bedrag van de in de twee vooraf-

gaandee jaren in totaal in aanmerking genomen premiebedragen. Onze Minister kan onder 

doorr hem te stellen voorwaarden afwijkingen toestaan van het bepaalde in de eerste vol-

zinn ten aanzien van: 

aa belastingplichtigen die vrijstelling van premiebetaling wegens arbeidsongeschiktheid 

hebbenn genoten; 

bb belastingplichtigen die tijdens een verblijf in het buitenland zijn doorgegaan met het 

betalenn van premies voor lijfrenten; 

2400 Tweede Kamer 1990-1991, 21198, nr. 15, blz. 50. 
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cc belastingplichtigen bij wte in het kalenderjaar dan wel in ten minste een van de twee 

voorafgaandee jaren, artikel 5, zoals dat luidde op 30 juni 1991, van toepassing is of is 

geweestt op de door hen of hun echtgenoten betaalde of verrekende premies voor lijf-

renten. . 

44 Indien het eerste lid, eerste volzin, niet van toepassing is, gelden tevens de volgende 

regels. . 

aa Een aanspraak krachtens een op 30 juni 1991 bestaande overeenkomst op periodie-

kee uitkeringen als bedoeld in artikel 25, tweede lid, zoals dat luidde op die datum, 

alsmedee een aanspraak krachtens een op 30 juni 1991 bestaande overeenkomst op 

periodiekee uitkeringen of verstrekkingen (stamrecht) als bedoeld in artikel 19, eerste 

lid,, artikel 44f, eerste lid, onderdeel c, of artikel 32, eerste lid, zoals die artikelen 

luiddenn op die datum, worden met ingang van het kalenderjaar waarin het eerste lid, 

eerstee volzin, niet van toepassing is, aangemerkt als een aanspraak op periodieke 

uitkeringenn of verstrekkingen, waarbij; 

1  Voor de toepassing van artikel 25, eerste lid, onderdeel g, zoals dat luidt na 30 

junii 1991, de waarde van de prestatie tevens wordt verminderd met het geza-

menlijkee bedrag van hetgeen in verband met de verkrijging van het recht op de 

periodiekee uitkeringen of verstrekkingen als waarde van een stamrecht ten laste 

vann de winst is gebracht of bij de bepaling van het inkomen op grond van een 

stamrechtvrijstellingg niet in aanmerking is genomen; 

2  Voor de toepassing van artikel 45c, tweede lid, onderdeel c, zoals dat luidt na 30 

junii 1991, de premies die voor aftrek in aanmerking konden komen onderschei-

denlijkk het gezamenlijke bedrag van hetgeen in verband met de verkrijging van 

hett recht op de periodieke uitkeringen of verstrekkingen als waarde van een 

stamrechtt ten laste van de winst is gebracht of bij de bepaling van het inkomen 

opp grond van een stamrechtvrijstelling niet in aanmerking is genomen, worden 

geachtt in aanmerking te zijn genomen als premies voor lijfrenten ingevolge arti-

kell 45, eerste lid, onderdeel g. 

bb Een aanspraak krachtens een op 30 juni 1991 bestaande overeenkomst die ingevol-

gee artikel 25, derde lid, zoals dat luidde op die datum wordt aangemerkt als een lijf-

rente,, wordt met ingang van het kalenderjaar waarin het eerste lid, eerste volzin niet 

vann toepassing is, dan wel met ingang van 1 juli 1991 indien het eerste lid in 1991 

niett van toepassing is, aangemerkt als een aanspraak op periodieke uitkeringen of 

verstrekkingen,, waarbij voor de toepassing van artikel 45cT tweede lid, onderdeel c, 

zoalss dat luidt na 30 juni 1991, de premies die voor aftrek in aanmerking konden 

komenn worden geacht in aanmerking te zijn genomen als premies voor lijfrenten inge-

volgee artikel 45, eerste lid, onderdeel g. 

55 Voor de toepassing van deze wet wordt, in zoverre een aanspraak op een lijfrente als 

bedoeldd in artikel 25, tweede lid of derde lid, zoals die luidden op 30 juni 1991, wordt 

omgezett in een aanspraak op een lijfrente als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel 

g,, vierde lid en vijfde lid, de aanspraak op de tweede lijfrente beschouwd als een voortzet-

tingg van de eerste, met dien verstande dat daarop de regels van toepassing zijn zoals die 

geldenn met ingang van  juli 1991. 
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Dee leesbaarheid van dit artikel is er niet op vooruit gegaan. Hamer krijgt er hoofd-
pijnn van241, bij Niessen roept het associaties op met de kwadratuur van de cirkel242 

enn Bink acht de onleesbaarheid nog steeds hetzelfde, met dien verstande dat de 
regelgevingg niet meer naadloos in elkaar grijpt. In het oorspronkelijke wetsvoorstel 
wass het overgangsrecht uiterst doordacht, maar ook toen moeilijk leesbaar. Het 
greepp naar zijn oordeel echter wel in elkaar, hetgeen na de redactionele wijzigingen 
diee het vervallen van het verzoek met zich bracht niet langer het geval is.243 Bink 
betreurtt het verder dat de nieuwe regelgeving niet als uitzondering in de nieuwe 
wetsartikelenn is neergelegd, zodat niet tot in lengte van jaren verwezen moet wor-
denn naar 'artikel 25, derde lid, onderdeel a, zoals dit lid luidde op 30 juni 1991' 
Mett hem ben ik van mening dat het in beginsel onwenselijk is om twee stelsels 
naastt elkaar te laten bestaan. Door de formulering 'de regels die daarvoor golden 
opp 30 juni 1991' is het noodzakelijk om gedurende de gehele looptijd van een 
onderr het overgangsregime vallende lijfrenteverzekering de wetteksten in formele en 
materiëlee zin alsmede de met betrekking tot het tot die datum geldende recht 
gevormdee en te vormen jurisprudentie te blijven beheersen. Dit geldt zowel voor de 
adviseurr als voor de ambtenaar van de belastingdienst, die op het moment dat zij 
overr dergelijke polissen moeten oordelen, wet- en regelgeving moeten toepassen uit 
eenn jaar waarin zij wellicht nog niet eens geboren waren! De Kluwer pocket 
Belastingwettenn 1991 is voor de toepassing van het overgangsrecht van artikel 75 
dann ook tot in lengte van jaren een onmisbaar hulpmiddel en zal tot een collectors 
itemm uitgroeien. 

Binkk veronderstelt in zijn conclusie dat een overzicht zoals dat was opgesteld op 
bladzijdee 96 en volgende van de memorie van toelichting door menigeen zal wor-
denn gemist244. In de toelichting bij de tweede nota van wijziging wordt echter verwe-
zenn naar de memorie van toelichting voor wat betreft artikel 75, vierde lid. "Di t lid 
iss inhoudelijk hetzelfde als het eerste en tweede lid van het oorspronkelijke voorge-
steldee artikel 75. We verwijzen daarom naar de hierop in de memorie van toelich-
tingg gegeven toelichting".245 Het door Bink aangehaalde overzicht was in de memo-
riee van toelichting opgenomen bij de artikelsgewijze toelichting op artikel 75, eerste 
enn tweede lid246 en kan dus ook worden toegepast om de werking te verduidelijken 
vann wat uiteindelijk artikel 75, vierde lid is geworden. 

Naa het op 17 april 1991 ingediende Nader gewijzigd voorstel van wet247 werd op 2 
meii  1991 een lijst met antwoorden op door het Verbond van Verzekeraars gestelde 
vragenn gepubliceerd. Als vierde vraag werd daar gesteld: 

"I ss het juist dat lijfrenteverzekeringen tegen variabele premiebetaling (gesloten 
voorr 15 oktober 1990), onder voorwaarden zoals gesteld in de memorie van toe-
lichtingg onder het oude regime blijven vallen? 

2411 mr MJ . Hamer, De lijfrente en de kapitaalverzekering in de Brede herwaardering, WFR 1992/5993. 

2422 Prof. dr. R.C.E.M. Niessen, Overgangsregime voor lijfrenten volgens Brede herwaardering I, WFR 1993/6074. 

2433 mr Nicolaas Bink, Het overgangsrecht in de overgang, WFR 1991/5960. 

2444 mr Nicolaas Bink, Het overgangsrecht in de overgang, WFR 1991/5960. 

2455 Tweede Kamer 1990-1991,21198, nr. 16, blz. 17. 

2466 Tweede Kamer 1988-1989,21198, nr. 3, blz. 96 e.v. 

2477 Tweede Kamer 1990-1991,21198, nr. 17. 
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Iss het met andere woorden juist, dat hetgeen in de tweede nota van wijziging is 
vermeldd geen wijziging brengt in de eerbiedigende werking van lijfrenteverzekerin-
genn tegen variabele premies (artikel 75, eerste lid) zoals in de memorie van toelich-
tingg uiteengezet ten aanzien van 'een op 30 juni 1991 bestaande overeenkomst die 
mett betrekking tot het bedrag van de premies niet is verhoogd?" 

Hieropp werd geantwoord: 
"Voorr een lijfrentecontract afgesloten voor 16 oktober 1990 geldt ingevolge 

artikell  75, eerste lid, de eerbiedigende werking mits die overeenkomst met betrek-
kingg tot het bedrag van de premies nadien niet is verhoogd. Met betrekking tot de 
vraagg wanneer de premies contractueel vaststaan, is volgens de memorie van toe-
lichting,, bladzijde 107, een ruime interpretatie gewenst. Dit betekent dat als de 
mogelijkheidd tot variabele premiebetaling op 15 oktober 1990 al deel uitmaakte 
vann de overeenkomst, dit niet in de weg staat aan het van toepassing zijn van de 
eerbiedigendee werking voor zover het gaat om normale en gebruikelijke clausules. 

Hett tweede gedeelte van de vraag gaat uit van een onjuiste veronderstelling. De 
eerbiedigendee werking geldt voor op 15 oktober 1990 bestaande overeenkomsten 
diee nadien met betrekking tot het bedrag van de premies niet zijn verhoogd, alsme-
dee voor op 30 juni 1991 bestaande overeenkomsten ter zake waarvan na die datum 
geenn premies meer zijn voldaan. Voor contracten afgesloten na 15 oktober 1990 
dochh voor 30 juni 1991 waarop na 30 juni 1991 nog premies zijn betaald, geldt 
derhalvee geen eerbiedigende werking." 

Inn dit antwoord komen we voor het eerst de terminologie 'normale en gebruikelijke 
clausules'' tegen. Wat hieronder moest worden verstaan, is lange tijd onduidelijk ge-
weest.. Voor een uitgebreide behandeling van het begrip 'normale en gebruikelijke 
optieclausule'' verwijs ik naar paragraaf IV.3.2. 

Vraagg negen van deze lijst ging ook over het overgangsrecht en luidde: 
"Kann men met behoud van het oude regime gebruik maken van de lijfrente-

optie?" " 
Herr antwoord hierop luidde: 

"Voorr de eerbiedigende werking voor een op 15 oktober 1990 bestaande lijf -
rente-overeenkomstt is vereist dat uit de overeenkomst duidelijk blijkt welke bedra-
genn aan premie verschuldigd zijn. 

Hett gebruik maken van een optiemogelijkheid of indexeringsclausule behoeft 
niett prohibitief te zijn voor de eerbiedigende werking, mits deze mogelijkheid of 
clausulee reeds was opgenomen in een op 15 oktober 1990 bestaande overeenkomst 
welkee nadien terzake niet is gewijzigd en een normale en gebruikelijke strekking 
heeft. . 

Terr vermijding van misverstanden zij opgemerkt dat de aftrek van premies voor 
tee eerbiedigen contracten - afgezien van het jaarlijks te indexeren maximum van 
thanss ƒ 17.459 - wordt beperkt door de bepaling dat de premies slechts in aanmer-
kingg worden genomen tot het bedrag van de in de twee voorafgaande jaren totaal 
inn aanmerking genomen premiebedragen." 
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Ookk vraag tien handelde over het overgangsregime. Deze vraag luidde: 
"Indienn een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule wordt vervreemd geldt 

voorr de vervreemding niet het oude regime. Blijf t overigens het oude regime gelden 
zodatt bij voorbeeld de verkrijger bij het continueren van de premiebetaling recht 
heeftt op aftrek?" 

Dee staatssecretaris van Financiën antwoordde hierop: 
"Indienn een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule - al dan niet tegen een 

tegenprestatiee - wordt vervreemd, gaat de eerbiedigende werking voor de verkrijger 
inn principe niet verloren. Van een nieuwe overeenkomst - in welk geval de eerbiedi-
gendee werking vervalt - is geen sprake indien alleen de persoon van de verzekering-
nemerr wijzigt. De verkrijger komt derhalve in aanmerking voor premie-aftrek inge-
vall  hij de premiebetaling voortzet." 

Vraagg dertien ging weer in op de optieclausules en luidde: 
"Al ss aanpassingsrechten en optieverhogingen reeds (jaren) deel uitmaken van 

eenn verzekeringscontract, leidt ten uitvoerlegging daarvan dan na de inwerkingtre-
dingg van de nieuwe wet tot verlies van het oude regime?" 

Hieropp werd voor zover relevant voor dit hoofdstuk geantwoord: 
"Onderscheidd dient te worden gemaakt in lijfrente-overeenkomsten en kapitaal-

verzekeringenn met lijfrenteclausule enerzijds en andere kapitaalverzekeringen ander-
zijds. . 

Terr zake van lijfrentepolissen en kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule 
geldtt het volgende. Voor de eerbiedigende werking voor een op 15 oktober 1990 
bestaandee lijfrente-overeenkomst is vereist dat uit de overeenkomst duidelijk blijk t 
welkee bedragen aan premies verschuldigd zijn, zie hiervoor ook het antwoord op 
vraagg negen." 

Inn de derde nota van wijziging248, die is gepubliceerd op 2 mei 1991 werd, naast 
enigee kleine technische wijzigingen, een aanpassing van het overgangsrecht voorge-
steld.. Deze wijziging behelsde een soort 'gewenningsrecht' in de periode vanaf 1 juli 
19900 tot 1 januari 1991. Omdat de ingangsdatum uiteindelijk op 1 januari 1991 is 
komenn te liggen, is het in deze nota voorgestelde 'gewenningsrecht' nooit actueel 
gewordenn en niet in de uiteindelijke wettekst opgenomen. Uit dien hoofde wordt 
hieraann verder geen aandacht besteed. 

IV.2.2.55 Mondelinge behandeling in de Tweede Kamer 
Dee mondelinge behandeling in de Tweede Kamer op 1 mei 1991 kenmerkte zich 
mett name door verbaal geweld tussen de woordvoerders van de W D (Linschoten), 
PvdAA (Vermeend) en het CDA (Vreugdenhil) zonder dat hierbij diep op de inhoud 
vann het wetsvoorstel werd ingegaan. Desondanks kwam het overgangsrecht enkele 
malenn ter sprake. Zo constateert Linschoten dat de eerbiedigende werking voor 

2488 Tweede Kamer 1990-1991, nr. 21 198, nr. 28. 
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contractenn die voor de datum van ingang van Brede herwaardering zijn afgesloten, 
perr 16 oktober 1990 plotseling is stopgezet. Dit is naar zijn mening in strijd met de 
toezeggingenn die zijn gedaan aan het adres van de verzekeraars. Hij plaatst zelfs de 
kwalificatiess onbehoorlijk en onbetrouwbaar bij het optreden van de staatssecreta-
ris.24**  Verder vraagt hij zich af of er bij het persbericht van 16 oktober 1990 geen 
sprakee is van onaanvaardbare consequenties voor de belastingbetaler. Ten eerste 
wass er grote onduidelijkheid over wat wel en niet kon. De geruisloze overgang is 
pass op 28 maart 1991 openbaar gemaakt250. Dientengevolge is per maatschappij 
verschillendee informatie de markt ingestuurd. Ten tweede is er naar zijn mening 
rechtsongelijkheidd in verband met het moment van wilsovereenstemming: voor of 
naa medische keuring. Medische rapporten laten weleens lang op zich wachten en 
duss ontstaat willekeur, omdat het persbericht volledig onverwacht kwam, zoals ook 
dee bedoeling was van de staatssecretaris, aldus Linschoten. Ten derde is het naar 
hett oordeel van de WD-woordvoerder, in strijd met gewekte verwachtingen en 
gedanee toezeggingen. De WD-fractie was van mening dat de staatssecretaris op dit 
puntt onzorgvuldig heeft gehandeld.2" 

Dee heer Schutte (GPV) vindt het een duidelijke verbetering dat het overgangsrecht 
zoo is veranderd dat nu in principe het oude recht blijf t gelden voor lopende contrac-
ten,, terwijl men op verzoek toepassing van het nieuwe recht kan verkrijgen. 
Aanvankelijkk was dit precies andersom, maar de situatie is nu duidelijker.252 Ook de 
heerr Van Dis (SGP) is deze opvatting toegedaan.253 

Dee heer Ybema (D66) acht de hele gang van zaken rondom de eerbiedigende wer-
kingg niet bepaald verheffend voor het gezag van de fiscale wetgever. Hij vraagt zich 
aff  waarom de regering destijds dergelijke vergaande toezeggingen heeft gedaan. 
Zijnss inziens bestond hiertoe geen noodzaak. Wat was erop tegen, zo vraagt hij zich 
af,, om de in de toekomst verschuldigde betalingen op oude en nieuwe polissen ge-
lijkelij kk en gelijktijdig onder het nieuwe regime te brengen?254 

Inn zijn antwoorden wijst staatssecretaris Van Amelsvoort erop dat de aanloop tot 
dee Brede herwaardering al een aanvang heeft genomen in 1974. Op 11 juli van dat 
jaarr kondigde de toenmalige staatssecretaris van Financiën, de heer Van Rooijen, 
aann dat hij zou onderzoeken of wetswijziging mogelijk en noodzakelijk was om be-
paaldee vormen van oneigenlijk gebruik van de aftrek van betaalde termijnen van 
lijfrentenn tegen te gaan.255 Dit naar aanleiding van het befaamde Zwitserse neef-
arrestt (HR 13 maart 1974, BNB 1974/197) waar een woonhuis werd verkregen van 

2499 Tweede Kamer 1990-1991. 75ste vergadering 1 mei 1991, blz. 75-4210, m.k. 

2500 Kennelijk doelt Linschoten hier op de tweede nota van wijziging (21198, nr. 5) waarin de mogelijkheid werd 

geschapenn om een onder het oude regime tot stand gekomen lijfrente geruisloos om te zetten in een onder het 

nieuwee regime vallende lijfrente (blz. 8 en 9). 

2511 Tweede Kamer 1990 1991, 75ste vergadering 1 mei 1991, blz. 75-4217, l.k. 

2522 Tweede Kamer 1990-1991, 75ste vergadering 1 mei 1991, blz. 75-4220, l.k. 

2533 Tweede Kamer 1990-1991, 75ste vergadering 1 mei 1991, blz. 75-4245, r.k. 

2544 Tweede Kamer 1990-1991, 75ste vergadering 1 mei 1991, blz. 75-4221, m.k. 

2555 Tweede Kamer 1990-1991, 76ste vergadering 2 mei 1991, blz. 76-4278 r.k. 
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eenn buitenlander door de koopprijs te voldoen in de vorm van een lijfrente. De 
doorr de binnenlandse belastingplichtige betaalde lijfrentetermijnen waren bij hem 
alss persoonlijke verplichtingen aftrekbaar en konden niet door Nederland worden 
belastt bij de ontvangende partij ('de neef') omdat die in Zwitserland woonde. 
Verderr stelt hij dat de omkering van de eerbiedigende werking ten opzichte van het 
oorspronkelijkk voorstel waardoor het oude regime van toepassing blijf t tenzij om 
toepassingg van het nieuwe regime is verzocht, meer een pragmatische dan een theo-
retischh juiste aanpak was.256 

Mett betrekking tot de beperking van de eerbiedigende werking voor contracten die 
zijnn afgesloten vóór 15 oktober 1990, geeft de staatssecretaris twee redenen aan 
waaromm gekozen werd voor de methode van het persbericht. Ten eerste werd dit 
gedaann om zo zorgvuldig en snel mogelijk de belastingplichtigen op de hoogte te 
stellenn van het voornemen om de eerbiedigende werking te beperken en ten tweede 
omm aankondigingseffecten te voorkomen. Het ministerie van Financiën bereikten 
duidelijkee signalen dat 'men lucht had gekregen' van de voorgenomen wijzigingen 
enn dat er voorbereidingen werden getroffen om op grote schaal nog snel volgens de 
bestaandee voorwaarden contracten af te sluiten. Dat konden ook premiecontracten 
zijn,, wat betekende dat "we tientallen jaren zouden vastzitten aan het oude regime 
alss we de eerbiedigende werking - die ik op zichzelf zeer toejuich, en die ik ook 
maximaall  heb volgehouden - toegelaten hadden, ook nadat ons deze signalen 
bereikten".257 7 

Ikk acht deze argumentatie niet erg sterk. Doordat het voorgestelde overgangsrecht 
ruimm voor de uiteindelijke inwerkingtreding van de voorstellen bekend was, zijn er 
ookk voor 15 oktober 1990 vele contracten tegen premiebetaling gesloten met loop-
tijdenn tot ver in de volgende eeuw. Zelfs de door de verzekeraars tijdens het voor-
overlegg met de staatssecretaris in juli 1987 toegezegde terughoudende opstelling op 
hett gebied van de acquisitie heeft dit niet kunnen voorkomen. Ook zonder het pers-
berichtt zitten we dus 'tientallen jaren vast aan het oude regime'. Alleen het aantal 
contractenn waarop het oude regime van toepassing zou blijven dreigde (te) groot te 
worden.. Budgettaire belangen hebben naar mijn mening dan ook een grotere rol 
gespeeldd bij deze beslissing dan het probleem dat het oude regime nog een groot 
aantall  jaren van toepassing zou zijn. 

Linschotenn merkt in reactie op dit standpunt van de staatssecretaris op dat hij het 
eenn prachtig verhaal vindt, maar dat tussen het uitbrengen van het persbericht door 
Financiënn in oktober en het duidelijkheid geven over wat er precies aan de hand 
wass in maart van dit jaar, een groot aantal maanden van onzekerheid is verstreken. 
Hett zou naar zijn oordeel allemaal prachtig zijn geweest indien dit alles in oktober 
19900 en niet in maart 1991 zou zijn gebeurd.258 De staatssecretaris reageert hierop 
mett te stellen dat hij het eens is met Linschoten dat het wenselijk is om de periode 
vann onzekerheid zo kort mogelijk te laten duren, maar dat die periode van onzeker-
heidd eigenlijk voortduurt tot het moment waarop de voorstellen definitief zijn aan-
genomen.. Dat kun je volgens de staatssecretaris niet aan één persoon of aan de 

2566 Tweede Kamer 1990-1991, 76ste vergadering 2 mei 1991, blz. 76-4283 r.k. 

2577 Tweede Kamer 1990-1991, 76ste vergadering 2 mei 1991, blz. 76-4283 m.k. en r.k. 

2588 Tweede Kamer 1990-1991, 76ste vergadering 2 mei 1991, blz. 76-4283 r.k. 
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Kamerr verwijten. Hier eiste de zorgvuldigheid nu eenmaal een lange periode en dat 
brachtt helaas onzekerheid met zich.259 

Aann het slot van zijn antwoorden op de met betrekking tot het overgangsrecht 
gesteldee vragen, gaat de staatssecretaris nog in op de staatsrechtelijke aspecten van 
dee gevolgde procedure. De toezegging die de staatssecretaris indertijd heeft gedaan 
aann de verzekeraars luidde, dat hij bereid was het met de verzekeraars bereikte 
compromiss te verdedigen. Naar zijn mening is er staatsrechtelijk zuiver gehandeld 
enn is op geen enkele wijze afbreuk gedaan aan de bevoegdheid van de Staten Gene-
raall  als medewetgever.260 Strikt genomen heeft de staatssecretaris hier natuurlijk ge-
lij kk in. Zie het hiervoor in paragraaf IV.2.2.3 besproken onderscheid tussen toezeg-
gingenn in de hoedanigheid van uitvoerder en toezeggingen in de hoedanigheid van 
medewetgever.. De staatssecretaris heeft het bereikte compromis echter niet volledig 
verdedigd.. Het wetsvoorstel dat hij indiende, bevatte van de aanvang af niet volle-
digg hetgeen hij aan de verzekeraars had toegezegd. Ook zonder dat het parlement 
hemm hiertoe dwong, kwam de staatssecretaris dus gedeeltelijk terug op zijn toezeg-
gingen.. En dat leidt nogmaals tot de conclusie dat het imago van de overheid als 
betrouwbaree partner hierdoor is beschadigd. 

Naa een extra Uitgebreide commissievergadering (UCV) op 6 mei 1991, waarin het 
overgangsrechtt niet of nauwelijks inhoudelijk aan de orde is geweest, wordt de be-
handelingg door de Tweede Kamer voortgezet in de 77ste vergadering op 7 mei 1991. 
Ookk hierin wordt aan het overgangsrecht geen aandacht geschonken. Vervolgens 
wordtt het wetsvoorstel in de 78ste vergadering op 8 mei 1991 aangenomen. 

IV.2.2.66 Behandeling in de Eerste Kamer 
Dee behandeling in de Eerste Kamer vond plaats na 1 juli 1991, welke datum als 
ingangsdatumm in het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel stond. 
Inn zijn algemeenheid kan worden gesteld, dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel zeer 
diepgaandd heeft bestudeerd. Kenmerkte de mondelinge behandeling in de Tweede 
Kamerr zich voornamelijk door veel verbaal geweld en het door de diverse woord-
voerderss onderling afvangen van vliegen op ogenschijnlijk ondergeschikte punten, 
dee bijdragen van de Eerste Kamerfracties en met name die van de PvdA, legden nog 
eenn flink aantal inhoudelijke vragen bloot waarover het oordeel van de staatssecre-
tariss werd gevraagd. 

Inn het op 20 september 1991 vastgestelde Voorlopig verslag van de vaste commissie 
vann Financiën van de Eerste Kamer, pleiten de leden van de fracties van CDA, 
PvdA,, D66, W D en SGP ervoor om de onzekerheid over de beoogde ingangsda-
tumm niet langer te laten voortbestaan. Zij vinden het bovendien ongewenst dat de 
behandelingg van het voorstel in de Eerste Kamer zou worden vertroebeld door 
enigee dreiging van terugwerkende kracht in het voorstel. De bewindslieden wordt 
dann ook verzocht de indiening te bevorderen van een novelle, waardoor de wet 

2599 Tweede Kamer 1990-1991, 76ste vergadering 2 mei 1991, blz. 76-4283 r.k. en l.k. 

2600 Tweede Kamer 1990-1991, 76ste vergadering 2 mei 1991, blz. 76-4285 m.k. en r.k. 
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onderr aanpassing van alle data die aan de uitvoering annex zijn, in werking treedt 

opp 1 januari 1992.26' 

Dee leden van de CDA-fractie vragen in dit kader welke dringende redenen er waren 
waaromm naar het oordeel van de bewindslieden de datum van ingang van 1 juli 
19911 c.q. de in het wetsvoorstel genoemde datum van 30 juni 1991 in verband met 
eerbiedigendee werking moest worden gehandhaafd.262 

Dee leden van de PvdA fractie stellen de lange periode aan de orde die er heeft geze-
tenn tussen de publikatie van het persbericht op 15 oktober 1991 en de tweede nota 
vann wijziging op 28 maart 1991, waaruit pas kon worden opgemaakt wat de con-
sequentiess voor de belastingplichtigen precies waren. Tevens vroegen zij zich af of 
hett in de bedoeling ligt om de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 1991 te handha-
ven.. Zij vinden dit gegeven de terugwerkende kracht die dit met zich meebrengt 
geenszinss voor de hand liggen en stellen voor 1 januari 1992 als ingangsdatum te 
hanteren.263 3 

Dee leden van de D66-fractie zouden gaarne worden geïnformeerd of de regering bij 
naderr inzien haar eerder gedane toezegging dat contracten die gesloten voor de 
inwerkingtredingg van de wet onder het oude regime zouden blijven vallen, niet 
gestandd zou willen doen. Temeer daar deze leden de indruk hadden dat de gesloten 
contractenn na 1 juli 1991 beperkt in aantal zijn en derhalve het nadeel voor de 
schatkistt gering zal zijn. 

Dee WD-fractie constateert dat door de zogenaamde '15 oktober-maatregel' een 
bijzonderr regime is gecreëerd voor premiepolissen afgesloten tussen 15 oktober 
19900 en de ingangsdatum Brede herwaardering. Verder worden polissen afgesloten 
voorr 15 oktober niet ten volle gerespecteerd, hetgeen evenzeer geldt voor na die 
datumm doch voor de ingangsdatum afgesloten koopsompolissen. Volgens de W D 
zouu voor alle polissen die zijn afgesloten voor ingangsdatum Brede herwaardering 
hett oude regime onverkort van toepassing moeten zijn, derhalve ook bij vervreem-
ding,, belening en verpanding. Ook het regime van de negatieve persoonlijke ver-
plichtingenn zou volgens de W D niet van toepassing mogen zijn op oude polissen. 
Ditt zou een zeer belangrijke vereenvoudiging van de overgangsproblematiek zijn, 
zodatt er een zo eenvoudig mogelijke regeling op dit punt komt.264 

Dee staatssecretaris begint de memorie van antwoord met enkele opmerkingen over 
dee ingangsdatum. Hij deelt het oordeel van de Eerste Kamer dat deze moet worden 
opgeschovenn naar 1 januari 1992. Hij kondigt aan dat een novelle met deze strek-
king2655 inmiddels aan de Raad van State is voorgelegd. Deze novelle houdt voor het 

2611 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3, blz. 1. 

2622 Eerste Kamer 1991-1992, 21198 , nr. 3, blz. 2 en 3. 

2633 Eerste Kamer 1991-1992,21198, nr. 3, blz. 1 1 . 

2644 Eerste Kamer 1991-1992,21198, nr. 3, blz. 14. 

2655 Wetsvoorstel 22 364. ingediend op 18 oktober 1991. 
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overgangsrechtt zoals opgenomen in artikel 75 van het wetsvoorstel het volgende in. 
Dee eerbiedigende werking voor lijfrente-overeenkomsten zal betrekking hebben op 
overeenkomstenn die uiterlijk op 15 oktober 1990 zijn tot stand gekomen - en 
nadienn met betrekking tot het bedrag van de premies niet zijn verhoogd - alsmede 
opp overeenkomsten welke tot stand zijn gekomen na 15 oktober 1990 doch vóór 
11 januari 1992 en ter zake waarvan na laatstgenoemde datum geen premies meer 
zijnn voldaan. Door deze verschuiving van de ingangsdatum vervalt het aangekon-
digdee 'gewenningsrecht' voor het grootste gedeelte. Gehandhaafd blijf t de gewen-
ningsmaatregel,, op grond waarvan premies die worden betaald ter zake van polissen 
diee na 1 januari 1992 worden afgesloten, welke niet aanstonds voldoen aan de 
nieuwee voorwaarden toch in aftrek kunnen komen indien de desbetreffende polissen 
vóórr 1 juli 1992 aan deze voorwaarden worden aangepast.26* 

Naarr aanleiding van de door het CDA gestelde vragen over de eerbiedigende wer-
kingg voor polissen die zijn afgesloten na 1 juli 1991, maar voor 1 januari 1992, 
merktt de staatssecretaris op dat de premies die voor dergelijke polissen worden be-
taaldd tot 1 januari 1992 zullen worden behandeld op de voet van het oude regime. 
Indienn na 1 januari 1992 nog premies worden betaald, zijn deze alleen aftrekbaar 
indienn de polis voldoet of wordt aangepast aan het nieuwe regime.2''7 In het licht 
vann de verschuiving van de ingangsdatum naar 1 januari 1992 is dit een volstrekt 
logischh antwoord. De vraag werd echter gesteld in de periode waarin de ingangsda-
tumm nog op 1 juli 1991 was gesteld, terwijl deze datum reeds was verstreken. 
Hierdoorr bestond onduidelijkheid over de status van de polissen die werden afge-
slotenn na 1 juli 1991, maar vóór de datum dat het wetsvoorstel uiteindelijk defini-
tieff  zou zijn aangenomen. Door het opschuiven van de ingangsdatum, ontviel dan 
ookk de grondslag aan deze vraag. 

Inn antwoord op de desbetreffende vragen van de VVD-fractie herhaalt de staatsse-
cretariss zijn standpunt dat de eerbiedigende werking uitsluitend dient te gelden 
voorr de afwikkeling van de polis zelf. Handelingen met de polis, zoals vervreem-
ding,, belening en/of verpanding vallen niet onder het overgangsrecht. De opmerking 
omtrentt de negatieve persoonlijke verplichtingen berust volgens de staatssecretaris 
opp een misverstand. Een onregelmatige uitvoering van een oud contract waarvoor 
eerbiedigendee werking geldt, leidt nimmer tot het constateren van (fictieve) negatie-
vee persoonlijke verplichtingen.21,8 

Inn het nader voorlopig verslag van de vaste Commissie voor financiën komt de 
PvdA-fractiee fel uit de hoek als reactie op de antwoorden van de staatssecretaris op 
dee eerder gestelde vragen. Met enige verbazing hadden de leden van deze fractie 
kenniss genomen van de reactie van de staatssecretaris op het door deze leden aan de 
ordee gestelde persbericht van 15 oktober 1990 en de weerslag daarvan eerst in de 
tweedee nota van wijziging. De staatssecretaris mag zich ervan verzekerd weten dat de 

2666 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3a, blz. 2. 

2677 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3a, blz. 23. . 

2688 Eerste Kamer 1991 1992, 21 198, nr. 3a, blz. 23. 
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ledenn van de PvdA-fractie alle stukken nauwkeurig hebben gelezen. Waar het om 
gaat,, is dat in het persbericht werd aangekondigd dat de eerbiedigende werking 
werdd beperkt, terwijl pas bij de tweede nota van wijziging op 29 maart 1991 duide-
lij kk werd hoe deze beperking zou gaan luiden. Het zal de staatssecretaris toch niet 
onbekendd zijn geweest dat het in het najaar van 1990 minder belangrijk was om te 
wetenn hoe het nieuwe regime zou gaan worden, dan om te weten hoe het over-
gangsrechtt zal gaan luiden. De verwijzing naar de nota van wijziging van 29 okto-
berr 1990 is in casu volstrekt irrelevant om de geleverde kritiek te kunnen pareren."9 

Inn de nadere memorie van antwoord bevestigt de staatssecretaris de conclusie van 
dee CDA-fractie dat onregelmatige uitvoering van een contract waarvoor de eerbie-
digendee werking geldt, nimmer tot het constateren van negatieve persoonlijke ver-
plichtingenn kan leiden. Negatieve persoonlijke verplichtingen kunnen wel worden 
geconstateerdd voor oude contracten waarvoor de eerbiedigende werking niet (meer) 
geldt270.. Dit is het geval indien om de toepassing van het nieuwe regime is verzocht, 
off  indien de eerbiedigende werking anderszins verloren is gegaan, bijvoorbeeld 
omdatt de premie is verhoogd buiten een normale en gebruikelijke optie- of indexe-
ringsclausule.. Artikel 75, vierde lid Wet IB 1964 merkt in dergelijke gevallen name-
lij kk de premies die ter zake van die contracten in aftrek kon worden gebracht voor 
dee toepassing van artikel 45c, tweede lid, onderdeel c Wet IB 1964 aan als premies 
diee op de voet van het nieuwe regime in aftrek zijn gebracht. Op deze wijze worden 
premiess die als persoonlijke verplichtingen zijn afgetrokken voordat Brede herwaar-
deringg I in werking is getreden, toch onder het regime van de (fictieve) negatieve 
persoonlijkee verplichtingen gebracht indien sprake is van een polis waarop het 
nieuwee regime onverkort van toepassing is geworden. 

Dee kritiek en verbazing van de PvdA-fractie is volgens de staatssecretaris het gevolg 
vann een misverstand. In het persbericht van 15 oktober 1990 is concreet aangege-
venn dat de eerbiedigende werking zich niet zou uitstrekken tot meerjarige lijfrente-
contractenn welke na deze datum zouden worden afgesloten. De premieaftrek voor 
dezee contracten voor de inwerkingtreding van het wetsvoorstel wordt daarbij 
beheerstt door het huidige regime; na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel zou 
dee premieaftrek moeten worden beoordeeld naar het voorgestelde regime.271 Naar 
mijnn mening maakt de staatssecretaris er zich hier wat makkelijk van af. Zoals in 
paragraaff  IV.2.2.3 reeds uitgebreid is beschreven, was de status van na 15 oktober 
19900 afgesloten contracten zelfs bij de Centrale directie Voorlichting van het minis-
teriee van Financiën enige tijd nogal onduidelijk.272 De kritiek van de Eerste 
Kamerfractiee van de PvdA was dan ook meer terecht dan de staatssecretaris in zijn 
antwoordd suggereert. 
Dee staatssecretaris is echter slechts bereid om toe te geven dat de faciliteit voor 
geruislozee omzetting van vóór de inwerkingtreding van het wetsvoorstel gesloten 

2699 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3b, blz. 1 1 . 

2700 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3c, blz. 19. 

2711 Eerste Kamer 1991-1992, 21 198, nr. 3c, blz. 19. 

2722 Zie hiervoor mr Nicolaas Bink, Het overgangsrecht in de overgang, WFR 1991/5960 voetnoot 3. 
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polissenn (zoals opgenomen in artikel 75, vijfde lid Wet IB 1964) met enige vertra-
gingg bekend is geworden. Met enig gevoel voor understatement vervolgt de staats-
secretaris;; "het ware beter geweest indien het bedoelde persbericht de wellicht op 
ditt punt bestaande onzekerheid direct zou hebben weggenomen".273 De overige wij -
zigingenn van het overgangsrecht, zoals die in de tweede nota van wijziging zijn 
opgenomen,, zijn volgens de staatssecretaris van een relatief geringe importantie en 
hebbenn een meer technisch karakter. Van een wijziging van het overgangsrecht op 
hoofdpuntenn kan naar het oordeel van de bewindsman niet worden gesproken.274 

IV.2.2.77 Mondelinge behandeling in de Eerste Kamer 

Dee mondelinge behandeling van het wetsvoorstel vond plaats op 10 december 
1991.. D66-senator Schuyer stelt daarin nogmaals de optieclausules aan de orde. 
Ziee voor het begrip normale en gebruikelijke optie uitgebreid paragraaf IV.3.2. 

Dee PvdA zet bij monde van mevrouw Van der Meer de scherpe toon voort die werd 
aangeslagenn in de schriftelijke behandeling. De staatssecretaris lijk t volgens haar 
voorr alle argumenten die tegen de opzet in het voorstel kunnen pleiten weinig of 
geenn begrip te hebben. Zowel in de memorie van antwoord als in de nadere me-
moriee van antwoord worden die argumenten op een hautaine wijze weggeschreven. 
Hett ministerie van Financiën is ook zeer goed in het niet beantwoorden van gestelde 
vragenn dan wel het zo formuleren van het antwoord dat de kern van de vraag niet 
beantwoordd wordt; het zogenaamde omzeilen van de vraag, aldus dit kamerlid. De 
PvdA-fractiee moet het van het hart dat deze wijze van communicatie haar absoluut 
niett aanspreekt. In haar periode als kamerlid heeft nog nimmer de beantwoording 
vann vragen zoveel wrevel opgeroepen bij de woordvoerster van de PvdA-fractie als 
bijj  het onderhavige wetsvoorstel.275 

Verderr komt de PvdA-fractie nog terug op het antwoord van de staatssecretaris in 
dee nadere memorie van antwoord, waarin de staatssecretaris stelde dat negatieve 
persoonlijkee verplichtingen wel kunnen worden geconstateerd voor oude contrac-
tenn waarvoor om wat voor reden dan ook het oude regime niet meer geldt, zoals de 
gevallenn waarin deze contracten worden vervreemd of beleend. Op grond van arti-
kell  75, vierde lid onderdeel b Wet IB 1964 zouden volgens de staatssecretaris de 
premiess die voor aftrek in aanmerking komen, fictief als premies die op de voet van 
hett nieuwe regime in aanmerking worden genomen. Volgens de PvdA-fractie is deze 
motiveringg onjuist. Het contract op zichzelf voldoet aan artikel 75, eerste lid, eerste 
volzinn Wet IB 1964, maar artikel 31, vijfde lid (oud) Wet IB 1964 is niet meer van 
toepassing.. Derhalve wordt het progressieve tarief toegepast. Het contract zelf 
komtt daardoor echter niet te verkeren in de situatie van artikel 75, vierde lid, 
onderdeell  b Wet IB 1964.276 

2733 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3c, blz. 19. 

2744 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3c, blz. 20. 

2755 Eerste Kamer, 11de vergadering 10 december 1991, blz. 11-376, l.k. 

2766 Eerste Kamer, 11de vergadering 10 december 1991, blz. 11-378, l.k. 
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Dee staatssecretaris antwoordt op de vragen van de heer Schuyer omtrent de ondui-
delijkheidd over de optieclausules: "Naar mijn mening dient er onderscheid te worden 
gemaaktt tussen lijfrenten en kapitaalverzekeringen. Voor lijfrentecontracten geldt 
dee eerbiedigende werking, indien een overeenkomst die bestond op 15 oktober 
19900 met betrekking tot de premies nadien niet is verhoogd. De premies dienen dus 
opp 15 oktober 1990 contractueel vast te staan. Een beperkte uitleg van het vereiste 
zouu betekenen, dat contracten waarbij de verzekeringnemer binnen bepaalde gren-
zenn de vrijheid heeft om de hoogte van de premie te bepalen niet onder de eerbiedi-
gendee werking zouden vallen. Maar aangezien dergelijke contracten een functie ver-
vullenn bij de flexibele opbouw van onderhoudsvoorzieningen, vind ik een ruimere 
interpretatiee wenselijk. En ik heb dan ook geantwoord op vragen van het Verbond 
vann verzekeraars in Nederland dat het gebruik maken van een optiemogelijkheid 
niett prohibitief is, niet in de weg staat van de eerbiedigende werking, mits de moge-
lijkheidd of clausule als bestond op 15 oktober 1990 en dat het uiteraard terzake 
niett gewijzigd is daarna. Voorts moet de optiemogelijkheid een normale en gebrui-
kelijkee strekking hebben".277 

Naarr aanleiding van de opmerkingen van mevrouw Van der Meer verduidelijkt de 
staatssecretariss een en ander als volgt: "Valt een oud contract onder artikel 75, eer-
stee lid, dan is de eerbiedigende werking van toepassing met uitzondering van de 
bepalingg die het bijzondere tarief van toepassing verklaart. Is artikel 75, eerste lid 
niett van toepassing omdat het bedrag van de premie is verhoogd, dan valt het con-
tractt onder het nieuwe regime en is artikel 75, vierde lid van toepassing. De voor 
hett contract in aanmerking genomen premies worden dan voor de toepassing van 
artikell  45, tweede lid onderdeel c, fictief aangemerkt als premies die op de voet van 
hett nieuwe regime in aftrek zijn gekomen. Bij belening of verpanding kunnen de 
negatievee persoonlijke verplichtingen in aanmerking worden genomen".278 

Hoewell  mevrouw Van der Meer het blijkens haar bijdrage in tweede termijn niet 
eenss blijf t met de staatssecretaris, wordt hierop door deze niet verder ingegaan.279 

Dee uitleg van de staatssecretaris op dit punt is echter juist. Het vierde lid van arti-
kell  75 Wet IB 1964 geeft aan welke regels van toepassing zijn indien het eerste lid, 
waarinn onder bepaalde voorwaarden de eerbiedigende werking is geregeld, niet van 
toepassingg is. Het eerste lid is niet langer van toepassing indien hierom bij de aan-
giftee door de verzekeringnemer, dan wel indien deze is overleden door de gerechtig-
de,, schriftelijk is verzocht of indien het oude regime verloren is gegaan door een 
verhogingg van de premie die niet is gebaseerd op een normale of gebruikelijke 
optieclausule.. Consequentie van het niet langer van toepassing zijn van de eerste 
volzinn van het eerste lid van artikel 75 Wet IB 1964 is dat een lijfrente, een kapi-
taalverzekeringg met lijfrenteclausule, dan wel een stamrecht als bedoeld in artikel 
19,, eerste lid (oud) Wet IB 1964 (stakingsstamrecht), in artikel 44f, eerste lid, 
onderdeell  c (oud) Wet IB 1964 (FOR-stamrecht), of in artikel 32, eerste lid (oud) 
Wett IB 1964 worden aangemerkt als een aanspraak op periodieke uitkeringen of 

2777 Eerste Kamer, 11de vergadering 10 december 1991, blz. 11-389, m.k. 

2788 Eerste Kamer, 11de vergadering 10 december 1991, blz. 11-390, r.k. 

2799 Eerste Kamer, 11de vergadering 10 december 1991, blz. 11-395, l.k. en m.k. 
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verstrekkingen.. Voor de toepassing van de saldo-methode zoals opgenomen in arti-
kell  25, eerste lid onderdeel g Wet IB 1964, wordt de waarde van de prestaties 
tevenss verminderd met de onder het oude regime afgetrokken premies of de bij de 
bepalingg van het inkomen op grond van een stamrechtvrijstelling niet in aanmer-
kingg is genomen. Voor de toepassing van artikel 45c, tweede lid, onderdeel c Wet IB 
19644 worden onder het oude regime afgetrokken premies of bedragen die op grond 
vann een stamrechtvrijstelling niet in het inkomen zijn begrepen, fictief beschouwd 
alss in aanmerking te zijn genomen ingevolge artikel 45, eerste lid, onderdeel g Wet 
IBB 1964. Hierdoor zijn deze onder het oude regime afgetrokken of vrijgestelde 
bedragenn voor de toepassing van de sanctie van de (fictieve) negatieve persoonlijke 
verplichtingen,, zoals opgenomen in artikel 45c Wet IB 1964 toch te beschouwen als 
negatievee persoonlijke verplichtingen. Het tweede lid van artikel 45c wet IB 1964 
verwijstt immers naar premies die ingevolge artikel 45, eerste lid, onderdeel g als 
persoonlijkee verplichtingen in aftrek zijn gebracht. Op grond van artikel 45c, twee-
dee lid onderdeel c Wet IB 1964 worden negatieve persoonlijke verplichtingen in 
aanmerkingg genomen indien de aanspraak formeel of feitelijk voorwerp van zeker-
heidd wordt. Belening of verpanding van een voor de inwerkingtreding van de wets-
wijzigingg in het kader van Brede herwaardering I afgesloten lijfrentepolis, waarop 
omm welke reden dan ook het overgangsregime van artikel 75, eerste lid Wet IB 1964 
niett (meer) van toepassing is, leidt derhalve tot negatieve persoonlijke verplichtin-
genn ter grootte van alle in het verleden als persoonlijke verplichtingen afgetrokken 
bedragen,, ongeacht of de aftrek onder het oude of het nieuwe regime heeft plaats-
gevonden.. Hetzelfde geldt voor bedragen die op grond van een stamrechtvrijstelling 
niett tot het inkomen hebben behoord. Op welke gronden mevrouw Van der Meer 
tott een andere conclusie kwam, is helaas niet uit de parlementaire stukken op te 
maken. . 

Hett wetsvoorstel werd op 10 december 1991 door de Eerste Kamer zonder stem-
mingg aangenomen, met dien verstande dat de aanwezige leden van de VVD-fractie 
conformm artikel 121 van het Reglement van orde aantekening werd verleend dat zij 
geachtt wilden worden zich niet met het wetsvoorstel te hebben kunnen verenigen.2S" 

Dee uiteindelijke tekst van artikel 75 Wet IB 1964 luidt met ingang van 1 januari 
19922 als volgt: 

11 Met betrekking tot een aanspraak op periodieke uitkeringen of verstrekkingen en de daar-

voorr voldane premies zijn, indien de aanspraak en het bedrag van de voldane premies zijn 

opgenomenn in een op 15 oktober 1990 bestaande overeenkomst die met betrekking tot 

hett bedrag van de premies nadien niet is verhoogd, dan wel een op 31 december 1991 

bestaandee overeenkomst ter zake waarvan na die datum geen premies meer zijn voldaan, 

dee regels die daarvoor golden op 31 december 1991 van kracht, met dien verstande dat: 

aa artikel 31 , vijfde lid, uitsluitend van toepassing is ter zake van belening en verpanding en 

datt ter zake van vervreemding - het brengen in het vermogen van een onderneming daar-

onderr begrepen - artikel 25, eerste lid, onderdeel g en achtste lid, zoals die bepalingen 

luiddenn na die datum van toepassing zijn, waarbij voor de toepassing van artikel 25, eer-

2800 Eerste Kamer. 11de vergadering. 10 december 1991, blz. 11-403. 
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stee lid, onderdeel g, de waarde van de prestatie tevens wordt verminderd met het 

gezamenlijkee bedrag van hetgeen in verband met de verkrijging van het recht op perio-

diekee uitkeringen of verstrekkingen als waarde van een stamrecht ten laste van de 

winstt kon worden gebracht of bij de bepaling van het inkomen op grond van een stam-

rechtvrijstellingg niet in aanmerking is genomen; 

bb artikel 57, eerste lid, aanhef en onderdeel f, niet van toepassing is met betrekking tot de 

inn artikel 31 , vijfde lid bedoelde beleningen en verpandingen; 

cc artikel 75, tweede lid niet van toepassing is 

Opp een bij de aangifte gedaan schriftelijk verzoek van de verzekeringnemer dan wel, indien 

dezee is overleden, van de gerechtigde is de eerste volzin niet van toepassing voor het kalen-

derjaarr waarop de aangifte betrekking heeft alsmede voor de daaropvolgende jaren. 

22 Indien als gevolg van het eerste lid artikel 75, eerste lid, zoals dat luidde op 31 december 

1991,, van toepassing is, worden de zuivere inkomsten ter zake van de afkoop of de omzet-

tingg in een aanspraak als bedoeld in dat artikel 75, eerste lid, doch ten hoogste het bedrag 

datt de belastbare som verminderd met de bestanddelen daarvan die zijn genoemd in de arti-

kelenn 57a en 58 meer bedraagt dan ƒ 42.966, niet belast op de voet van de tarieftabel. De 

belastingg over het gedeelte van de belastbare som dat krachtens de vorige volzin niet op de 

voett van de tarieftabel wordt belast, bedraagt 40 percent. Uitsluitend voor de toepassing van 

artikell 57, eerste lid, worden de zuivere inkomsten bedoeld in de eerste volzin geacht te zijn 

genoemdd in artikel 57a, eerste lid. 

33 Ingevolge het eerste lid als persoonlijke verplichtingen aftrekbare premies voor lijfrenten wor-

denn in aanmerking genomen tot ten hoogste ƒ 17.983, met dien verstande dat de premies 

tenn hoogste in aanmerking worden genomen tot het bedrag van de in de twee voorafgaande 

jarenn in totaal in aanmerking genomen premiebedragen. Onze Minister kan onder door hem 

tee stelten voorwaarden afwijkingen toestaan van het bepaalde in de eerste volzin ten aanzien 

van: : 

aa belastingplichtigen die vrijstelling van premiebetaling wegens arbeidsongeschiktheid heb-

benn genoten: 

bb belastingplichtigen die tijdens een verblijf in het buitenland zijn doorgegaan met het be-

talenn van premies voor lijfrenten; 

cc belastingplichtigen bij wie in het kalenderjaar dan wel in ten minste een van de twee 

voorafgaandee jaren, artikel 5, zoals dat luidde op 31 december 1991, van toepassing is 

off is geweest op de door hen of hun echtgenoten betaalde of verrekende premies voor 

lijfrenten. . 

44 Indien het eerste lid, eerste volzin, niet van toepassing is, gelden tevens de volgende regels, 

aa Een aanspraak krachtens een op 31 december 1991 bestaande overeenkomst op perio-

diekee uitkeringen als bedoeld in artikel 25, tweede lid, zoals dat luidde op die datum, 

alsmedee een aanspraak krachtens een op 31 december 1991 bestaande overeenkomst 

opp periodieke uitkeringen of verstrekkingen (stamrecht) als bedoeld in artikel 19, eerste 

lid,, artikel 44f, eerste lid, onderdeel c, of artikel 32, eerste lid, zoals die artikelen luid-

denn op die datum, worden met ingang van het kalenderjaar waarin het eerste lid, eerste 

volzin,, niet van toepassing is, aangemerkt als een aanspraak op periodieke uitkeringen 

off verstrekkingen, waarbij; 
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1  Voor de toepassing van artikel 25, eerste lid, onderdeel g, zoals dat luidt na 31 

decemberr 1991, de waarde van de prestatie tevens wordt verminderd met het geza-

menlijkee bedrag van hetgeen in verband met de verkrijging van het recht op de 

periodiekee uitkeringen of verstrekkingen als waarde van een stamrecht ten laste 

vann de winst is gebracht of bij de bepaling van het inkomen op grond van een stam-

rechtvrijstellingg niet in aanmerking is genomen; 

2  Voor de toepassing van artikel 45c, tweede lid, onderdeel c, zoals dat luidt na 31 

decemberr 1991, de premies die voor aftrek in aanmerking konden komen onder-

scheidenlijkk het gezamenlijke bedrag van hetgeen in verband met de verkrijging van 

hett recht op de periodieke uitkeringen of verstrekkingen als waarde van een stam-

rechtt ten laste van de winst is gebracht of bij de bepaling van het inkomen op grond 

vann een stamrechtvrijstelling niet in aanmerking is genomen, worden geacht in aan-

merkingg te zijn genomen als premies voor lijfrenten ingevolge artikel 45, eerste lid, 

onderdeell g. 

bb Een aanspraak krachtens een op 31 december 1991 bestaande overeenkomst die inge-

volgee artikel 25, derde lid, zoals dat luidde op die datum wordt aangemerkt als een lijf-

rente,, wordt met ingang van het kalenderjaar waarin het eerste lid, eerste volzin niet van 

toepassingg is, aangemerkt als een aanspraak op periodieke uitkeringen of verstrekkin-

gen,, waarbij voor óe toepassing van artikel 45c, tweede Md, onderdeel c, zoals dat luidt 

naa 31 december 1991, de premies die voor aftrek in aanmerking konden komen worden 

geachtt in aanmerking te zijn genomen als premies voor lijfrenten ingevolge artikel 45, 

eerstee lid, onderdeel g. 

55 Voor de toepassing van deze wet wordt, in zoverre een aanspraak op een lijfrente als bedoeld 

inn artikel 25, tweede lid of derde lid, zoals die luidden op 31 december 1991, wordt omgezet 

inn een aanspraak op een lijfrente als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel g, vierde lid 

enn vijfde lid, de aanspraak op de tweede lijfrente beschouwd als een voortzetting van de eer-

ste,, met dien verstande dat daarop de regels van toepassing zijn zoals die gelden met ingang 

vann 1 januari 1992, 

IV.33 Art ike l 75 zoal s da t vana f 1992 luidd e 

IV.3.11 Bestaande overeenkomst 

Ookk voor de toepassing van artikel 75 Wet IB 1964 zoals dat vanaf 1 januari 1992 
luidde,, is het van groot belang wat er wordt verstaan onder een 'op 15 oktober 
1990,, respectievelijk 31 december 1991, bestaande overeenkomst'. Opvallend is dat 
ditmaall  wordt gesproken over een aanspraak op periodieke uitkeringen of verstrek-
kingenn die is opgenomen in een op 15 oktober 1990, respectievelijk 31 december 
19911 bestaande overeenkomst en niet zoals bijvoorbeeld in artikel 75 Wet IB 1964 
zoalss dat tot 1 januari 1992 luidde over een voor 1 juli 1964 bestaande aanspraak. 
Ditt onderscheid is van groot belang voor de benadering van eventuele wijzigingen in 
dee overeenkomst. Zolang daardoor geen nieuwe overeenkomst ontstaat, blijf t sprake 
vann een aanspraak die is opgenomen in een op 15 oktober 1990/31 december 1991 
bestaandee overeenkomst. Op een dergelijke overeenkomst blijven de regels van 
krachtt die daarvoor golden op 31 december 1991. Door deze zeer ruime formule-
ringg blijven niet alleen de formele wetsartikelen zoals die op 31 december 1991 luid-
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denn van toepassing, maar ook alle door besluiten, jurisprudentie enz. gevormde 
regels. . 

Overr de vraag wanneer een overeenkomst tot stand is gekomen, is in de parlemen-
tairee geschiedenis een aantal malen gesproken. Met name de overval met het pers-
berichtt van 15 oktober 1990 leidde ertoe dat de vraag of een overeenkomst voor of 
naa 16 oktober 1990 tot stand is gekomen van groot belang is. Volgens de staats-
secretariss dient voor de bepaling van de datum waarop een overeenkomst is tot 
standd gekomen te worden genomen het moment waarop de obligatoire overeen-
komstt in juridische zin perfect is geworden. Dit perfect worden hangt in de praktijk 
aff  van de voorwaarden die partijen over en weer hebben gesteld en waarvan zij ver-
langenn dat daaraan wordt voldaan, wil er sprake zijn van wilsovereenstemming. Als 
voorbeeldd kan worden gedacht aan de voorwaarde van medische acceptatie door de 
verzekeraarr en de voorwaarde van eerste premiebetaling door de verzekeringnemer. 
Pass nadat aan zulke voorwaarden geheel is voldaan, kan worden gesproken van 
wilsovereenstemming.. De wilsovereenstemming vervult een centrale rol bij de 
beoordelingg op welk moment voor de verzekeraar voor het eerst gehoudenheid is 
ontstaann om zijn contractuele verplichtingen na te komen. Laatstbedoeld moment 
iss bepalend voor de datum waarop de bedoelde overeenkomst tot stand is geko-
men.. Opgemerkt zij tenslotte dat in het algemeen kan worden gesteld dat ontbin-
dendee voorwaarden het tijdstip van de overeenkomst niet raken, met opschortende 
voorwaardenn is dat uiteraard wel het geval.281 

Aann dit op zichzelf juridisch volledige juiste betoog zou ik willen toevoegen dat het 
duss niet van belang is op welke datum de bij de overeenkomst van levensverzeke-
ringg behorende polis is afgegeven. Van belang is het moment waarop de overeen-
komstt juridisch perfect is geworden. Wanneer het schriftelijke bewijs van deze over-
eenkomstt (de polis) wordt afgegeven, is hierbij irrelevant. Indien sprake is van een 
kapitaalverzekeringg met lijfrenteclausule, heeft die in verreweg de meeste gevallen 
dee verzekeringsvorm 'bij leven met restitutie'. Dit wil zeggen dat ten gevolge van 
overlijdenn slechts de betaalde premies of koopsom inclusief rente moet worden uit-
gekeerd.. Bij dergelijke verzekeringen loopt de verzekeraar geen gezondheidsrisico's. 
Medischee acceptatie is dan ook niet noodzakelijk. De offerte voor een dergelijke 
verzekeringg heeft dan ook veelal de vorm van een onherroepelijk aanbod van de 
verzekeraar.. De daaruit voortspruitende verzekeringsovereenkomst komt dan ook 
tott stand op het moment dat de verzekeringnemer het in de offerte vervatte onher-
roepelijkee aanbod van de verzekeraar tijdig accepteert282. Dit moment ligt per defini-
tiee voor het moment waarop de verzekeraar de geaccepteerde offerte ontvangt283. 

Opp een vraag van de CDA-fractie in de Eerste Kamer wat de status is van een ge-
accepteerdee offerte onder de ontbindende voorwaarde dat de medische keuring 
geenn problemen oplevert, antwoordt de staatssecretaris; "naar onze mening kan 

2811 Tweede Kamer 1990-1991, 21198, nr. 15, blz. 5. 

2822 Asser-Hartkamp, Algemene leer der overeenkomsten, Zwolle 1993, blz. 129. 

2833 Ik verschil hierover dus van mening met de opvattingvan de staatssecretaris, zie Eerste Kamer 1991-1992, 

21198,nr.. 3a, blz. 24. 
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geenn eenduidige conclusie worden getrokken uit de vele juridische variaties die hier 
denkbaarr zijn. Doorslaggevend is hoe de verzekeraar de overeenkomst vorm geeft. 
Blijk tt daaruit dat de verzekeraar tot uitbetaling van het verzekerde kapitaal moet 
overgaann ingeval de verzekeringnemer (bedoeld zal zijn verzekerde hmk) overlijdt 
voorr de medische keuring, of voordat de resultaten van de medische keuring be-
kendd zijn, dan kan worden gesteld dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is 
gekomen.. In zo'n geval is er sprake van een ontbindende voorwaarde en is er tot 
hett moment van de ontbinding sprake van een verzekeringsovereenkomst."284 

Bedoeldd zal overigens zijn een ontbindende voorwaarde dat de medische keuring 
well  problemen oplevert. Indien dit het geval is, wordt de ontbindende voorwaarde 
immerss vervuld en is de overeenkomst ontbonden. In de formulering die door de 
CDA-fractiee is gebezigd, zou een medische goedkeuring dit effect teweeg brengen. 
Datt zal toch niet de bedoeling van partijen zijn geweest! 

Inn het speciaal aan 92 praktijkvragen en antwoorden met betrekking tot Brede her-
waarderingg I gewijde Infobulletin wordt hier nog aan toegevoegd; "wanneer vóór 
166 oktober 1990 respectievelijk 1 januari 1992 een levensverzekering onder ontbin-
dendee voorwaarde van niet accepteren op grond van medische keuring is gesloten, 
waarbijj  de verzekeraar vanaf aanvang volledige dekking heeft verleend, valt deze 
verzekeringg onder de eerbiedigende werking. Opgemerkt zij dat van volledige dek-
kingg slechts sprake is, indien de verzekeraar bij overlijden van de verzekerde vóór 
dee medische acceptatie (inclusief bij overlijden gedurende de periode vóór medische 
keuring)) hetzelfde bedrag uitkeert als na medische acceptatie is verzekerd. Indien 
tott het moment van medische acceptatie geen of een lager bedrag is verzekerd in 
gevall  van overlijden, is er fiscaal sprake van een voorovereenkomst die na accepta-
tiee gevolgd wordt door een nieuwe overeenkomst waarop het oude regime niet van 
toepassingg is."285 

Indienn een verzekeraar uitsluitend een premie heeft ontvangen zonder dat daaraan 
eenn offerte ten grondslag lag, is naar het oordeel van de staatssecretaris geen sprake 
vann een overeenkomst die al tot stand is gekomen. Aanbod en acceptatie hebben 
niett plaatsgevonden zodat de elementen van verzekering niet aanwezig zijn. Uit 
nietss blijk t ook welke prestatie de verzekeraar tegenover de premiebetaling zal stel-
len.. 1Hh Uiteraard is het wel mogelijk dat er door de verzekeraar een mondeling aan-
bodd is gedaan, dat door de verzekeringnemer mondeling is geaccepteerd, waarna de 
eerstee premie is gestort. In een dergelijk geval is er wel sprake van een overeen-
komst.. In dergelijke situaties kan de desbetreffende verzekeringnemer echter wel 
mett be wijsproblemen te maken krijgen. 

2844 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3c, blz. 20. 

2855 Antwoord op vraag 1 Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994. 

2866 Antwoord op vraag 2 Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994. 
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Voorr het vaststellen van het tijdstip van tot stand komen van de verzekering zijn de 
elementenn aanbod en acceptatie maatgevend. Uit dien hoofde is er geen overeen-
komstt tot stand gekomen indien de adspirant-verzekeringnemer zich niet uitdruk-
kelijkk akkoord heeft verklaard met de offerte. Indien dit bijvoorbeeld telefonisch is 
geschied,, kan een bewijsrechtelijk probleem ontstaan bij het vaststellen wanneer de 
acceptatiee uiteindelijk heeft plaatsgevonden.287 

Inn de praktijk zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld of een over-
eenkomstt die rond 15 oktober 1990 tot stand is gekomen wel of niet onder het 
overgangsrechtt valt. Hierbij is niet alleen van belang of er voor die datum wilsover-
eenstemmingg is bereikt, maar tevens welke (aanvullende) voorwaarden er van toe-
passingg zijn. Het is zeer gebruikelijk dat in de door de diverse verzekeraars ge-
hanteerdee algemene voorwaarden staat dat de verzekeringsovereenkomst tot stand 
komtt nadat de eerste premie is betaald. Deze bepaling kan ertoe leiden dat een 
offertee die voor 15 oktober 1990 is geaccepteerd en waar de bijbehorende medische 
acceptatiee eveneens voor die datum heeft plaatsgevonden, toch geen op 15 oktober 
19900 bestaande overeenkomst oplevert omdat de eerste premie nadien is betaald288. 
Ditt kan echter weer anders zijn indien de desbetreffende verzekeraar in afwijking 
vann de algemene voorwaarden aan de verzekeringnemer heeft bevestigd dat het 
accepterenn van de offerte en de eventuele medische acceptatie voldoende waren 
voorr het tot stand komen van de overeenkomst. Voor het beantwoorden van de 
vraagg wanneer een overeenkomst van levensverzekering nu exact is tot stand geko-
men,, is het derhalve noodzakelijk om het complete polisdossier te bezien en niet 
alleenn af te gaan op de polis en de bijbehorende algemene voorwaarden. 

IV.3.22 Normal e en gebruikelijk e opti e 
Voorwaardee voor de toepassing van het overgangsrecht is, naast de datum van tot 
standd komen van de overeenkomst, dat het bedrag van de premies na 15 oktober 
19900 niet meer is verhoogd. Dit geldt zowel voor het bedrag aan premie per jaar als 
hett totaal aan premies gedurende de gehele looptijd.289 De vraag of uitgegaan moet 
wordenn van kalenderjaren of polisjaren is inmiddels door de belastingdienst in de 
laatstee zin beantwoord. Er mag worden uitgegaan van polisjaren.290 Overgang van 
jaarpremiess naar maandpremies behoeft dus geen problemen op te leveren, mits de 
polisvoorwaardenn deze mogelijkheid om de betalingsfrequentie te veranderen bie-
denn middels voorwaarden die vóór 16 oktober 1990 op de polis van toepassing 
waren.291 1 

Uitt de parlementaire stukken blijk t echter dat de bepaling dat de premie niet mag 
wordenn verhoogd ruim mag worden geïnterpreteerd. Verhogingen op basis van een 

2877 Antwoord op vraag 3 Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994. 

2888 Zie ook antwoord op vraag 4 Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994. 

2899 Tweede Kamer 1990-1991, 21198, nr. 26, blz. 4, vraag 8. 
2900 mrRZijdenbos, Wat u niet weet, deert u misschien toch..., Pensioen & Praktijk 1996/3. 

2911 Ik ben derhalve wat minder somber dan Van Dijck, Bijzondere tarieven in de Wet op de inkomstenbelasting, 

Deventerr 1997, blz. 8 1 . 

131 1 



Hoofdstu kk IV Overgangsrecht voor lijfrenten die reeds bestonden bij de invoering van Brede herwaardering I 

normalee en gebruikelijke optie- of indexclausule leiden niet tot verlies van het over-
gangsregime.292 2 

Watt onder een normale en gebruikelijk optie- of indexclausule moet worden ver-
staan,, is lange tijd onduidelijk geweest. De staatssecretaris heeft lang ontwijkende 
enn vage antwoorden gegeven op specifieke vragen vanuit het parlement. De vraag 
wass met name of een clausule op grond waarvan een verzekeringnemer zelf kan 
bepalenn of hij in enig jaar zijn premie verhoogt of niet als normale en gebruikelijke 
index-- of optieclausule kon worden beschouwd. 

Hett verschil tussen een optieclausule en een indexeringsclausule is, dat de verhoging 
vann de premie op grond van een indexeringsclausule min of meer automatisch 
plaatsvindt.. De premie wordt verhoogd met het bedrag of het percentage waarmee 
dee maximaal aftrekbare lijfrentepremie in een jaar is verhoogd. Indien er sprake is 
vann een optieclausule kan de verzekeringnemer de vrijheid hebben om van jaar tot 
jaarr te bepalen of en in hoeverre hij gebruik wil maken van de mogelijkheden om 
zijnn premie te verhogen. Het leek er lange tijd op dat de staatssecretaris alleen pre-
mieverhogingenn wilde accepteren op basis van clausules op grond waarvan de pre-
miee jaarlijks automatisch met een van te voren vastgesteld percentage, dan wel 
automatischh met het bedrag waarmee de maximaal aftrekbare lijfrentepremie in dat 
jaarr was gestegen. 

Mett name in de Eerste Kamer werd doorgevraagd over de exacte strekking van de 
toezeggingg van de staatssecretaris dat verhogingen op basis van normale en gebrui-
kelijkee optie- of indexclausules niet leidt tot verlies van het overgangsregime. Uit 
hett volgende overzicht van dit gedeelte van de parlementaire behandeling blijk t dat 
dee staatssecretaris pas na veel hangen, wurgen en dralen bereid is een concreet ant-
woordd op een concrete vraag te geven. 

Doorr de leden van de D66-fractie werd de volgende vraag gesteld: "Een levensver-
zekeringspoliss afgesloten vóór 15 oktober 1990, geeft het recht elke drie jaar de 
premiee met 10% te verhogen, teneinde het uit te keren bedrag te verhogen. Indien 
naa aanvaarding van de wet 21 198 daarvan gebruik gemaakt wordt, blijf t de eer-
biedigendee werking dan gelden?" 

Dee staatssecretaris reageert hierop in de memorie van antwoord als volgt. Met 
betrekkingg tot verhoging van de premie op basis van een optieclausule is volgens 
hemm het uitgangspunt de contractinhoud op 15 oktober 1990. Met betrekking tot 
dee vraag wanneer premies contractueel vaststaan is een ruime interpretatie moge-
lijk .. Dit betekent dat als de verzekeringnemer gebruik maakt van een optierecht tot 
premieverhogingg dat deel uitmaakte van de verzekeringsovereenkomst op 15 okto-
berr 1990 en de polis naderhand op dit punt niet is gewijzigd, dit niet leidt tot verval 
vann de eerbiedigende werking, mits het gaat om een normale en gebruikelijke optie-
mogelijkheid.. Een optierecht tot premieverlaging is in dezen niet van betekenis 

2922 Tweede Kamer 1990-1991. 21198, nr. 26, blz. 3. 
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omdatt premieverlaging niet leidt tot verlies van het oude regime.2" Hierbij is het 
dann wel van belang de premieverlaging zodanig te omschrijven dat duidelijk is dat 
hijj  alleen geldt voor het desbetreffende jaar. Indien de premie voor de resterende 
looptijdd wordt verlaagd, leidt verhoging naderhand tot het oorspronkelijke niveau 
tott verlies van de eerbiedigende werking. 

Verderr stelt de staatssecretaris; "Ook een verhoging op basis van een gebruikelijke 
indexeringsclausulee leidt niet tot verlies van de eerbiedigende werking mits de clau-
sulee op 15 oktober 1990 deel uitmaakte van de lijfrente."294 

Voorr D66 senator Schuyer blijf t er ook na de beantwoording van deze vragen 
onduidelijkheidd bestaan. De reden hiervoor is volgens hem gelegen in de interpreta-
tiemogelijkhedenn die het begrippenkader 'normaal en gebruikelijk' oproept. Hij 
vraagtt zich af waarom er niet eenvoudig een maximum wordt genoemd. De in eer-
deree instanties door D66 gestelde vraag of een in een polis genoemde mogelijkheid 
omm elke drie jaar de premie met 10% te verhogen nu wel of niet onder normaal en 
gebruikelijkk valt, is nog steeds niet concreet beantwoord.295 

Ookk de PvdA-fractie in de Eerste Kamer is het met betrekking tot de optieclausules 
nogg niet volledig duidelijk. Wat moet worden verstaan onder 'normale en gebruike-
lijk ee bepalingen'? Kunnen optierechten die ook al in polissen van voor 28 maart 
19911 waren opgenomen (de datum van de tweede nota van wijziging) als zodanig 
wordenn beschouwd?296 

Inn de mondelinge behandeling in de Eerste Kamer reageert de staatssecretaris hier-
opp als volgt: "De heer Schuyer had in dit verband het oog op een specifieke situatie. 
Hijj  noemde als mogelijkheid een polis waarin elke drie jaar de premie voor lijfrente 
overr het verzekerde kapitaal met 10% verhoogd kan worden. Welnu, zo'n voor-
beeldd valt naar mijn mening binnen de termen normaal en gebruikelijk. Zo'n optie-
clausulee behoudt dus de eerbiedigende werking".297 

Naarr het oordeel van Schuyer is de onduidelijkheid omtrent het optierecht hiermee 
opgehelderd.298 8 

Doorr dit antwoord is uiteindelijk komen vast te staan dat niet alleen clausules op 
grondd waarvan de premie jaarlijks automatisch op de een of ander wijze wordt ver-
hoogdd als normaal en gebruikelijk kunnen worden beschouwd, maar dat clausules 
opp grond waarvan de verzekeringnemer zelf van jaar tot jaar kan beslissen of hij 
zijnn premie verhoogt binnen de daarvoor gestelde grenzen, dit ook zijn. 

Teneindee inzicht te krijgen in de hoeveelheid en de aard van de bij de in Nederland 
werkzamee levensverzekeraars in gebruik zijnde optieclausules heeft de staatssecreta-

2933 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3a, blz. 24. 

2944 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3a, blz. 24. 

2955 Eerste Kamer 11de vergadering, 10 december 1991, blz. 11-374, m.k. en r.k. 

2966 Eerste Kamer 11de vergadering, 10 december 1991, blz. 11-378, l.k. 

2977 Eerste Kamer, 11de vergadering, 10 december 1991, blz. 11-389, r.k. 

2988 Eerste Kamer 11de vergadering, 10 december 1991, blz. 11-393, m.k. 
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riss een inventarisatie uitgevoerd. Het resultaat hiervan was een besluit waarin hij 
zijnn opvattingen omtrent normale en gebruikelijke opties heeft weergegeven. Met 
dee terminologie 'normale en gebruikelijke opties' heeft de staatssecretaris beoogd 
dee clausules te omschrijven die binnen de levensverzekeringsbranche reeds geruime 
tijdd vóór de invoering van Brede herwaardering werden gehanteerd voor lijfrenten 
enn kapitaalverzekeringen. Daarbij gaat het om clausules die het recht inhouden om 
dee verschuldigde premie dan wel de verzekerde kapitalen te verhogen, zonder dat 
hiervoorr nadere voorwaarden zijn gesteld, zoals aanvullende medische informatie 
en/off  keuringen. De gepleegde inventarisatie leidde tot de conclusie dat optieclausu-
less in een grote mate van verscheidenheid voorkwamen. Het varieerde van beperkte 
mogelijkhedenn tot verhoging van premies of kapitalen tot wat hoogte betreft ongeli-
miteerdee clausules. 

Voorr wat de lijfrenten betreft kondigde de staatssecretaris in dit besluit aan dat 
naarr zijn oordeel alle vóór 16 oktober 1990 door verzekeringsmaatschappijen ge-
plaatstee optieclausules kunnen worden aangemerkt als 'normaal en gebruikelijk'. 
Verhogingenn van de premies op basis van dergelijke clausules leidt derhalve niet tot 
verliess van de eerbiedigende werking van artikel 75 Wet IB 1964. De staatssecreta-
riss is tot dit oordeel gekomen mede gelet op de omstandigheid dat de eerbiedigende 
werkingg voor lijfrenten tegen premiebetaling uitsluitend geldt voor reeds vóór 16 
oktoberr 1990 tot stand gekomen overeenkomsten. Voorts heeft meegewogen dat 
hett bedrag van de als persoonlijke verplichtingen aftrekbare lijfrentepremie op 
grondd van de wet beperkt is.299 

Inn een besluit van 30 november 1994 geeft de staatssecretaris nog een aanvulling op 
hett besluit uit 1993 voor de situaties waarin de verhoging van een lijfrentepremie 
uitt administratieve noodzaak door de desbetreffende verzekeraar op een apart 
polisbladd wordt omschreven. Er bestond kennelijk onzekerheid over de vraag of de 
opp deze wijze verwerkte aanvullende storting een verhoging van de verzekerde rech-
tenn binnen de bestaande overeenkomst belichaamde, dan wel een storting ten 
behoevee van een nieuwe verzekeringsovereenkomst. Dergelijke stortingen op een 
lijfrentee die in beginsel onder de eerbiedigende werking van artikel 75 Wet IB 1964 
valt,, kunnen op een afzonderlijk polisblad, of zelfs op een aanvullende polis met 
afzonderlijkk polisnummer, worden geadministreerd zonder dat hierdoor de eerbie-
digendee werking verloren gaat. Hierbij moet dan zijn voldaan aan een tweetal voor-
waarden; ; 

11 op de aanvullende polis is uitdrukkelijk vermeld dat de daarop opgenomen 
rechtenn onverbrekelijk zijn verbonden met en onderdeel uitmaken van de rech-
tenn van de oorspronkelijke verzekeringsovereenkomst waarnaar expliciet wordt 
verwezen. . 

22 De rechten welke zijn opgenomen op de aanvullende polis zien op dezelfde ver-
zekeringsvormm als de oorspronkelijke verzekeringsovereenkomst, zoals onder 
meerr met betrekking tot verzekeringnemer, verzekerd lijf , verzekerd risico, be-
gunstigingg en einddatum. 

2999 Besluit van 6 augustus 1993. nr. DB/93/3389M, BNB 1993/287. 
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Hett ontmoet geen bezwaar als de aanvullende verzekerde rechten in een andere 
valutaa luiden of in fracties dan wel eenheden in een beleggingsfonds in plaats van in 
(nominale)) guldensbedragen.300 

Inn de gevallen waarin de aanvullende stortingen zijn gebruikt om een afwijkend risi-
coo te financieren als waarin de oorspronkelijke verzekering voorzag (bijvoorbeeld 
premierestitutiee bij vooroverlijden op de aanvullende storting tegenover een gemeng-
dee verzekering op de oorspronkelijke verzekering) zal de polis worden beschouwd 
alss een op de juiste wijze gesloten aanvullende storting indien hij vóór 1 april 1995 
zodanigg is aangepast dat wordt voldaan aan de hiervoor beschreven voorwaarden. 
Dee betaalde premiebedragen in 1992 tot en met 1994 komen dan voor aftrek in 
aanmerkingg indien aan de overige voorwaarden voor aftrek is voldaan.301 

Elkee op 16 oktober 1990 bestaande optieclausule kan als normaal en gebruikelijk 
wordenn beschouwd. De belastingdienst blijk t dergelijke bestaande clausules echter 
nogall  restrictief te interpreteren. In het geval waar in een polis vanaf aanvang was 
voorzienn van een clausule op grond waarvan de ongehuwde verzekeringnemer de 
oo verlij densdekking kon verhogen ingeval hij in het huwelijk zou treden, werd het 
standpuntt ingenomen dat indien een ongehuwde verzekeringnemer die duurzaam 
gingg samenwonen met een beroep op deze clausule zijn premie zou verhogen, dit 
verliess van het overgangsregime met zich mee zou brengen. Elke afwijking ten 
gunstee van de verzekeringnemer is een uitbreiding van de clausule na 15 oktober 
1990.. De clausule was strikt genomen alleen geschreven voor in eerste instantie 
ongehuwdenn die naderhand toch trouwden. Deze konden met een beroep op de 
clausulee de premie verhogen zonder dat dit verlies van het overgangsregime tot 
gevolgg had. Een beroep op gelijke behandeling tussen gehuwden en ongehuwden 
wijstt de werkgroep verzekeringsprodukten van de belastingdienst af.302 

IV.44 Toetsin g aan de uitgangspunte n voo r toelaatbaarhei d terugwerkend e krach t 
Artikell  75 zoals dat vanaf 1 januari 1992 luidt, kent geen formele terugwerkende 
kracht.. Premies die zijn betaald voor lijfrenten tot en met 31 december 1991 kon-
denn in aftrek worden gebracht op grond van het toenmalige regime. Dit geldt ook 
voorr lijfrenten tegen premiebetaling die tot stand zijn gekomen in de periode 16 
oktoberr 1990/31 december 1991. All e handelingen die zijn geschied vóór 1 januari 
19922 worden behandeld conform de regels zoals die tot die datum hebben gegolden. 
Well  is er een beperkte mate van onmiddellijke werking en dus van materiële terug-
werkendee kracht. Lijfrenten en kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule die tegen 
premiebetalingg zijn afgesloten tussen 16 oktober 1990 en 31 december 1991 moe-
tenn vanaf 1 januari 1992 aan de nieuwe eisen voldoen, willen de toekomstige pre-
miess nog in aftrek gebracht kunnen worden. Lijfrenten die tegen premiebetaling 
zijnn afgesloten voor 15 oktober 1990, dan wel waarvoor na 31 december 1991 

3000 Ook het omzetten van een guldensverzekering in een fractieverzekering of vice versa leidt niet tot verlies van het 

oudee regime, mits het bedrag van de premies per jaar en in het totaal niet worden verhoogd (antwoord op vraag A8 

enn A9 Praktijkvragen Srede herwaardering, Infobulletin mei 1994). 

3011 Besluit staatssecretaris van Financiën van 30 november 1994, nr. DB94/4306M, V-N 1994/3851. 

3022 mr P Zijdenbos, Wat u niet weet, deert u misschien toch..., Pensioen & Praktijk 1996/3. 
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geenn premies meer worden betaald, blijven in beginsel onder de oude regels vallen 
mitss de premies na 31 december 1991 niet zijn verhoogd. Zoals in het voorgaande 
uitgebreidd is beschreven, geldt deze eerbiedigende werking niet onverkort en is in 
zoverree dus sprake van onmiddellijke werking. Dit doet zich met name voor bij ver-
vreemdingg van een dergelijke verzekering aan een binnenlandse belastingplichtige 
enn bij het betalen van een premie die meer bedraagt dan de som van de in de voor-
afgaandee twee jaren afgetrokken premies. Ook indien de verhoging van de premie 
inn een dergelijk geval zijn oorsprong vindt in een normale en gebruikelijke optie-
clausulee die op 1 januari 1992 reeds deel uitmaakte van de verzekeringsvoorwaar-
den,, is deze premie niet volledig aftrekbaar. 
Voorr de toetsing aan de uitgangspunten voor toelaatbaarheid van terugwerkende 
krachtt moeten we derhalve een onderscheid maken tussen de groep lijfrenten die 
tegenn premiebetaling zijn afgesloten in de periode 16 oktober 1990/31 december 
19911 en de groep overige lijfrenten die zijn afgesloten vóór 1 januari 1992. 

IV.4.11 Overeenkomste n die to t stan d zijn gekome n vóó r 1 januar i 1992 (m.u.v . de onde r 
IV.4.22 genoemd e overeenkomsten) . 

Mett betrekking tot deze groep verzekeringen is sprake van beperkte materiële 
terugwerkendee kracht. Getoetst aan de uitgangspunten voor toelaatbaarheid van 
terugwerkendee kracht, kom ik tot de volgende conclusies. 
Err is sprake van gewekte verwachtingen op basis van toezeggingen, die door de 
terugwerkendee kracht niet volledig zijn gehonoreerd. De uitlatingen van de staats-
secretariss van Financiën in 1987 (zie paragraaf IV.2.1) dat contracten die zijn afge-
slotenn voor de datum van inwerkingtreding ten volle zullen worden gerespecteerd, 
warenn zodanig dat belastingplichtingen er op mochten vertrouwen dat lijfrenten die 
werdenn afgesloten in de periode na de publikatie van het voorontwerp, maar voor 
dee datum van inwerkingtreding blijvend en volledig onder het oude regime zouden 
blijvenn vallen. 

Err zou in zeer beperkte mate sprake kunnen zijn van ontgaan van belastingen. Dit 
geldtt met name voor lijfrenten oude stijl die worden uitgekeerd aan een buitenlands 
belastingplichtige.. Dit fenomeen bestond echter ook reeds in 1987 ten tijde van de 
publikatiee van het voorontwerp en de toezeggingen van de staatssecretaris met 
betrekkingg tot de eerbiedigende werking. Er is derhalve geen sprake van een concre-
tee ernstige leemte die leidt tot noemenswaardig ontgaan van belastingen. 
Dee consequenties voor de belastingplichtigen zijn niet onaanvaardbaar in de meest 
letterlijkee zin van het woord. Moeilijk aanvaardbaar is de makkelijke wijze waarop 
dee staatssecretaris meent te kunnen terugkomen op eerder gedane toezeggingen. 
Doorr te kiezen voor de weg van een 'Voorontwerp van wet' heeft de staatssecretaris 
zelff  zijn voorgenomen wetswijzigingen in de openbaarheid gebracht. Van aankondi-
gingseffectenn en/of ongelijkheid ten gevolge van lekken kan per definitie dus geen 
sprakee zijn. De terugwerkende kracht gaat niet verder dan het moment waarop de 
aangekondigdee wijzigingen door middel van een persbericht zijn aangekondigd. 

Dee conclusie is dan ook dat de beperkte terugwerkende kracht die artikel 75, zoals 
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datt vanaf 1 januari 1992 luidt, in zich bergt, in strijd is met de uitgangspunten voor 
toelaatbaarheidd van terugwerkende kracht. 

IV.4.22 Overeenkomsten die tegen premiebetaling tot stand zijn gekomen na 15 oktober 
1990,, maar vóór 1 januari 1992. 
Ookk voor deze groep verzekeringen is sprake van materiële terugwerkende kracht. 
Dee mate van terugwerkende kracht is veel groter dan bij de hiervoor beschreven 
groep.. De overeenkomsten die zijn gesloten in deze periode moeten vanaf 1 januari 
19922 voldoen aan de eisen zoals die vanaf die datum gelden, wil nog sprake kun-
nenn zijn van aftrekbare lijfrentepremies. 
Getoetstt aan de uitgangspunten voor toelaatbaarheid van terugwerkende kracht 
komm ik tot de volgende conclusies. 
Err is sprake van gewekte verwachtingen op basis van toezeggingen, die door de te-
rugwerkendee kracht in het geheel niet zijn gehonoreerd. 
Err zou in zeer beperkte mate sprake kunnen zijn van ontgaan van belastingen. Ook 
hierr geldt echter dat dit ook reeds in 1987 ten tijde van de publikatie van het voor-
ontwerpp en de toezeggingen van de staatssecretaris met betrekking tot de eerbiedi-
gendee werking het geval was. Er is derhalve ook in deze situatie geen sprake van 
eenn concrete ernstige leemte die leidt tot noemenswaardig ontgaan van belastingen. 
Dee consequenties voor de belastingplichtigen zijn in zoverre onaanvaardbaar dat 
gedurendee een flinke periode niet duidelijk is geweest welke status een na 15 okto-
berr 1990 tegen premiebetaling gesloten lijfrente had (zie paragraaf IV.2.2.3). De 
hiermeee gepaard gaande rechtsonzekerheid is niet aanvaardbaar in een geordende 
enn democratische maatschappij als de onze. 
Naarr het oordeel van de staatssecretaris was het ingrijpen bij persbericht van 15 
oktoberr 1990 noodzakelijk gezien mogelijke aankondigingseffecten en de daarmee 
gepaardd gaande aanzuigende werking. Zoals ik reeds in paragraaf IV.2.2.5 heb aan-
gegeven,, acht ik deze argumentatie niet sterk. Ook voor de periode vanaf de publi-
katiee van het voorontwerp tot 15 oktober 1990 geldt, dat het mogelijk was con-
tractenn af te sluiten tegen premiebetaling tot ver in de volgende eeuw. 

Dee conclusie luidt dan ook hier dat de terugwerkende kracht die artikel 75, zoals 
datt vanaf 1 januari 1992 luidt, in zich bergt, in strijd is met de uitgangspunten voor 
toelaatbaarheidd van terugwerkende kracht. 

IV.55 Jurisprudenti e met betrekkin g to t artike l 75 
Ondankss het feit dat artikel 75 in zijn huidige vorm nog maar een paar jaar 
bestaat,, is er al enige jurisprudentie gevormd en zijn er, naast het reeds uitvoerig 
behandeldee besluit BNB 1993/287, enkele besluiten verschenen. 

Inn het Besluit van 20 oktober  1993, BNB 1994/60 wordt aangegeven in welke ge-
vallenn mag worden afgeweken van de beperking van de aftrekbaarheid van premies, 
zoalss opgenomen in artikel 75, derde lid. 
Dee bevoegdheid om te beslissen op een verzoek tot toepassing van de in dit besluit 
neergelegdee regeling, is gedelegeerd aan de inspecteurs van de belastingdienst. 
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Eenn aantal belastingplichtigen zou bij strikte toepassing van artikel 75, derde lid in 
dee situatie verzeild kunnen raken dat er op een gegeven moment geen premies meer 
inn aftrek gebracht kunnen worden omdat de desbetreffende belastingplichtige in de 
tweee voorafgaande jaren geen aftrek ter zake van lijfrentepremies heeft genoten, 
terwijll  er wel feitelijk premies zijn betaald. Dit doet zich met name voor bij een 
drietall  categorieën belastingplichtigen: 
11 Belastingplichtigen die vrijstelling van premiebetaling in verband met arbeidson-

geschiktheidd hebben genoten en naderhand zodanig zijn hersteld dat de premies 
weerr door henzelf moeten worden betaald. 

22 Belastingplichtigen die tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland zijn doorge-
gaann met het betalen van premies voor lijfrenten. 

33 Belastingplichtigen bij wie in ten minste een van de twee voorafgaande jaren op 
grondd van artikel 5 Wet IB 1964, zoals dat tot 1 januari 1992 luidde, de door 
henn of hun echtgenoot betaalde premies aftrekbaar zijn geweest bij hun echtge-
noot. . 

Dee onder 1 genoemde belastingplichtigen mogen voor de toepassing van artikel 75, 
derdee lid uitgaan van de premies voor zover zij bij feitelijke betaling aftrekbaar 
zoudenn zijn geweest. Tevens dient een verklaring van de verzekeraar te worden 
overgelegd,, waaruit blijkt dat en tot welk bedrag vrijstelling is verleend. 
Dee onder 2 genoemde groep mag uitgaan van een fictief maximum aan aftrekbare 
premiee op grond van artikel 75, derde lid, dat wordt berekend alsof de desbe-
treffendee belastingplichtige ten tijde van de betaling van de premies normaal bin-
nenlandss belastingplichtige was. Er moet in deze gevallen dus wel sprake zijn van 
feitelijkk betaalde premies gedurende de buitenlandse periode. Indien tijdens het ver-
blij ff  in het buitenland twee jaar achtereen niets wordt betaald, biedt ook dit besluit 
geenn soelaas en kan nadien onder het oude regime niets meer worden afgetrokken. 
Voorr categorie 3 geldt dat mag worden uitgegaan van de bij de echtgenoot in aan-
merkingg genomen premie. Hieraan zijn geen nadere voorwaarden gesteld. 

Bijj  het Besluit van 24 oktober 1994, BNB 1994/331 wordt ingegaan op de situatie 
datt lijfrenten die onder werking van artikel 75 vallen betrokken worden in de ver-
delingg van een gemeenschap. Met betrekking tot de vraag of een dergelijke lijfrente 
diee in het kader van de verdeling van een gemeenschap wordt vervreemd ook na de 
toescheidingg nog onder de werking van artikel 75 valt, neemt de staatssecretaris in 
ditt besluit het volgende standpunt in. Voor zover in het kader van de verdeling van 
eenn gemeenschap een oude polis wordt vervreemd in een van de in artikel 26b Wet 
IBB 1964 genoemde gevallen, heeft die handeling op grond van dit artikel geen fisca-
lee gevolgen. Na de toescheiding van een onder artikel 75 vallende polis blijf t deze 
voorr de ontvanger daarvan gelden als een oude polis indien overigens is voldaan 
aann de voorwaarden als opgenomen in artikel 75. Voortgaande premiebetaling 
doorr de nieuwe gerechtigde is mogelijk indien de polis zelf daartoe de mogelijkheid 
biedtt en voorts de nieuwe gerechtigde een 'premieverleden' heeft als bedoeld in arti-
kell  75, derde lid. 
Mett betrekking tot dit premieverleden kan een beroep worden gedaan op het hier-
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voorr besproken besluit BNB 1994/60 indien de verkrijger gedurende het huwelijk 
hett laagste persoonlijke inkomen had en de aftrek van de premies derhalve bij de 
ex-echtgenoott plaatsvond. 

Inn HR 13 maart 1996, BNB 1996/175 was sprake van een op 12 oktober 1990 bij 
eenn professionele verzekeraar afgesloten kapitaalverzekering met lijfrenteclausule. 
Hett onderhavige geval is echter niet alleen door tekst van artikel 75 vrij ingewik-
keld.. Door een combinatie van twee clausules op de polis die de verzekeringnemer 
ookk na de inwerkingtreding van de wetswijzigingen in het kader van Brede herwaar-
deringg I de nodige flexibiliteit moeten garanderen, wint de onderhavige casus aan 
complexiteit. . 

Dee ene clausule, genaamd 'optierecht' geeft de verzekeringnemer het recht de pre-
miee voor de kapitaalverzekering met lijfrenteclausule te verhogen met maximaal het 
bedragg waarmee de het in de Wet IB 1964 vermelde maximum voor lij frentep remie-
aftrekk wordt verhoogd. Het optierecht vervalt indien er twee jaren achtereen geen 
gebruikk van wordt gemaakt. 
Dee tweede clausule, 'betalingsvariant' gedoopt, geeft de verzekeringnemer het recht 
dee premie tussentijds te verlagen voor de periode van een jaar zonder dat dit gevol-
genn heeft voor de uitkering ten gevolge van overlijden. Naderhand kan het kapitaal 
bijj  in leven zijn op de einddatum weer tot het oorspronkelijke niveau worden terug-
gebracht. . 

Belanghebbendee heeft in 1991 op grond van de betalingsvariant-clausule de premie 
eenmaligg verlaagd van ƒ 10.000 tot ƒ 6.000. In 1992 verhoogt hij de premie weer 
tott ƒ 10.867. Dit bedrag wordt gevormd door de oorspronkelijke premie van 
ƒƒ 10.000 plus de verhoging van de maximaal aftrekbare lijfrentepremie in 1991 
(ƒƒ 343) en de verhoging van 1992 (ƒ 524). Het verzekerde kapitaal kwam hierdoor 
bovenn het oorspronkelijke niveau uit, zodat de verhoging (mede) was gebaseerd op 
dee clausule 'optierecht'. 
Dee inspecteur was van mening dat buiten de optieclausule was getreden en het oude 
regimee dus verloren ging, omdat zijns inziens de verhoging van 1991, die in dat jaar 
niett was doorgevoerd op de polis, niet naderhand mocht worden ingehaald. 

Hett Hof maakt korte metten met de stelling van de inspecteur en overweegt: 
"Dat"Dat van belang is dat uit de vóór 15 oktober 1990 gesloten overeenkomst duidelijk blijkt welke 

bedragenbedragen aan premies verschuldigd zijn en dat premieverhogingen en verhogingen van verzeker-

dede kapitalen voor kapitaalverzekeringen de eerbiedigende werking van artikel 75 van de Wet niet 

verlorenverloren doen gaan, mits deze verhogingen plaats vinden op grond van normale en gebruikelijke 

clausulesclausules die deel uitmaken van de vóór 15 oktober 1990 gesloten overeenkomst. 

MetMet betrekking tot de clausules 'optierecht' en 'betalingsvariant' bestrijdt de inspecteur niet dat 

sprakesprake is van zodanige clausules. Het Hof is in het licht van het vorenstaande van oordeel dat 

metmet betrekking tot de door belanghebbende in 1992 betaalde premie ten bedrage van /10.867 

sprakesprake is van een niet verhoogde premie als bedoeld in artikel 75, lid 1, van de Wet. De premie 

konkon worden voorzien ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst op 12 oktober 1990 en 
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vanvan een bedoeling van belanghebbende om fiscaal voordeel te behalen is niet gebleken. De 

inspecteurinspecteur heeft dit laatste ook niet gesteld. Noch de tekst van genoemd artikel 75, lid 1, noch 

dede tekst van de in de door belanghebbende met de verzekeraar gesloten overeenkomst opgeno-

menmen clausule optierecht dwingt tot het oordeel dat door de betaling in 1992 van de aldus ver-

hoogdehoogde premie de grenzen van de door de wetgever beoogde eerbiedigende werking zijn over-

schreden.schreden. De stelling van de inspecteur, dat de verlaging van de premie in 1991 tot f 6.000 

meebrengtmeebrengt dat de in 1992 te betalen premie op basis van het optierecht niet verder mag worden 

verhoogdverhoogd dan tot ƒ 10.000 + f 524 (index 1992), is ƒ10.524, wordt mitsdien verworpen." 

Dee Hoge Raad overweegt: 
"Het"Het Hof heeft geoordeeld dat met betrekking tot de door belanghebbende in 1992 betaalde 

premiepremie ten bedrage van f 10 867 sprake is van een niet verhoogde premie als bedoeld in arti-

kelkel 75, lid 1, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (tekst 1992). In dit oordeel ligt 

beslotenbesloten 's Hofs oordeel dat de optieclausule, waarvan niet in geschil is dat deze een "norma-

lele en gebruikelijke" is in de zin van de Resolutie van 6 augustus 1993, nr. DB93/3389 M, 

BNBBNB 1993/287, toelaat de premie in een geval als het onderhavige niet slechts te verhogen 

metmet het voor 1992, maar ook met het voor 1991 geldende maximumbedrag voor de premiever-

hoging.hoging. Tegen laatstvermeld oordeel richt zich het middel tevergeefs. Dit oordeel geeft niet 

blijkblijk van een onjuiste rechtsopvatting en kan voor het overige als van feitelijke aard en niet 

onbegrijpelijkonbegrijpelijk in cassatie niet met vrucht worden bestreden." 

Ditt oordeel van de Hoge Raad viel te verwachten omdat het Hof zijn uitspraak 
inderdaadd zeer feitelijk had geformuleerd. 

Hett Hof ging echter wel heel kort door de bocht bij zijn vaststelling dat de verho-
gingg van de premie binnen de optieclausules past. Het oordeel van het Hof heeft 
trekjess van een cirkelredenering. Zonder al te veel uitleg wordt vastgesteld dat spra-
kee is van een normale en gebruikelijke optieclausule; de betaling vindt plaats op 
grondd van deze clausules en dus is er geen sprake van een ongeoorloofde verhoging. 
Hett feit dat de verhoging binnen de optieclausule plaatsvond, werd nu juist door de 
inspecteurr betwist. 

Ondankss het feit dat het Hof zijn oordeel (wellicht te) karig motiveerde, is de beslis-
singg op zich juist, in de geest van de wettelijke overgangsregeling en de bedoeling 
vann de werking van de optieclausule. 
Dee optieclausule is bedoeld om de verzekeringnemer een optimale en flexibele oude-
dagsvoorzieningg te kunnen laten opbouwen door zonder medische waarborgen de 
premiee te kunnen aanpassen aan de stijging van de maximaal aftrekbare lijfrente-
premie.. De in de branche zeer gebruikelijke beperking dat de optie vervalt indien 
tweee achtereenvolgende malen niet van de mogelijkheid om te verhogen gebruik is 
gemaakt,, vindt zijn oorzaak in de medische acceptatie. Buiten deze medische rede-
nenn heeft de verzekeraar in kwestie geen enkel belang om de mogelijkheid om de 
premiee te verhogen te beperken. Integendeel, de verzekeraar wil het liefst een zo 
hoogg mogelijke omzet. Een zo groot mogelijke verhoging van de lijfrentepremie 
dientt dan ook zowel het belang van de verzekeringnemer, als dat van de verzeke-
raar.. Het beperken van de medische risico's en de wettelijke maxima aan de aftrek-

140 0 



Hoofdstu kk IV Overgangsrecht voor lijfrenten die reeds bestonden bij de invoering van Brede herwaardering I 

baree lijfrentepremie vormen hierbij de enige grenzen. 
Dee clausule is dan ook, naar ik aanneem niet voor niets, niet zodanig geredigeerd 
datt de premie in enig jaar uitsluitend mag worden verhoogd met het bedrag waar-
meee de maximaal aftrekbare lijfrentepremie in het desbetreffende jaar ten opzichte 
vann het jaar daarvoor is verhoogd. De formulering is ruimer, zodat de premie kan 
wordenn verhoogd met het bedrag van de verhoging(en) van het maximaal aftrekba-
ree bedrag aan lijfrentepremie sinds de laatste feitelijke verhoging van de premie. Er 
wordtt namelijk gesproken over de 'verhoging van de lijfrentepremie' en niet over 
'verhogingg in jaar n, t.o.v. jaar n-1' Ook de bepaling die stelt dat het optierecht ver-
valtt indien er twee achtereenvolgende malen geen gebruik van is gemaakt, sluit deze 
uitlegg van de optieclausule als het ware in. De bedoeling van de optieclausule is de 
stijgingg van de maximale aftrekbare lijfrentepremie te kunnen volgen. Het feit dat 
dee verhoging eens per twee jaar achterwege kan blijven zonder dat dit het recht om 
inn de toekomst te verhogen aantast, heeft dus logischerwijze tot gevolg dat indien in 
enigg jaar de stijging van de maximaal aftrekbare lijfrente niet is gevolgd, het daar-
opvolgendee jaar deze stijging alsnog mag worden meegenomen. Het gaat om 'het 
bedragg waarmee de lijfrentepremie is verhoogd'. Dit bedrag mag dus worden 
bepaaldd aan de hand en ten opzichte van het laatste jaar waarin van de optie 
gebruikk is gemaakt. 

Hett is zeer opvallend dat de inspecteur zich niet op het standpunt heeft gesteld dat 
geenn sprake was van een clausule die al op 15 oktober 1990 deel uitmaakte van de 
overeenkomst.. Uit de uitspraak van het Hof blijkt namelijk dat de clausule 'beta-
lingsvariant'' in 1991 is vervangen door een soortgelijke clausule met kennelijk een 
anderr nummer. Strikt genomen vallen verhogingen van de premies op basis van 
dezee eerst in 1991 op de polis geplaatste clausule niet onder de werking van artikel 
755 en het besluit BNB 1993/287. Indien de inspecteur de stelling had betrokken dat 
dee verhoging van de premie die was gebaseerd op de in 1991 op de polis geplaatste 
clausulee 'betalingsvariant' zou leiden tot verlies van het overgangsregime, was dit 
mijnss inziens zeer kansrijk geweest. De inspecteur heeft dit argument echter niet 
ingebrachtt en ook het Hof heeft geen aanleiding gezien om rekening te houden met 
dezee omstandigheid. 

Inn Hof Amsterdam, 26 maart 1997, PJ 1996/49 was sprake van een in 1986 afge-
slotenn lijfrente-overeenkomst met een lijfrentestichting, waarvoor een koopsom was 
verschuldigd.. In 1989 sloot belanghebbende opnieuw een overeenkomst met de 
stichtingg waarin een passage was opgenomen op grond waarvan hij ook in de vol-
gendee jaren gerechtigd was de sinds 1986 jaarlijks in de maand december met de 
stichtingg gesloten lijfrente-overeenkomsten onder gelijkblijvende condities en voor-
waardenn te blijven sluiten voor een jaarlijks in de maand december te storten koop-
somm ter grootte van maximaal ƒ 16.863. 
Vervolgenss werden door belanghebbende in december 1990, 1992 en 1993 en in 
junii  1991 koopsommen ter grootte van ƒ 16.863 gestort. 
Sindss de inwerkingtreding van artikel 45, zevende lid Wet IB 1964 per 1 januari 
1992,, is een lijfrentestichting geen toegelaten verzekeraar meer waarbij aftrekbare 
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lijfrentepremiee kan worden gestort. De storting in 1992 kan derhalve slechts als af-
trekbaree lijfrentepremie worden beschouwd indien artikel 75 van toepassing is. 
Hett Hof overwoog hieromtrent: 

"Partijen"Partijen zijn het er kennelijk over eens dat de in het onderwerpelijke jaar betaalde premie 

aftrekbaaraftrekbaar is indien op de lijfrente-overeenkomst artikel 75, eerste lid, aanhef van de Wet 

(tekst(tekst 1992 en 1993) van toepassing is waardoor op de overeenkomst het recht zoals dat 

voorvoor 1 januari 1992 gold, van toepassing zou blijven. 

BelanghebbendeBelanghebbende heeft gesteld dat het 'lijfrentecertificaat' van december 1992 en december 

19931993 aansluit op een vergelijkbaar 'lijfrentecertificaat' van december 1989. Het Hof begrijpt 

datdat belanghebbende bedoelt te stellen dat de overeenkomsten van 1992 en 1993 zijn geslo-

tenten uit hoofde van een belanghebbende krachtens overeenkomst van 1989 toekomend optie-

rechtrecht en dat dit recht moet worden aangemerkt als een normale en gebruikelijke optieclausule 

alsals bedoeld in de Resolutie van 6 augustus 1993, nr. DB93/3389M, BNB 1993/287. 

GeletGelet op de tekst van de hiervoor genoemde overeenkomsten verenigt het Hof zich met het 

standpuntstandpunt van belanghebbende. Dit kiemt te meer nu het bedrag van de koopsom gelijk is 

gebleven.gebleven. Mede gelet op de genoemde resolutie, die is gebaseerd op de parlementaire 

geschiedenis,geschiedenis, is artikel 75 voornoemd van toepassing en is de lijfrentepremie aftrekbaar." 

Hett Hof gaat hier wel heel kort door de bocht. Door te stellen dat sprake is van een 
normalee en gebruikelijke optie, gaat het Hof er impliciet van uit dat er sprake is van 
eenn op 15 oktober 1990 bestaande overeenkomst. Artikel 75 stelt immers dat de op 
311 december 1991 bestaande regels van toepassing zijn indien de lijfrente en het 
bedragg van de voldane premies zijn opgenomen in een op 15 oktober 1990 bestaan-
dee overeenkomst die met betrekking tot het bedrag van de premies nadien niet is 
verhoogd. . 

Voordatt de vraag aan de orde kan komen of sprake is van premiebetaling op basis 
vann een normale en gebruikelijke optie, moet derhalve worden bekeken of er sprake 
iss van een op 15 oktober 1990 bestaande overeenkomst tegen premiebetaling. En 
datt is maar helemaal de vraag. Er is naar mijn oordeel in casu geen sprake van een 
lijfrentee tegen jaarlijkse premiebetaling. Belanghebbende is slechts met de stichting 
overeengekomenn dat hij in de jaren na 1989 koopsommen kan betalen aan de stich-
tingg die dan op dezelfde voorwaarden en condities zoals die in 1986 waren over-
eengekomenn certificaten zal afgeven. 

Uitt de uit de uitspraak op te maken gegevens blijkt niet of dit tot gevolg had dat 
voorr de latere stortingen dezelfde actuariële factoren werden gebruikt als in 1986. 
Indienn voor de latere stortingen wordt uitgegaan van voor het desbetreffende jaar 
geldenn rente, sterftekansen en kosten is er naar mijn mening geen sprake van een 
overeenkomstt tegen premiebetaling. Indien wel wordt uitgegaan van dezelfde actu-
ariëlee factoren is het zeer twijfelachtig of sprake van een dergelijke overeenkomst. 
Ookk de stelling dat de premiebetalingen hun oorzaak vinden in een normale en 
gebruikelijkee optieclausule en de koopsom dus op grond van BNB 1993/287 af-
trekbaarr is, is voor kritiek vatbaar. Het besluit geeft aan wanneer verhoging van de 
premiee kan worden doorgevoerd zonder dat dit verlies van het overgangsregime tot 
gevolgg heeft. In casu was geen sprake van een verhoging, de koopsommen die wer-
denn gestort bedroegen alle ƒ 16.863. Het Hof heeft het besluit in deze zaak dus toe-
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gepastt op een situatie waarvoor hij niet is geschreven. Uit de parlementaire geschie-
deniss zoals hiervoor uitgebreid is beschreven, blijk t overduidelijk dat normale en 
gebruikelijkee optie- of indexclausules alleen een rol spelen bij eventuele premiever-
hogingen.. Daarbij laat zich ook nog de vraag stellen of de onderhavige clausule als 
gebruikelijkk kan worden aangemerkt. Het in IV.3.2 besproken besluit is gebaseerd 
opp een onderzoek van alle bij professionele verzekeraars gehanteerde optieclausu-
les.. De conclusie van dit onderzoek was dat er dermate veel verschillende clausules 
opp dit vlak bestonden dat het niet mogelijk was een eenduidige richtlijn te geven. 
Daaromm werd het standpunt ingenomen dat alle op 15 oktober 1990 door verzeke-
raarss gehanteerde clausules als normaal en gebruikelijk kunnen worden aange-
merkt.. Een clausule als in de onderhavige zaak werd gebruikt, is voor zover mij 
bekend,, bij een professionele verzekeraar niet gebruikelijk. 

IV.66 Wijziginge n van ar t ike l 75 sind s 1 januar i 1992 
Artikell  75 is in de korte tijd van zijn bestaan al een aantal keren gewijzigd. Soms 
omm een verduidelijking aan te brengen, soms ook om fouten te herstellen of onbe-
doeldd gebruik tegen te gaan. Desondanks lijken er nog steeds onbedoelde lekken in 
artikell  75 te zitten. Zie hiervoor paragraaf IV.7. 

Reedss op 13 februari 1993, nog geen veertien maanden na het van kracht worden, 
diendee de regering een wetsvoorstel in dat onder meer voorzag in een aanpassing 
vann artikel 75.303 Op 11 maart 1993 volgde nog een wetsvoorstel waarin eveneens 
eenn wijziging op artikel 75 was opgenomen.'04 

Inn het wetsvoorstel 23 023 (Brede herwaardering III ) wordt voorgesteld een zesde 
lidd toe te voegen met de volgende inhoud: 

"Voorr de toepassing van dit artikel wordt: 

aa een aanspraak op periodieke uitkeringen of verstrekkingen krachtens een na 31 december 

19911 tot stand gekomen overeenkomst waarbij artikel 19, eerste lid, of artikel 44f, eerste 

lid,, onderdeel c, zoals die artikelen luidden op 31 december 1991, is toegepast, aangemerkt 

alss een aanspraak op periodieke uitkeringen of verstrekkingen krachtens een op 31 decem-

berr 1991 bestaande overeenkomst; 

bb In zoverre een in het eerste lid bedoelde aanspraak op periodieke uitkeringen of verstrekkin-

genn is omgezet in een andere zodanige aanspraak waarbij artikel 32, zoals dat artikel luidde 

opp 31 december 1991, is toegepast, de tweede aanspraak beschouwd als een voortzetting 

vann de eerste, tenzij ter zake van de omzetting door een ander dan de verzekeraar een pres-

tatiee is geleverd." 

Dee bedoeling van dit nieuwe zesde lid is het verduidelijken van enkele onduidelijk-
hedenn van artikel 75 zoals dat sinds 1 januari 1992 luidt. Het eerste onderdeel ziet 
opp de situatie waarin een onderneming is gestaakt in de tweede helft van 1991. Op 
grondd van de wetgeving zoals die toen luidde, kon op basis van artikel 19 Wet IB 
19644 en/of artikel 44f Wet IB 1964 gebruik worden gemaakt van de stamrechtvrij-

3033 Tweede Kamer 1992-1993, 23 023, nr. 1-2 (Brede herwaardering III) 

3044 Tweede Kamer 1992-1993, 23 046, nr. 1-2 (Brede herwaardering II) 
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stelling,, indien het stamrecht binnen zes maanden na staking werd bedongen. 
"Indienn de staking in de tweede helft van 1991 heeft plaatsgevonden, kan het daar-
opp betrekking hebbende stamrecht derhalve zijn bedongen na 31 december 1991. 
Ookk voor dit stamrecht dient eerbiedigende werking te gelden. Onderdeel a van het 
voorgesteldee zesde lid strekt hiertoe".305 

Mett onderdeel b wordt een onduidelijkheid weggenomen met betrekking tot de toe-
passingg van artikel 32 Wet IB 1964, zoals dat tot 1 januari 1992 gold, indien spra-
kee is van de omzetting van een onder het overgangsregime van artikel 75, eerste lid 
vallendee aanspraak op periodieke uitkeringen en verstrekkingen. "De eerbiedigende 
werkingg strekt zich mede uit tot de toepassing van artikel 32 (oud). Om de heffing 
naa de omzetting goed te laten verlopen, dat wil zeggen overeenkomstig het oude 
regime,, wordt in zoverre de aanspraak is omgezet, de tweede aanspraak aange-
merktt als een voortzetting van de eerste. Ook voor de tweede aanspraak geldt dan 
-- indien overigens aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan - de eer-
biedigendee werking. Het voorgestelde zesde lid, onderdeel b, ziet uiteraard ook op 
aansprakenn die met toepassing van artikel 32 zijn overgebracht naar een andere 
verzekeraar.. Ook hierbij wordt de tweede aanspraak dan aangemerkt als een voort-
zettingg van de eerste."™6 

Verderr stelt de staatssecretaris in de memorie van toelichting nog eens uitdrukkelijk 
datt het begrip periodieke uitkeringen en verstrekkingen, gelet op de ratio van arti-
kell  75, voor de toepassing van het eerste lid van dit artikel dient te worden opgevat 
naarr zijn betekenis op 31 december 1991. Dit betekent bijvoorbeeld dat een kapi-
taalverzekeringg met lijfrenteclausule kan worden aangemerkt als een aanspraak op 
periodiekee uitkeringen en verstrekkingen. Hetzelfde geldt voor stamrechten als 
bedoeldd in artikel 19, eerste lid en 44f, eerste lid, onderdeel c, zoals die artikelen 
luiddenn op 31 december 1991.'07 

Hett nieuwe zesde lid, onderdeel b van artikel 75, maakt een einde aan de onzeker-
heidd die er sinds de invoering van artikel 75 heerste. Naar mijn mening was het 
echterr ook met de oorspronkelijke tekst van artikel 75 al mogelijk om een onder 
artikell  75, eerste lid vallend stamrecht om te zetten in een ander stamrecht zonder 
datt de eerbiedigende werking hierdoor verloren ging. Artikel 32 Wet IB 1964, op 
grondd waarvan voor 1992 het ene stamrecht onder bepaalde voorwaarden fiscaal 
neutraall  kon worden omgezet in een ander, is met ingang van 1 januari 1992 ver-
vallen.. De mogelijkheid om een lijfrente of andersoortig stamrecht fiscaal neutraal 
omm te zetten in een andere lijfrente c.q. ander stamrecht is sindsdien opgenomen in 
artikell  25, achtste en negende lid Wet IB 1964 (met ingang van 1 januari 1995 der-
tiendee en veertiende lid). Uit de memorie van toelichting bij deze wijziging kan wor-
denn opgemaakt dat geen inhoudelijke wijziging van deze doorschuifmogelijkheid is 
beoogd.308 8 

3055 Tweede Kamer 1992-1993, 23 023, nr. 3, blz. 14 & 15 

3066 Tweede Kamer 1992-1993, 23 023, nr. 3, blz. 15 

3077 Tweede Kamer 1992-1993, 23 023, nr. 3, blz. 15 

3088 Tweede Kamer 1988-1989, 21 198, nr. 3, blz. 57 en blz. 66. 
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Voorr bestaande overeenkomsten blijf t artikel 32 Wet 1964 zoals dat tot 1 januari 
19922 luidde, echter onverkort van toepassing op grond van artikel 75, eerste lid. 
Lijfrentenn en andersoortige stamrechten die zijn opgenomen in een op 15 oktober 
1990/311 december 1991 bestaande overeenkomst, kunnen derhalve fiscaal neutraal 
enn zonder verlies van het oude regime worden omgezet in een andere lijfrente 
respectievelijkk ander stamrecht.309 Het nieuwe zesde lid, onderdeel b van artikel 75, 
maaktt echter aan alle twijfel en onzekerheid een einde door met zoveel woorden te 
verklarenn dat de tweede aanspraak wordt beschouwd als de voortzetting van de 
eerstee en dus volledig onder het overgangsregime van artikel 75 blijf t vallen. 

Viaa de tweede nota van wijziging310 wordt een nadere wijziging van artikel 75 voor-
gesteld.. In het eerste lid, onderdeel a, wordt na "het brengen in het vermogen van 
eenn onderneming daaronder begrepen 'toegevoegd' en onherroepelijk worden van de 
begunstiging".. Tevens wordt voorgesteld een nieuw zevende lid toe te voegen met de 
volgendee tekst: 
"Mett betrekking tot een in het eerste of vierde lid bedoelde aanspraak op periodieke 
uitkeringenn wordt de overgang van uitkeringsverplichtingen van een verzekeraar als 
bedoeldd in artikel 45, vijfde lid, onderdeel a, onder 1°, of onderdeel b, naar een 
anderee dan een aldaar bedoelde verzekeraar als een afkoop beschouwd, waarbij als 
niett in de vorm van een stamrecht genoten bedrag wordt aangemerkt de waarde in 
hett economische verkeer van de aanspraak. De eerste volzin vindt slechts toepassing 
voorr zover de voor de verwerving van de aanspraak voldane premies als persoonlij-
kee verplichtingen in aftrek konden worden gebracht." 

Mett de wijziging van het eerste lid, onderdeel a wordt bereikt dat ter zake van het 
onherroepelijkk worden van de begunstiging van een recht op periodieke uitkeringen 
waarvoorr de eerbiedigende werking geldt, steeds artikel 25, eerste lid, onderdeel g 
enn achtste lid (nieuw) van toepassing is. Aldus wordt het onherroepelijk worden 
vann de begunstiging in alle gevallen op gelijke wijze behandeld als vervreemding311. 
Doorr deze reparatie werd het door Stevens312 gesignaleerde gat gedicht. 

Hett nieuwe zevende lid verduidelijkt de situatie waarin een onder het overgangsregi-
mee vallende lijfrente, waarvoor premie-aftrek is genoten, wordt overgedragen van 
eenn professionele verzekeraar naar een niet-professionele verzekeraar. Op grond van 
dee tekst van artikel 75 zoals die sinds 1 januari 1992 luidde, was niet duidelijk of 
eenn dergelijke overdracht moest worden beschouwd als een afkoop, of dat dit fiscaal 
geruislooss kon geschieden. De staatssecretaris acht een dergelijke overgang echter, 
medee gezien de uitgangspunten van Brede herwaardering ongewenst. Dit geldt vol-
genss hem met name indien de verplichtingen op verzoek van de verzekeringnemer 
overgaann op een eigen lichaam van de verzekeringnemer. Verder kan naar zijn 
meningg bij overdracht van een niet professionele verzekeraar niet worden gesproken 

3099 Zie vooreen uitgebreide verhandeling over dit onderwerp H.M. Kappelle, Lijfrente of kijfrente?, WFR 1993/6044. 

3100 Tweede Kamer 1993-1994, 23 023, nr. 9. 

3111 Tweede Kamer 1993-1994, 23 023, nr. 9, blz. 4. 

3122 Prof. dr. L.G.M. Stevens, Brede herwaardering, een baatbrengende gift?, WFR 1992/6006 
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vann een reguliere uitvoering van het contract waarvoor de eerbiedigende werking 
zouu moeten gelden. Zekerheidshalve wordt een dergelijke afkoop middels het nieu-
wee zevende lid beschouwd als een afkoop. Het ingevolge dit nieuwe artikellid ter 
zakee van de overdracht als afkoopsom genoten bedrag wordt fiscaal gezien aange-
wendd als koopsom voor een recht op periodieke uitkeringen bij de overnemende 
verzekeraar.. Toepassing van de saldomethode leidt er vervolgens toe dat bij de 
lateree uitkeringen over dit bedrag niet nogmaals wordt geheven.313 

Vrijwell  parallel aan het hiervoor behandelde wijzigingsvoorstel 23 023 werd op 11 
maartt 1993 het wetsvoorstel 23 046 (Brede herwaardering II) ingediend. Ook in 
ditt voorstel werd voorzien in enkele wijzigingen van artikel 75. 

Voorgesteldd wordt om in het eerste lid, onderdeel a te laten vervallen "het geza-
menlijkee bedrag van" en "of bij de bepaling van het inkomen op grond van een 
stamrechtvrijstellingg niet in aanmerking is genomen". Een identieke wijziging wordt 
voorgesteldd in het vierde lid, onderdeel a. Tenslotte wordt een nieuw zesde lid 
(naderhandd gezien de hiervoor genoemde wijzigingen in het kader van het wets-
voorstell  23 023 vernummerd in het achtste lid) voorgesteld dat luidt: "Het eerste 
enn het vierde lid zijn niet van toepassing op periodieke uitkeringen en verstrekkin-
genn uit rechten die zijn opgekomen in het kader van een dienstbetrekking". 
Dee wijzigingen van het eerste en vierde lid hangen samen met een voorgestelde wij -
zigingg van artikel 25, eerste lid, onderdeel g Wet IB 1964 waardoor de vervallen 
zinsnedenn overbodig worden. Deze wijziging van artikel 25 was met name bedoeld 
omm pensioenaanspraken die niet zijn gebaseerd op een pensioenregeling als be-
doeldd in artikel 11, derde lid Wet LB 1964, onder de zogenoemde saldomethode te 
brengen.. Hierdoor wordt het rente-element in de uitkering uit een dergelijke aan-
spraak,, dat is gevormd in de periode tussen het ontstaan van de belaste aanspraak 
enn de uitkering, in de belastingheffing betrokken. Hiermee is het 'gat' gerepareerd 
datt HR 7 november 1990 BNB 1991/43 niet zozeer veroorzaakte - het bestond al 
sindss jaar en dag - maar wel sanctioneerde. 

Zonderr nadere maatregelen zouden deze nieuwe bepalingen worden ontkracht 
doorr artikel 75, eerste en vierde lid. Op grond van deze bepalingen is het oude 
regimee immers blijvend van kracht op de aldaar omschreven periodieke uitkerin-
genn en verstrekkingen. Het was niet de bedoeling om deze overgangsbepaling ook 
vann toepassing te doen zijn op het met deze wijziging geïntroduceerde regime voor 
uitt de loonbelasting stammende periodieke uitkeringen en verstrekkingen uit rech-
tenn die zijn opgekomen uit een dienstbetrekking."4 Daarom wordt een nieuw lid 
voorgesteldd dat dit voorkomt. 

3133 Tweede Kamer 1992-1993, 23 023. nr. 9, blz. 5. 

3144 Tweede Kamer 19921993, 23 046, nr. 3, blz. 44. 
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Inn de verdere parlementaire stukken van dit voornamelijk aan wijzigingen op het 
gebiedd van pensioenen gewijde wetsvoorstel, wordt verder nauwelijks ingegaan op 
dee voorgestelde wijzigingen van artikel 75. In het voorlopig verslag, de memorie 
vann antwoord, het eindverslag en de nota naar aanleiding van het eindverslag315 

wordtt er zelfs geen woord aan gewijd. In het gewijzigd voorstel van wet316 wordt 
inhoudelijkk niets aangepast, maar vindt alleen de hiervoor al gesignaleerde en door 
hett wetsvoorstel 23 023 noodzakelijke vernummering van het zesde lid in het acht-
stee lid plaats. In de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer wordt niet nader 
ingegaann op de voorgestelde wijzigingen van artikel 75. Ook de Eerste Kamer 
maaktt er verder geen woorden aan vuil. 

Zowell  de wijzigingen in het kader van Brede herwaardering II (23 046) als Brede 
herwaarderingg III (23 023) zijn met ingang van 1 januari 1995 van kracht geworden. 

Perr 1 januari 1998 heeft een wijziging van artikel 69 Wet IB 1964 plaatsgevonden 
diee een lek in de overgangsregeling van artikel 75 dicht. 
Indienn een lijfrente volledig onder het overgangsregime valt, zijn alle regels zoals 
diee golden op 31 december 1991 gedurende de gehele looptijd van toepassing. Op 
grondd van artikel 5, elfde lid Wet IB 1964 zoals dat op 31 december 1991 luidde, 
warenn aan een minderjarig kind toekomende lijfrente-termijnen belast bij de ouder 
diee het gezag over dat kind uitoefende. Voor onder het overgangsregime vallende 
lijfrentenn geldt dit dus nog steeds. Indien een ouder of grootouder zijn 'oude' lijf -
rentee wil laten toekomen aan zijn minderjarig kind of kleinkind, biedt artikel 75, 
vierdee lid de mogelijkheid om dit te doen, zonder dat hierbij heffing bij de ouder 
diee het gezag uitoefent optreedt. 

Indienn op grond van artikel 75, eerste lid, laatste volzin een verzoek wordt gedaan 
omm het nieuwe regime van toepassing te laten zijn, wordt een 'oude' lijfrente of 
kapitaalverzekeringg met lijfrenteclausule op grond van het vierde lid aangemerkt 
alss een recht op periodieke uitkeringen of verstrekkingen, waarbij de premies die 
voorr aftrek in aanmerking kwamen, geacht worden te zijn afgetrokken als premies 
voorr lijfrenten ingevolge artikel 45, eerste lid, onderdeel g Wet IB 1964. 
Eenn dergelijke periodieke uitkering voldoet niet aan de eisen om voor aftrekbare 
premiess in aanmerking te komen en is als zodanig dus geen lijfrente als bedoeld in 
artikell  45, eerste lid, onderdeel g Wet IB 1964. Alleen indien op grond van artikel 
75,, vijfde lid een 'oude' lijfrente wordt omgezet in een nieuwe, wordt de gehele 
aanspraakk beschouwd als een lijfrente in de zin van artikel 45, eerste lid, onder-
deell  g Wet IB, waarbij alle als persoonlijke verplichtingen afgetrokken bedragen 
vatbaarr zijn voor de regeling met betrekking tot negatieve persoonlijke verplichtin-
gen.. In een dergelijk geval wordt de omgezette lijfrente beschouwd als een voort-
zettingg van de eerste, met dien verstande dat daarop de regels van toepassing zijn 
zoalss die gelden vanaf 1 januari 1992. Indien echter van omzetting geen sprake is, 
maarr alleen maar wordt geopteerd voor het nieuwe regime, wordt de oude lijfrente 
beschouwdd als een periodieke uitkering, waarop de nieuwe regels met betrekking 

3155 Tweede Kamer 1992-1993, 23 046, nrs 5, 6, 8 en 10. 

3166 Tweede Kamer 1992-1993, 23 046, nr. 12 
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tott periodieke uitkeringen en verstrekkingen van toepassing zijn. Op grond van 
artikell  5, tweede lid, onderdeel c Wet IB 1964, behoren zuivere inkomsten uit 
periodiekee uitkeringen en verstrekkingen tot het persoonlijk inkomen. Indien een 
minderjarigg kind derhalve de begunstigde is voor de uitkeringen uit een periodieke 
uitkeringg als bedoeld in artikel 75, vierde lid vindt de heffing van inkomstenbelas-
tingg over deze uitkeringen plaats bij dat kind.317 De belastingdienst heeft toen deze 
situatiee werd voorgelegd desgevraagd laten weten, dat hier naar zijn oordeel sprake 
iss van 'fiscale grensverkenning' zodat op grond van vast beleid vooraf geen zeker-
heidd wordt gegeven. Wel wordt er nog toegevoegd dat de mogelijke fiscale gevolgen 
zoalss hierboven omschreven door de wetgever niet zijn gewild en voorzien. De 
opzett zal dan ook door de belastingdienst kritisch worden bekeken en zo nodig/ 
mogelijkk worden bestreden.'i a Tegen de stelling dat deze fiscale gevolgen door de 
wetgeverr niet zijn gewild en voorzien pleit het feit dat via een aanpassing van arti-
kell  69 Wet IB 1964 het gesignaleerde lek is gedicht voor zover het uitkeringen aan 
dee echtgenoot van de belastingplichtige die indertijd de premieaftrek heeft genoten 
betreft.3199 Men mag er toch van uitgaan dat niet voor niets is besloten de werking 
vann artikel 69 te beperken tot het tegengaan van het bereiken van tariefsvoordelen 
inn de huwelijkssituatie, door het aanwijzen van de ene echtgenoot als begunstigde 
voorr de lijfrente waarvoor de andere echtgenoot indertijd de aftrek van de lijfrente-
premiee heeft genoten.320 Kennelijk heeft de wetgever het niet nodig geacht om een 
dergelijkee regeling tevens te treffen voor de inkomensoverheveling naar anderen 
dann de echtgenoot. 

Gezienn de duidelijke wettekst op dit gebied, was bestrijding echter niet mogelijk. 
Dergelijke,, naar het oordeel van de belastingdienst ongewenste en niet bedoelde, 
effectenn moesten dus (wederom) via een wetswijziging worden weggenomen. Dit is 
inmiddelss gebeurd via een wijziging van artikel 69 Wet IB 1964. Min of meer ver-
stoptt in de "wijzigingen van technische aard" in het Belastingplan 1998'21 wordt 
eenn tweede lid toegevoegd aan artikel 69 met de volgende inhoud; 

"Indienn met betrekking tot een aanspraak op periodieke uitkeringen of verstrekkingen als bedoeld 

inn artikel 75, eerste lid een verzoek is gedaan als bedoeld in artikel 75, eerste lid, tweede volzin, 

vindtt artikel 5, twaalfde lid, geen toepassing met betrekking tot de periodieke uitkeringen en vers-

trekkingenn die voortvloeien uit de aanspraak waarvoor dat verzoek is gedaan." 

Achtergrondd van deze wijziging vormen volgens de memorie van toelichting de sig-
nalenn die de staatssecretaris hadden bereikt dat onbedoeld en ongewenst gebruik 
wordtt gemaakt van het overgangsrecht voor 'oude' kapitaalverzekeringen met lij f— 

3177 Zie mr A.PG. Jonkers, Soms voordeel bij keuze voor nieuw lijfrenteregime, Pensioen Magazine 1996/3, door mij -

bijj nader inzien ten onrechte - bestreden in Pensioen Magazine 1997/3. Jonkers heeft volkomen gelijk en dat geef 

ikk hem bij dezen volmondig. 

3188 Bron: brief van de Werkgroep verzekeringsproducten van 28 januari 1997 aan Delta Lloyd, kenmerk C970118. 

3199 Tweede Kamer 1990-1991, 21198, nr. 14. 

3200 Waarom de werking van artikel 69 beperkt zou zijn tot de situatie waarin de ene echtgenoot premie aftrekt voor 

eenn onmiddellijk ingaande bij de andere echtgenoot belaste l i j frente- zoals de tweede nota van verbetering 

(211 198, nr. 14) suggereert, ontgaat mij overigens. Artikel 69 werkt evenzeer ingeval van uitkeringen uit een in 

eerstee instantie uitgestelde lijfrente of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule. 

3211 Tweede Kamer 19971998, 25 692. 
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renteclausulee in combinatie met de mogelijkheid om te opteren voor het huidige 
regime.322 2 

Alhoewell  deze wijziging van artikel 69 in sommige gevallen leidt tot het gewenste 
resultaatt (zie voor de gevallen waarin dit niet het geval is paragraaf IV.7.1), ver-
dientt hij niet de schoonheidsprijs. Het is alsof er over een bestaande lekkende 
pleisterr een nieuw plakkertje wordt geplakt om de fietsband op de gewenste druk 
tee houden. De principiële weeffout zit mijns inziens in artikel 75, vierde lid, op 
grondd waarvan een oude lijfrente waarvoor om de toepassing van het nieuwe regi-
mee is verzocht, wordt beschouwd als periodieke uitkering. Veel logischer en con-
sistenterr is het om een dergelijke lijfrente te beschouwen als een lijfrente nieuwe 
stijl.. Hiertoe zou artikel 75 als volgt kunnen worden aangepast. Het vierde en vijf -
dee lid zouden moeten worden samengevoegd tot een nieuw vierde lid met de vol-
gendee strekking: 

"Indienn het eerste lid, eerste volzin, niet van toepassing is, gelden tevens de volgende regels, 

aa Een aanspraak krachtens een op 31 december 1991 bestaande overeenkomst op periodie-

kee uitkeringen als bedoeld in artikel 32, eerste lid, zoals dat luidde op die datum, wordt 

aangemerktt als een aanspraak op periodieke uitkeringen en verstrekkingen, waarbij: 

1  Voor de toepassing van artikel 25, eerste lid, onderdeel g, zoals dat luidt na 31 

decemberr 1991, de waarde van de prestatie tevens wordt verminderd met hetgeen in 

verbandd met de verkrijging van het recht op periodieke uitkeringen of verstrekkingen 

alss waarde van een stamrecht ten laste van de winst is gebracht; 

2  Voor de toepassing van artikel 45c, tweede lid, onderdeel c, zoals dat luidt na 31 

decemberr 1991, de premies die voor aftrek in aanmerking konden komen, onderschei-

denlijkk het gezamenlijke bedrag van hetgeen in verband met de verkrijging van het 

rechtt op periodieke uitkeringen en verstrekkingen als waarde van een stamrecht ten 

tastee van de winst is gebracht of bij de bepaling van het inkomen op grond van een 

stamrechtvrijstellingg niet in aanmerking is genomen, worden geacht in aanmerking te 

zijnn genomen als premies voor lijfrenten ingevolge artikel 45, eerste lid, onderdeel g. 

bb Een aanspraak krachtens een op 31 december 1991 bestaande overeenkomst op periodie-

kee uitkeringen als bedoeld in artikel 25, tweede lid en derde lid, zoals deze luidden op die 

datum,, alsmede een aanspraak krachtens een op 31 december 1991 bestaande overeen-

komstt op periodieke uitkeringen of verstrekkingen (stamrecht) als bedoeld in artikel 19, 

eerstee lid, artikel 44f, eerste lid, onderdeel c, zoals die artikelen luidden op die datum, wor-

denn met ingang van het kalenderjaar waarin het eerste lid, eerste volzin niet van toepas-

singg is, aangemerkt als een aanspraak op een lijfrente als bedoeld in artikel 45, eerste lid, 

onderdeell g, zesde lid en zevende lid, waarop de regels van toepassing zijn zoals die gel-

denn met ingang van 1 januari 1992, waarbij voor de toepassing van artikel 45c, tweede lid, 

zoalss dat luidt na 31 december 1991, de premies die voor aftrek in aanmerking konden 

komen,, onderscheidenlijk het gezamenlijke bedrag van hetgeen in verband met de verkrij-

gingg van het recht op periodieke uitkeringen en verstrekkingen als waarde van een stam-

rechtt ten laste van de winst is gebracht of bij de bepaling van het inkomen op grond van 

eenn stamrechtvrijstelling niet in aanmerking is genomen, worden geacht in aanmerking te 

zijnn genomen als premies voor lijfrenten ingevolge artikel 45, eerste lid, onderdeel g." 

3222 V-N 1997 /4047 
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cc Indien een lijfrente als bedoeld in onderdeel b vóór 1 januari van het kalenderjaar volgend 

opp het jaar waarin het eerste lid, eerste volzin voor het eerst niet van toepassing is, volle-

digg in overeenstemming wordt gebracht met de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 45T 

eerstee lid, onderdeel g, zesde lid en zevende lid, wordt hij geacht gedurende het gehele 

kalenderjaarr waarin het eerste lid, eerste volzin voor het eerst niet van toepassing is 

geweest,, volledig in overeenstemming te zijn geweest met artikel 45, eerste lid, onderdeel 

g,, zesde en zevende lid". 

Inn combinatie hiermee zou artikel 45c, tweede lid, onderdeel a zodanig moeten wor-
denn gewijzigd dat het komt te luiden: 

"a.. de aanspraak op enig moment niet, dan wel niet meer, voldoet aan de in artikel 45, eerste 

lid,, onderdeel g en zesde lid gestelde voorwaarden;" 

Viaa deze aanpassingen wordt bereikt dat indien wordt geopteerd voor het nieuwe 
regimee in geval van een lijfrente of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule zoals 
bedoeldd in artikel 25, tweede en derde lid zoals dat luidde tot 1 januari 1992, dan 
well  een stakingstamrecht als bedoeld in artikel 19 Wet IB 1964 of een FOR-stam-
rechtt als bedoeld in artikel 44f, zoals deze artikelen tot 1 januari 1992 luidden, een 
dergelijkee lijfrente of stamrecht vanaf 1 januari van het jaar waarin het verzoek 
wordtt gedaan, wordt beschouwd als een lijfrente nieuwe stijl zoals bedoeld in artikel 
45,, eerste lid, onderdeel g. Indien de lijfrente of kapitaalverzekering met lijfrente-
clausulee niet tegelijk met het van kracht worden van het nieuwe regime op deze 
polissenn worden aangepast aan de vereisten van dit nieuwe regime, treedt onmiddel-
lij kk de sanctie van artikel 45c, tweede lid in werking. De situatie waarin een ander 
dann de verzekerde als begunstigde is aangewezen op een onder het oude regime 
geslotenn lijfrente, die op verzoek van de verzekeringnemer onder het nieuwe regime 
iss komen te vallen, leidt derhalve terstond tot negatieve persoonlijke verplichtingen 
omdatt de lijfrente niet voldoet aan de eisen van het nieuwe regime. Door het bepaal-
dee in onderdeel c van het nieuwe vierde lid van artikel 75 wordt een gedoogperiode 
tott het einde van het kalenderjaar gecreëerd waarin het verzoek wordt gedaan waar-
meee dergelijke polissen in overeenstemming met het nieuwe regime kunnen worden 
gebracht. . 

IV.77 Resterend e lekke n in art ike l 75 
Ondankss de reparaties en aanvullingen die via Brede herwaardering II en III zijn 
aangebrachtt op artikel 75, lijk t er toch nog een mogelijkheid voor kennelijk onbe-
doeldd gebruik. Het schenken van lijfrente-termijnen aan een buitenlandse belas-
tingplichtigee is mogelijk zonder dat hierover inkomstenbelasting is verschuldigd. 

IV.7.11 Uitkeringen aan minderjarigen indien overgangsregime niet meer van toepassing is 

anderss dan op verzoek 

Dee reparatie die werd beoogd met de wijziging van artikel 69 Wet IB 1964 per 
11 januari 1998 leidt niet volledig tot het gewenste resultaat. De nieuwe pleister is 
watt te klein afgeknipt en dekt als zodanig niet het gehele gat. De wijziging van arti-
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keii  69 leidt er toe dat artikel 5, twaalfde lid Wet IB 1964 niet van toepassing is voor 
lijfrentenn waarvoor een verzoek als bedoeld in artikel 75, eerste lid, tweede volzin is 
gedaan.. De gekozen formulering wijk t af van de formulering van artikel 75, vierde 
lid.. Deze bepaling is namelijk van toepassing op alle periodieke uitkeringen waarop 
artikell  75, eerste lid, eerste volzin niet van toepassing is. Het doen van een verzoek 
voorr toepassing van het nieuwe regime is echter niet de enige manier om onder het 
nieuwee regime te vallen. Verhoging van de premie met ƒ 1,-, anders dan op basis van 
eenn normale en gebruikelijke optie, leidt tot hetzelfde resultaat. Het nieuwe artikel 
6969 bestrijkt deze situatie echter niet. Door de premie te verhogen en de lijfrente 
daardoorr onder het nieuwe regime te brengen, kan nog steeds worden gebruik 
gemaaktt van de mogelijkheden die artikel twaalfde lid biedt. Indien het lek via arti-
kell  69 afdoende zou moeten worden gedicht, zou het tweede lid als volgt moeten 
wordenn gewijzigd: 

"Indienn met betrekking tot een aanspraak op periodieke uitkeringen of verstrekkingen als 

bedoeldd in artikel 75, eerste lid, dit lid, eerste volzin niet van toepassing is, vindt artikel 5, 

twaalfdee lid, geen toepassing met betrekking tot de periodieke uitkeringen en verstrekkingen 

diee voortvloeien uit de aanspraak waarvoor dat verzoek is gedaan." 

IV.7.22 Schenken van lijfrentetermijnen aan een buitenlands belastingplichtige 

Opp grond van artikel 25, tiende lid Wet IB 1964 wordt het onherroepelijk worden 
vann de begunstiging beschouwd als een periodieke uitkering of verstrekking die de 
tegenwaardee voor een prestatie vormt. Deze bepaling is niet van toepassing indien 
sprakee is van een verkrijger die binnenlands belastingplichtige is, het verkregen 
rechtt geen deel uitmaakt van het vermogen van een voor zijn rekening gedreven 
onderneming,, alsmede voor zover bij de begunstigde de inkomsten uit het recht in-
gevolgee artikel 49, eerste lid, onderdeel b, onder 5°, tot zijn binnenlandse onzuivere 
inkomenn behoren. Indien en voor zolang een lijfrente onder het overgangsregime 
vann artikel 75 valt, is geen sprake van een lek. Op dergelijke polissen zijn immers 
dee regels van toepassing zoals die golden op 31 december 1991. Termijnen van lijf -
rentee behoorden op grond van artikel 49 zoals dat tot 1 januari 1992 van kracht 
wass niet tot het binnenlandse inkomen van een buitenlandse belastingplichtige. 
Indienn echter wordt geopteerd voor de toepassing van het nieuwe regime is op 
basiss van de huidige tekst van artikel 75 sprake van een periodieke uitkering waar-
vann de termijnen wel tot het binnenlands onzuiver inkomen van een buitenlandse 
belastingplichtigee behoren. Er is immers sprake van een periodieke uitkering waar-
voorr de premies als persoonlijke verplichtingen in aftrek konden worden gebracht. 
Dee uitzondering zoals geformuleerd in artikel 25, tiende lid, derde volzin Wet IB 
19644 is derhalve van toepassing. Indien de hiervoor geformuleerde wijziging van 
artikell  75 en artikel 45c wordt doorgevoerd, is ook dit lek gedicht. 

IV.88 Samenvatt in g en conclusie s 
Artikell  75 Wet IB 1964, zoals dat vanaf 1 januari 1992 luidt, is in de loop van de 
totstandkomingg van de wetswijzigingen in het kader van Brede herwaardering I 
ingrijpendd gewijzigd. In eerste instantie was het uitgangspunt dat in beginsel het 
nieuwee regime van toepassing was, tenzij om toepassing van het oude regime werd 
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verzocht.. Naderhand werd dit 180° de andere kant op geformuleerd en bleef het 
oudee regime van toepassing tenzij om het nieuwe regime werd verzocht. Door de 
gekozenn formulering dat 'de regels zoals die golden op 31 december 1991' van 
krachtt bleven op polissen die onder de werking van artikel 75 vallen, heeft het 
overgangsregimee een zeer ruime werking. Niet alleen de wetteksten blijven van 
toepassing,, ook de via pseudo wetgeving en jurisprudentie gevormde regels blijven 
vann toepassing. Over het begrip 'verhoging op grond van een bestaande optie- of 
indexeringsclausule'' is uitgebreid gediscussieerd. Uiteindelijk blijken alle bij verze-
keraarss op 1 januari 1992 in gebruik zijnde clausules als 'normaal en gebruikelijk' 
tee worden beschouwd. 

Dee gedegen en langdurige parlementaire behandeling met ongewoon veel invloed 
voorr alle belanghebbenden kon niet voorkomen dat reparatie al snel noodzakelijk 
bleek.. Ook na deze reparatie blijken er nog mogelijkheden te zijn voor onbedoeld 
gebruik.. Dit speelt met name indien wordt geopteerd voor de toepassing van het 
oudee regime, zonder dat de desbetreffende lijfrente wordt omgezet in een lijfrente 
alss bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel g Wet IB 1964. De hieruit voort-
vloeiendee mogelijkheid om inkomensoverheveling toe te passen naar minderjarige 
kinderenn of kleinkinderen, is via reparatiewetgeving in artikel 69, tweede lid 
gedichtt voor de situatie waarin een verzoek is gedaan tot toepassing van het nieu-
wee regime. Indien het nieuwe regime uit anderen hoofde van toepassing is - bij-
voorbeeldd omdat de premie is verhoogd - is het lek blijven bestaan. Inkomens-
overhevelingg naar buitenlands belastingplichtigen is nog steeds mogelijk. Gezien 
dee wettekst zoals die momenteel luidt, is bestrijding mijns inziens tot mislukken 
gedoemd,, zodat wetswijziging noodzakelijk is. De regeling van artikel 75, vierde 
lidd is mijns inziens onlogisch en inconsistent. Een lijfrente waarvoor om toepassing 
vann het nieuwe regime is verzocht, dient als een lijfrente onder het nieuwe regime 
tee worden beschouwd en niet als een periodieke uitkering. Ik heb hiertoe in dit 
hoofdstukk een voorstel geformuleerd voor een wijziging van artikel 75, die in com-
binatiee met een wijziging van artikel 45c Wet IB 1964 dergelijk kennelijk onbe-
doeldd gebruik kan tegengaan. 

Tijdenss de parlementaire behandeling zijn legaliteit, rechtszekerheid, vertrouwen, 
uitvoerbaarheidd en gelijkheid aan de orde geweest. Budget is niet als zodanig apart 
genoemd,, maar heeft zijdelings wel een rol gespeeld bij het door middel van het 
persberichtt van 15 oktober 1990 beperken van de eerbiedigende werking voor 
tegenn premiebetaling afgesloten lijfrenten. 

Dee materieel terugwerkende kracht die artikel 75 in zich heeft, is gezien de uitla-
tingenn van de staatssecretaris van Financiën bij de presentatie van het zogenoemde 
voorontwerpp van wet, in strijd met de uitgangspunten voor toelaatbaarheid van 
terugwerkendee kracht. Dit geldt met name - maar niet alleen - voor in de periode 
166 oktober 1990 tot 1 januari 1992 tegen premiebetaling afgesloten lijfrenten en 
kapitaalverzekeringenn met lijfrenteclausule. 
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Hoofdstu kk V 

OVERGANGSRECHTT VOOR KAPITAALVERZEKERINGEN 

DI EE REEDS BESTONDEN BIJ DE WETSWIJZIGINGEN 

TERR REPARATIE VAN DE KOOPSOMPOLISSEN; 

ARTIKELL 7 8A WET IB 1 9 64 — 

V.ll  Inleidin g 
Artikell  78a bevat het overgangsregime dat noodzakelijk werd door de wijziging 
vann het regime voor kapitaalverzekeringen die tot stand is gekomen bij de Wet van 
233 november 1977 (Stb 647) en in werking is getreden op 3 december 1977. Deze 
wijzigingg werd noodzakelijk geacht aangezien de sinds 1965 geldende regeling 
geleidelijk,, doch in toenemende mate, te kort was gaan schieten. Enerzijds werden 
nieuwee verzekeringsvormen geïntroduceerd, waarbij het accent - zowel wat de 
inhoudd als wat de presentatie betreft - werd verlegd van het aspect van risicodek-
kingg naar dat van belegging. Anderzijds was de rentevoet, die voor Staatsleningen 
bijj  de indiening van het ontwerp van de Wet op de inkomstenbelasting nog rond 
4%% lag, zich op een veel hoger niveau gaan bewegen. Door de veel hogere beleg-
gingsopbrengstt van de ontvangen premies kon ook de rente die de verzekeraars 
aann polishouders ten goede deden komen, belangrijk worden verhoogd. Het gevolg 
vann deze ontwikkelingen was dat de volgens de wettelijke regelingen te belasten 
rentee aanzienlijk achterbleef bij de rente die in feite door de polishouders werd 
genoten.323 3 

Nadatt in de jaren vóór 1975 de hiervoor geschetste ontwikkelingen incidenteel 
reedss aanleiding hadden gegeven tot min of meer gekunstelde, duidelijk op belas-
tingbesparingg gerichte verzekeringsconstructies, kwam het in het jaar 1975 tot een 
doorbraak.. Op grote schaal werd in gestandaardiseerde vorm een verzekerings-
vormm op de markt gebracht die uitsluitend was gericht op het behalen van een fis-
caall  voordeel door het optimaal benutten van het te kort schieten van de wettelijke 
berekeningsmethodiekk en die ook uitdrukkelijk als zodanig werd gepropageerd, de 
zogenaamdee koopsomconstructie.324 325 

Dee staatssecretaris van Financiën constateert in de memorie van toelichting dat hij, 
aann de hand van de gevallen die vóór 1975 ten departemente bekend waren ge-
worden,, reeds tot de conclusie was gekomen dat met de geldende bepalingen het 
resultaatt van bestrijding van deze constructie, zelfs met toepassing van de leer der 
wetsontduikingg of de bepalingen inzake richtige heffing, zeer twijfelachtig zou 
zijn,, zodat wetswijziging noodzakelijk was.326 Niessen betwijfelde dit enigszins en 

3233 Tweede Kamer 1975-1976,14 053, nrs. 1-3, blz. 6 

3244 Tweede Kamer 1975-1976,14 053, nrs. 1-3, blz. 6 

3255 zie vooreen uitgebreide beschrijving van deze constructie dr R.E.C.M, Niessen, Levensverzekeringen fiscus, 

Deventerr 1984, hoofdstuk III en drs R Kavelaars, Zuivere opbrengst van een onzuivere aanspraak, WFR 

1985/5687. . 

3266 Tweede Kamer 1975-1976,14 053, nrs. 1-3, blz. 7 
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zagg nog wel mogelijkheden om in dergelijke situaties het wapen van de richtige 
heffingg succesvol in te zetten.32" 

Hett wetsvoorstel kende een beoogde ingangsdatum van 1 januari 1977. Zonder 
naderee voorzieningen zou dit betekenen dat op alle kapitaalsuitkeringen uit levens-
verzekeringg die vóór 1 januari 1977 plaatsvinden, de tot die datum geldende bepa-
lingenn zouden worden toegepast en op alle uitkeringen op of na 1 januari 1977 de 
voorgesteldee nieuwe bepalingen van toepassing zouden zijn. In de overgangsrege-
ling,, zoals opgenomen in artikel 78a, worden echter nadere voorzieningen voorge-
steldd voor uitkeringen die plaatsvinden op of na 1 januari 1977 uit hoofde van po-
lissenn die zijn afgesloten vóór de datum van indiening van dit wetsvoorstel. Voor 
bepaaldee premieposten en koopsompolissen geldt echter dat zij moeten zijn afge-
slotenn vóór 14 november 1975 teneinde onder de overgangsregeling te vallen. Als 
gevolgg daarvan zullen de uitkeringen op die polissen in vele gevallen niet of slechts 
tenn dele volgens de nieuwe regelen worden belast. Met betrekking tot uitkeringen 
diee plaatsvinden vóór 1 januari 1977 zijn in de overgangsbepalingen geen nadere 
regelingenn opgenomen. Op die uitkeringen zijn dus, ongeacht het tijdstip waarop 
dee polis is afgesloten, de voor de beoogde wijziging geldende bepalingen van toe-
passing.3""  In dit hoofdstuk wordt in paragraaf V.2 de parlementaire geschiedenis 
vann artikel 78a besproken, waarbij onder meer het persbericht van 14 november 
19755 aan de orde komt. Paragraaf V.3 bespreekt het uiteindelijke resultaat zoals 
datt is neergelegd in artikel 78a. In paragraaf V.4 vindt de toetsing aan de uitgangs-
puntenn voor toelaatbaarheid van terugwerkende kracht plaats, waarbij de conclu-
siee is dat de terugwerkende kracht die artikel 78a in zich bergt acceptabel is. De 
jurisprudentiee ter zake van artikel 78a wordt besproken in paragraaf V.5, waarna 
inn paragraaf V.6 de latere wijzigingen van artikel 78a op een rijtj e worden gezet. 
Daaruitt blijk t dat de bij de invoering van artikel 78a gewekte verwachtingen nader-
handd bij de wijziging van dit artikel niet altijd volledig worden gehonoreerd. De 
hieruitt voortvloeiende terugwerkende kracht is niet in overeenstemming met de 
uitgangspuntenn voor toelaatbaarheid van terugwerkende kracht. Het hoofdstuk 
wordtt in paragraaf IV.7 afgesloten met een samenvatting en conclusies. Belang-
rijkstee conclusie is dat in artikel 78a op een evenwichtige manier de tegengestelde 
belangenn van enerzijds het eerbiedigen van bestaande contracten en anderzijds het 
tegengaann van oneigenlijk of onbedoeld gebruik met elkaar heeft verbonden. 

Wetsgeschiedeni s s 

Wettekst t 
Inn het op 17 september 1975 ingediende wetsvoorstel 14 053 luidde het voorge-
steldee artikel 78a in eerste instantie als volgt: 

11 De rente begrepen in een kapitaalsuitkering uit een overeenkomst van levensverzekering 

terr zake waarvan geen koopsom is voldaan, wordt, in afwijking van artikel 28, tweede lid, 

gesteldd op nihil indien de overeenkomst tot stand is gekomen vóór 17 september 1976. 

Dee eerste volzin blijft buiten toepassing ingeval de overeenkomst na 13 november 1975 

3277 dr R.C.E.M. Niessen, Levensverzekering en fiscus, Deventer 1984, blz. 56. 

3288 Tweede Kamer 1975-1976,14 053, nrs. 1 3 , biz. 14 
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tott stand is gekomen en bij de totstandkoming een looptijd van tien jaren of minder en 

betalingg van andere dan vaste en gelijkmatige periodieke premies zijn overeengekomen. 

2.. De rente begrepen in een kapitaalsuitkering uit een overeenkomst van levensverzeke-

ringg ter zake waarvan een koopsom is voldaan, wordt, in afwijking van artikel 28, twee-

dee lid, berekend op de voet van de in het volgende lid opgenomen formule, ingeval 

vóórr 14 november 1975 zowel de overeenkomst tot stand is gekomen als de koopsom 

iss gestort 

33 De in het tweede lid bedoeld rente wordt berekend volgens de formule 

R=Do/DD * Ro + Dn/D * Rn, waarin 

RR voorstelt: de te berekenen rente; 

Doo voorstelt: het aantal dagen dat sedert het tot stand komen van de overeenkomst 

iss verstreken tot 1 januari 1977; 

DD voorstelt: het aantal dagen dat sedert de totstandkoming van de overeenkomst is 

verstrekenn tot het tijdstip van de uitkering; 

Roo voorstelt: de in de uitkering begrepen rente berekend naar anderhalf percent van 

dee verzekerde som voor elk jaar van de looptijd van de verzekering, met dien verstan-

dee dat niet meer dan vijfentwintig jaren van de looptijd in aanmerking worden geno-

men; ; 

Dnn voorstelt: het aantal dagen dat na 31 december 1976 is verstreken tot het tijd-

stipp van uitkering; 

Rnn voorstelt: de in de uitkering begrepen rente berekend volgens artikel 28. 

44 Indien de rente begrepen in een kapitaalsuitkering uit een vóór 1 januari 1977 tot 

standd gekomen overeenkomst van levensverzekering wordt berekend met toepassing 

vann artikel 28, tweede lid, worden ingeval ook uitkeringen vóór 1 januari 1977 hebben 

plaatsgevonden,, de tot aan de tijdstippen van uitkering ter zake van de verzekering vol-

danee premies geacht op de voet van artikel 28, tweede lid, bij die uitkeringen voor 

zoverr mogelijk in aanmerking te zijn genomen. De eerste volzin is van overeenkomstige 

toepassingg bij de berekening van de factor Rn van de in het derde lid opgenomen for-

mule. . 

55 Tot de bestanddelen van het belastbare inkomen waarop artikel 57, eerste en twee-

dee lid van toepassing is, wordt mede gerekend het gedeelte van de volgens het twee-

dee tot en met het vierde lid berekende rente dat de uitkomst vormt van het deel 

Do/DD * Ro van de aldaar opgenomen formule. 

66 Voor de toepassing van het eerste en het tweede lid wordt onder het voldaan zijn van 

eenn koopsom begrepen het verschuldigd zijn van periodieke premies over een tijdvak 

datt niet langer is dan vijfjaren, alsmede het betaald zijn van wisselende periodieke 

premiess waarvan de hoogste meer bedraagt dan het ttenvoud van de laagste premie 

welkee bij de overeenkomst is voorzien. 

V.2.22 Persberich t 14 novembe r 1975 
Inn het wetsvoorstel komt naast de beoogde ingangsdatum van 1 januari 1977 nog 
eenn tweetal belangwekkende data voor. Enerzijds wordt de datum 17 september 
1975,, de dag waarop het wetsvoorstel werd ingediend, genoemd en anderzijds is 
144 november 1975 van belang. 
Opp 14 november 1975 werd de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wijzi-

157 7 



Hoofdstu kk V Overgangsrecht voor kapitaalverzekeringen 

gingg van de inkomstenbelasting en van de loonbelasting in het kader van het belas-
tingplann 1976'2V door de Tweede Kamer ontvangen. Hierin meldde de staatssecre-
tariss van Financiën het volgende: "Het is de tweede ondergetekende bekend dat op 
verschillendee manieren wordt getracht een fiscaal voordeel te behalen door op min 
off  meer gekunstelde wijze gebruik te maken van de huidige wettelijke regelingen 
inzakee levensverzekeringen in de inkomsten- en vermogensbelasting. Aan de ont-
wikkelingenn op dit terrein, waarbij met name het verschijnsel van de kortlopende 
koopsompolissenn opvalt, wordt reeds enige tijd aandacht geschonken, al zijn de 
berichtenn in de pers dat een ambtelijke werkgroep zou zijn gevormd die zich hier-
meee zou bezighouden, niet juist. Deze ontwikkelingen hebben hem tot de conclusie 
gebrachtt dat het noodzakelijk is de wettelijke bepalingen inzake levensverzekerin-
genn in de inkomsten- en vermogensbelasting op korte termijn te wijzigen. Hij is er 
zichh van bewust dat er aan terugwerkende kracht bezwaren zijn verbonden, al kan 
menn over de inhoud van dit begrip verschillend oordelen. Toch mag, gelet op de 
situatiess die zich thans voordoen, er niet van worden uitgegaan dat bij de wetswij-
zigingenn waartoe hij voorstellen zal doen, het bestaande regime voor reeds afgeslo-
tenn polissen - waarbij de na 13 november 1975 afgesloten polissen een bijzondere 
positiee innemen - zonder meer zal worden voortgezet."330 Dit standpunt van de 
staatssecretariss werd door middel van een persbericht op 14 november 1975 wereld-
kundigg gemaakt.'31 

Dezee op zich indertijd nog ongebruikelijke methode van een vooraankondiging bij 
persbericht,, was volgens de staatssecretaris noodzakelijk in verband met de enorme 
omvangg die het afsluiten van koopsompolissen medio 1975 had aangenomen, alsme-
dee omdat de aard van de materie het ten enenmale onmogelijk maakte reeds in no-
vemberr 1975 een ontwerp van wet tot wijziging van de Wet IB 1964 in te dienen.332 

V.2.33 Terugwerkend e kracht ? 

Dee overgangsregeling heeft uitsluitend betrekking op kapitaalsuitkeringen op of na 
11 januari 1977. Op uitkeringen tot die datum blijf t het bestaande regime van toe-
passing.. In de memorie van toelichting wordt geconstateerd dat voor uitkeringen 
opp of na 1 januari 1977, zonder dat sprake zou zijn van terugwerkende kracht, de 
nieuwee bepalingen onverkort zouden kunnen worden toegepast. Van terugwerkende 
krachtt zou immers alleen dan sprake zijn als een zich voorgedaan hebbend feit - in 
casuu het verkrijgen van een uitkering uit levensverzekering - zou worden behan-
deldd op de voet van een wettelijke regeling die nog niet bestond toen dat feit zich 
voordeed33'.. Van Dijck onderschrijft de visie van de staatssecretaris en heeft met de 
overgangsregelingg geen enkele moeite. Er wordt naar zijn mening recht gedaan aan 
gerechtvaardigdee verwachtingen terwijl niet serieuze verwachtingen terecht niet wor-
denn geëerbiedigd.134 Bakker is daarentegen van mening dat op ontoelaatbare wijze 
inbreukk wordt gemaakt op verkregen rechten. Hij veronderstelt zelfs als motief hier-

3299 Tweede Kamer 1975 1976,13 630, nrs 5-6. 

3300 Tweede Kamer 1975-1976,13360. nrs5-6, blz. 24. 

3311 WFR 1975/5249, blz. 1090-1091 

3322 Tweede Kamer 1975-1976,14 053, nrs 1-3, blz. 16 

3333 Tweede Kamer 1975-1976,14053, nrs 1-3. blz. 14. 

3344 Prof. J.E.A.M. van Dijck, Beoordeling van het wetsvoorstel inzake levensverzekeringsrente, WFR 1976/5289. 
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voorr rancuneuze gevoelens bij de staatssecretaris, die eerst de zaak op zijn beloop 
heeftt gelaten en nu, door kennelijk overvragen, probeert de schade voor de schat-
kistt te verhalen op een zodanige manier, dat de betrokkenen niet alleen verwacht 
voordeell  missen, doch ernstige schade lijden.335 Ook Geppaart is van mening dat 
sprakee is van terugwerkende kracht.336 

Zoalss reeds uitvoerig is beschreven in paragraaf 2 schaar ik mij wat dit betreft aan 
dee zijde van de staatssecretaris en Van Dijck. Er is geen sprake van terugwerkende 
krachtt in strikt juridische zin. 

Voorr één bepaling van het wetsvoorstel wordt terugwerkende kracht voorgesteld, 
tee weten het aan artikel 31 toe te voegen zesde lid, dat als volgt luidt: 

"tott kapitaalsuitkeringen uit levensverzekering behoort mede de waarde welke in het economi-

schee verkeer kan worden toegekend aan een overeenkomst van levensverzekering waarbij een 

kapitaall is verzekerd, zodra de polis wordt vervreemd dan wel in het vermogen van een onderne-

mingg wordt gebracht, of de aanwijzing als begunstigde anders dan ten gevolge van overlijden 

onherroepelijkk wordt. Deze bepaling geldt niet, indien de verkrijger of de begunstigde binnen-

landss belastingplichtige is en de verkregen rechten uit de polis geen deel uitmaken van het ver-

mogenn van een voor zijn rekening gedreven onderneming". 

Ditt artikel werkt terug tot 17 september 1976, de dag waarop het wetsvoorstel 

werdd ingediend. 

Ondankss het feit dat er overigens strikt genomen geen sprake is van terugwerken-
dee kracht indien het nieuwe systeem vanaf 1 januari 1977 op alle bestaande kapi-
taalverzekeringenn van toepassing zou zijn, heeft de staatssecretaris zover niet wil -
lenn gaan. Hij wil de nieuwe bepalingen niet onverkort toepassen op uitkeringen na 
11 januari 1977, omdat hij er niet aan wil voorbijgaan dat van vele vóór het tijdstip 
vann het wetsvoorstel, c.q. vóór 14 november 1975 afgesloten polissen - waarvan 
eenn groot aantal ver in het verleden - niet kan worden gezegd dat zij uitsluitend op 
belastingbesparingg gerichte verzekeringsovereenkomsten zijn.337 

Parlementair ee behandelin g 
Dee overgangsregeling in het voorgestelde artikel 78a kende in eerste instantie drie 
verschillendee groepen polissen met elk hun eigen fiscale behandeling, te weten: 
11 kapitaalverzekeringen tegen premiebetaling die zijn afgesloten vóór 17 septem-

berr 1976; 
22 kapitaalverzekeringen tegen premiebetaling die zijn afgesloten na 13 november 

19755 met een looptijd van tien jaar of korter en met wisselende premies; 
33 kapitaalverzekeringen tegen koopsom die zijn afgesloten vóór 14 november 1975 

Kapitaalverzekeringenn tegen premiebetaling afgesloten vóór 17 september 1976 

Dezee groep kapitaalverzekeringen is afgesloten voor de indiening van het wets-

3355 C.PA. Bakker, Rente in uitkeringen uit levensverzekeringen, een halfslachtige oplossing, WFR 1976/5289 

3366 Terugwerkende kracht op het gebied van belastingwetgeving (2), Bespreking van het preadvies van mr H. Prast, 

Geschriftenn van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 151, Deventer 1979, blz. 6. 

3377 Tweede Kamer 1975 -1976,14 053, nrs. 1-3, blz. 14. 
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voorstell  en wordt - in tegenstelling tot de polissen die hiervoor onder 2 zijn ge-
noemdd - beschouwd als gangbare vorm van premiepolissen, waarbij andere dan 
fiscalee motieven voorop hebben gestaan. Hoewel bij de aankondiging van het 
wetsvoorstell  en in het naar aanleiding daarvan op 14 november 1975 gepubliceer-
dee persbericht de mogelijkheid werd opengelaten om ook deze groep verzekeringen 
onderr het nieuwe regime te laten vallen, vond de staatssecretaris het niet onrede-
lij kk om alle uitkeringen na 1 januari 1977 op dergelijke polissen nog volledig te 
behandelenn volgens de tot die datum geldende bepalingen. De vooraankondiging 
wass immers niet in de eerste plaats op deze vorm gericht. De overgangsregeling 
komtt er voor de in het eerste lid genoemde groep polissen op neer, dat het totale 
tott de expiratiedatum gekweekte rentebestanddeel niet wordt belast.118 

V.2.4.22 Kapitaalverzekeringen tegen premiebetaling die zijn afgesloten na 13 november 
19755 met een looptijd van tien jaar of korter en met wisselende premies 
Voorr een bepaalde categorie voor 17 september 1976 tegen premiebetaling afge-
slotenn polissen, acht de staatssecretaris het niet verantwoord om volledige eerbie-
digendee werking toe te passen zoals die geldt voor de in IV.2.4.1 omschreven 
groepp kapitaalverzekeringen. Het betreft kapitaalverzekeringen tegen premiebeta-
lingg die zijn afgesloten na 13 november 1975 met een looptijd van tien jaar of 
minderr en waarbij geen sprake is van vaste en gelijkmatige periodieke premies. 
Hett begrip vaste en gelijkmatige periodieke premies is ontleend aan de definitie 
vann het begrip lijfrente, zoals dat indertijd in artikel 25, tweede lid Wet IB 1964 
wass opgenomen en heeft de aldaar bedoelde betekenis. Met name brengt dit in 
verbandd met het arrest van de Hoge Raad van 8 oktober 1975, BNB 1976/50, 
medee dat ook een polis waarvan de premie is geïndexeerd met een aan de beïn-
vloedingg door partijen onttrokken index, kan gelden als één met vaste en gelijkma-
tigee periodieke premie.319 

Voorr deze categorie polissen is niet de datum van indiening van het wetsvoorstel 
alss overgangsdatum van het bestaande fiscale regime naar het voorgestelde regime 
aangehouden,, doch die van 13 november 1975. Het gaat hier namelijk om een 
verzekeringsvormm die met name is opgekomen na de bekendmaking in november 
19755 van het voornemen om de wet te wijzigen en die is bedoeld als alternatief 
voorr de koopsomconstructie. Het gaat hier volgens de staatssecretaris onmisken-
baarr om een verzekeringsvorm waarbij niet het verzekeren, maar het behalen van 
fiscaall  voordeel op de voorgrond staat. De staatssecretaris acht het redelijk en ge-
wenstt deze polissen uit te zonderen van de algemene soepele overgangsregeling 
voorr de hiervoor vermelde premiepolissen. Hij stelt daarom voor de uitkeringen na 
11 januari 1977 op deze categorie polissen volledig volgens het nieuwe regime te 
belasten.. Evenals voor koopsompolissen geldt voor deze categorie premiepolissen, 
datt van de datum 14 november 1975 af, verzekeringnemers en verzekeraars zich 
redelijkerwijzee ervan bewust konden zijn dat uitkeringen mogelijk onder een ge-
wijzigdd fiscaal regime zouden vallen.340 

3388 Tweede Kamer 1975-1976, 14 053. nrs 1-3, blz. 15. 

3399 Tweede Kamer 1975-1976, 14 053, nrs 1-3, blz. 24. 

3400 Tweede Kamer 1975-1976,14 053, nrs 1-3, blz. 15. 
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Kapitaalverzekeringenn tegen koopsom die zijn afgesloten vóór 14 november 1975 
Kapitaalverzekeringenn die zijn afgesloten tegen koopsom komen slechts voor een 
beperktt overgangsregime in aanmerking, indien zij zijn afgesloten vóór 14 november 
1975,, de datum waarop het voornemen tot wetswijziging op dit punt werd gepubli-
ceerd.. Enigszins cryptisch wordt onder het begrip 'kapitaalverzekering tegen koop-
som'' mede verstaan de kapitaalverzekering waarvoor periodieke premies zijn ver-
schuldigdd over een tijdvak dat niet langer is dan vijf jaren, alsmede het betaald zijn 
vann wisselende premies waarvan de hoogste meer bedraagt dan het tienvoud van de 
laagstee premie welke bij de overeenkomst is voorzien.341 

Hett overgangsregime voor deze groep kapitaalverzekeringen, die ook de (ruim) voor 
19755 afgesloten verzekeringen omvat, voorziet in een knip in het belastbare rente-
bestanddeel.. Bij uitkeringen na 1 januari 1977 wordt de tot deze datum gekweekte 
rentee volgens de 'oude' methodiek belast en wordt voor wat de nadien gekweekte 
rentee betreft de nieuwe methodiek toegepast. De wijze waarop dit dient te geschie-
denn is in het tweede lid van artikel 78a neergelegd in een ingewikkeld ogende formu-
le.. De looptijd van de verzekering wordt in tweeën gesplitst naar rato van het 
gedeeltee van de looptijd dat reeds was verstreken tot 1 januari 1977 en het gedeelte 
vanaff  1 januari 1977 tot aan de einddatum van de verzekering. De breuk 'verstreken 
looptijd/totalee looptijd' wordt vermenigvuldigd met het rentebestanddeel volgens het 
oudee regime, uitgaande van de volledige looptijd. De breuk 'toekomstige 
looptijd/totalee looptijd' wordt vervolgens vermenigvuldigd met het rentebestanddeel 
opp basis van het nieuwe regime. De optelsom van deze twee producten is het te 
belastenn rentebestanddeel. Op deze wijze wordt op een naar mijn mening aanvaard-
baree manier rekening gehouden met de in het verleden opgebouwde rechten. 

Aann de memorie van toelichting ontleen ik het volgende schema: 

soortt polis 

11 Premiepolissen 
(anderee dan die 
onderr 2) 

22 Premiepolissen met 
eenn looptijd van 
100 jaren of korter 
enn met wisselende 
premies s 

33 Koopsompolissen 

Afsluitdatumm polis 

vóórr indiening 
wetsvoorstel l 

naa indiening 
wetsvoorstel l 

vóórr 14 november 
1975 5 

naa 13 november 1975 

vóórr 14 november 
1975 5 

naa 13 november 1975 

Uitkeringen n 
voorr 1 januari 1977 

oudd regime 

oudd regime 

oudd regime 

oudd regime 

oudd regime 

oudd regime 

opp of na 1 januari 
1977 7 

oudd regime 

nieuww regime 

oudd regime 

nieuww regime 

oudd en nieuw regime 

nieuww regime 

3411 Artikel 78a, zesde lid zoals voorgesteld in wetsvoorstel 14 053. 
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V.2.4.44 Voorlopig verslag en memorie van antwoord 

Inn het voorlopig verslag, dat werd vastgesteld op 14 januari 1977, constateren de 
ledenn van de fracties van ARP, CHU en KVP dat het niet juist is de voorgestelde 
ingangsdatumm van 1 januari 1977 te handhaven. Zij nodigden de staatssecretaris 
uitt een nieuwe datum voor te stellen.342 Indien de datum van 1 januari 1977 ge-
handhaafdd zou worden, zou sprake zijn van formele terugwerkende kracht. Uitke-
ringenringen die plaats zouden vinden na 1 januari 1977 maar voor de datum waarop 
hett wetsvoorstel definitief zou zijn aangenomen, zouden worden belast volgens het 
nieuwee regime dat ten tijde van de uitkering nog niet van kracht was. 
Overigenss onderschreven de hiervoor genoemde fracties niet zonder meer de stel-
lingg van de staatssecretaris dat voor uitkeringen die geschieden na de datum van 
inwerkingtredingg het nieuwe regime onverkort zou kunnen gelden zonder dat 
sprakee zou zijn van terugwerkende kracht. Volgens deze parlementariërs is de 
vraagg of onder 'het zich voordoende feit"43 moet worden verstaan het verkrijgen 
vann een uitkering uit levensverzekering dan wel de volledige verzekeringsgang, die 
aanvangtt met het sluiten van de polis en eindigt met de uitkering. Naar het oordeel 
vann deze Tweede Kamerleden moet met de rechtszekerheid van contribuabelen 
uiterstt zorgvuldig worden omgesprongen. In casu ging het volgens hen vooral om 
dee vraag of adviseurs nog wel fiscale raad kunnen geven als de fiscale wetgever 
iederr moment kan ingrijpen. Zij koesterden dan ook grote zorg over elementen van 
terugwerkendee kracht of - als men die strikt genomen niet aanwezig zou achten -
dann toch elementen van een indruisen tegen de leer van het gewekte vertrouwen. 
Inn het algemeen is terugwerkende kracht of het ingaan tegen gewekt vertrouwen 
eenn slechte en gevaarlijke zaak, die de rechtszekerheid aantast en waar deze leden 
buitengewoonn huiverig tegenover stonden. 

Desondankss waren deze fracties van mening dat het met betrekking tot zuivere koop-
sommen,, mede gezien de duidelijke en officiële waarschuwingen van 14 november 
1975,, verantwoord was om het regime te wijzigen voor polissen welke na die waar-
schuwingenn zijn gesloten. Wel was het volgens hen juister om de bepalende datum 
éénn dag later te stellen op 15 november 1975. De overgangsregeling waarbij voor 
bepaaldee polissen een splitsing wordt aangebracht, waardoor een deel van de loop-
tij dd onder het nieuwe regime komt te vallen, leidde echter tot grote twijfels. Indien 
dee volledige verzekeringsgang moet worden gezien als 'het zich voordoende feit', 
dann is ook hier wel degelijk sprake van een gedeeltelijk terugwerkende kracht.344 

Omm de volledige verzekeringsgang als het zich voordoende feit te beschouwen, 
gaatt mij te ver. Waar het om gaat, is welk regime is van toepassing indien zich een 
belastbaarr feit voordoet. Het belastbare feit in dezen wordt gevormd door de uit-
keringg uit een kapitaalverzekering. Indien deze uitkering plaatsvindt nadat de wet 
iss gewijzigd, valt deze in beginsel onder het nieuwe regime, tenzij er overgangs-
rechtt van toepassing is dat dit verhindert. In dergelijke gevallen is geen sprake van 
formelee terugwerkende kracht. 

3422 Tweede Kamer 1976-1977,14053, nr. 4, blz. 22. 

3433 Zie Tweede Kamer 1975-1976,14 053, nrs 1-3, blz. 14. 

3444 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nr. 4, blz. 22. 
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Volgenss de hiervoor geciteerde fracties zal in het algemeen de verzekeringswereld 
dee garantie dienen te worden gegeven dat dit wetsvoorstel verband houdende met 
dee koopsomconstructie op zichzelf staat en niet het begin is van een meer algeme-
nee aantasting van de rechtszekerheid. Niet alleen de verzekeringswereld, maar ook 
dee burgers zullen dit goed moeten weten. De rechtszekerheid mag naar hun oor-
deell  niet worden aangetast, al kan het op grote schaal propageren en gebruik 
makenn van een niet bedoelde constructie daar bij wijze van uitzondering toe nopen. 
Inn deze samenhang wilden de desbetreffende leden hun grote aarzeling, om niet te 
sprekenn van hun tegenzin, tot uitdrukking brengen, omtrent de juistheid van de 
claim,, die de bewindsman wenst te leggen op normale premiepolissen, gesloten 
vanaff  de datum van indiening (17 september 1976) en vóór het kracht van wet ver-
krijgenn van het voorstel. Hun aarzeling op dit onderdeel was des te groter omdat 
volgenss hen het wetsvoorstel behoort te worden gewijzigd.345 

Doorr deze parlementariërs wordt veel nadruk gelegd op het rechtszekerheids- en 
hett vertrouwensbeginsel. Bij het formuleren van overgangsrecht spelen echter meer 
aspectenn een rol, zoals budgettaire overwegingen en het gelijkheidsbeginsel. Het 
opp een juiste wijze met elkaar in evenwicht brengen van deze aspecten maakt het 
formulerenn van overgangsrecht zo gecompliceerd. 

Dee leden van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer waren positiever over de voor-
stellen.. Zij constateerden met instemming dat het bestaande regime voor lopende 
tegenn premiebetaling gesloten polissen onveranderd bleef. Wel merkten zij op, dat 
volgenss het wetsvoorstel koopsompolissen die in een ver verleden zijn afgesloten 
zonderr de bedoeling van oneigenlijk gebruik, voor de periode na 1 januari 1977 
onderr het nieuwe regime zouden vallen. Het lijk t deze leden redelijk dergelijke 
koopsompolissen,, ver in het verleden gesloten zonder dat daarbij sprake kan zijn 
geweestt van de opzet tot oneigenlijk gebruik, niet onder het nieuwe regime te doen 
vallen.. Dit kan volgens hen gebeuren door het voorgestelde artikel 78a zodanig te 
wijzigenn dat, indien Do (zie de formule in de in paragraaf V.2.1 opgenomen wet-
tekstt en besproken in paragraaf V.2.4.3) in jaren gemeten, groter is dan 25, het te 
belastenn rentebestanddeel 25 * 1,5%, oftewel 37,5 van de verzekerde som blijft.346 

Dee leden van de WD-fractie zouden graag uitgelegd zien waarom deze maal niet 
iss gekozen voor de volledige handhaving van het bestaande regime, zoals dat 
indertijdd bij de invoering van de Wet IB 1964 artikel 75 en bij de toevoeging van 
hett tweede lid aan dit artikel in 1971 wel is gebeurd. Zij stelden dat het in beginsel 
tochh redelijk is dat gewekte verwachtingen worden gehonoreerd. In de omvang 
vann de vlucht van de kapitaalverzekeringsconstructie kan toch geen reden zijn 
gelegenn deze verwachtingen niet te honoreren, zo vroegen zij zich af. De gekozen 
vluchtwegg was immers volledig legaal en een aantal belastingplichtigen heeft de 
gevondenn oplossing zelfs aan de fiscus voorgelegd alvorens tot het afsluiten van de 

3455 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nr. 4, blz. 23 

3466 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nr. 4, blz. 23. 
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poliss over te gaan341-. Velen zijn verplichtingen aangegaan die zij moeilijk zullen kun-
nenn honoreren indien het wetsvoorstel ongewijzigd wordt aanvaard. Daarbij komt, 
datt niet aan de belastingplichtige maar aan de wetgever, in het bijzonder de minister 
vann Financiën, moet worden toegerekend, dat niet eerder aan de bestaande moge-
lijkhedenn een halt werd toegeroepen. De WD-fractie had dan ook de grootste moei-
lijkhedenn met de door de regering ter zake ontvouwde gedachten. 
Diee moeilijkheden voelden zij ook wat betreft de data van 13 november 1975, 17 
septemberr 1976 en 1 januari 1977. Het minste bezwaar betrof het feit dat naar 
hunn oordeel niet de data van 13 november en 27 september hadden mogen worden 
gekozenn uitgaande van de opvatting van de regering, maar de dagen volgende op 
diee van de uitgegeven waarschuwing respectievelijk de indiening van het wetsvoor-
stel.. De eigenlijke moeilijkheden zijn volgens deze leden gelegen in de formele 
terugwerkendee kracht. Ook al heeft een voortreffelijke wetenschapsman als pro-
fessorr Van Dijck in zijn artikel (zie paragraaf V.2.3) geen enkele moeite daarmee, 
omdatt recht wordt gedaan aan gerechtvaardigde verwachtingen en omdat niet 
serieuzee verwachtingen, zoals hij stelt, terecht niet worden geëerbiedigd, uit een 
oogpuntt van behoorlijke wetgeving in een democratische rechtsstaat moet een zeer 
duidelijkk vraagteken bij deze oplossing worden geplaatst. Dat vraagteken moet 
wordenn geplaatst ook in de gevallen waarin de gekozen oplossing redelijk lijkt . 
Zekerr het deel van de wetgever, gevormd door de Staten Generaal, behoort uiterst 
huiverigg te zijn voor discretionaire wetgeving waarbij simpele 'mededelingen' van 
dee zijde van de Regering belangrijke rechtsgevolgen kunnen meebrengen. De 
VVD'erss verwijzen naar artikel 4 van de Wet Algemene Bepalingen dat stelt dat 
eenn wet alleen voor het toekomende kan verbinden en geen terugwerkende kracht 
magg hebben. Bovendien zijn daar regels gegeven over de afkondiging en inwer-
kingtreding.. Vooral in de gevallen, dat de terugwerkende kracht 'niet onredelijk' 
lijk tt te zijn, dienen de Staten Generaal uiterst behoedzaam te zijn. De precedent-
werkingg van hun medewerking in dit opzicht vermindert de kracht van de parle-
mentairee bezwaren ook in gevallen indien de werking apert onredelijk is. Nu door 
eenn eigenlijk niet te pardonneren traagheid van de zijde van de staatssecretaris de 
indieningg van dit wetsvoorstel zo lang na de aankondiging op zich heeft laten 
wachten,, klemt dit vraagstuk te meer, omdat de gekozen oplossing wel een heel 
anderee is dan de Staten Generaal en de door deze vertegenwoordigde bevolking 
mochtenn verwachten op grond van de mededelingen in november 1975. Zulks ver-
hoogtt naar het oordeel van de VVD het dubieuze karakter van de voorgestelde 
terugwerkendee kracht in staatsrechtelijke en politieke zin.348 

Ookk hier blijken het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel het zwaarste te 
wegenn bij de Tweede Kamerleden. Zoals hiervoor reeds is opgemerkt, spelen meer 
aspectenn een rol. De verwijzing naar artikel 4 van de Wet AB is, afgezien van de 
ingangsdatumm van 1 januari, onjuist aangezien ook bij het geheel ontbreken van 
eenn overgangsregeling geen sprake is van formele terugwerkende kracht. Feiten die 

3477 Zie bijvoorbeeld HR 30 oktober 1985, BNB 1986/33. 

3488 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nr. 4, blz. 24. 
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inn het verleden zijn voorgevallen worden belast op grond van het toenmalige fisca-
lee regime. Feiten die na de wetswijziging plaatsvinden, worden belast volgens het 
nieuwee regime. De Wet AB verzet zich hier niet tegen. 

Dee fractie van D.S.VO vroeg zich af of, nu het voorstel om de wetswijziging op 
11 januari 1977 inwerking te doen treden, dus lang voor de behandeling in beide 
Kamerss zal zijn voltooid, zulks vaker is voorgekomen bij fiscale wetsvoorstellen. 
Zijj  merkten op dat het afwijzen van heffing met terugwerkende kracht het inder-
daadd niet belet om nieuwe inkomsten aan een nieuw regime van inkomstenbelas-
tingg (bijvoorbeeld andere belastingvrije sommen, andere tarieven, andere leeftijds-
grenzen)) te onderwerpen. Hier ligt het naar hun oordeel echter anders, nu een 
wijzigingg van de inkomstenbelasting wordt voorgesteld die specifiek inkomsten uit 
levensverzekeringg treft. Zij vroegen zich af of de staatssecretaris een dergelijke 
aanpakk bijvoorbeeld te rechtvaardigen zou achten indien een wijziging van inkom-
stenbelastingg zou worden ingevoerd die specifiek pensioenen van overheidsdiena-
renn zou treffen. 

Waarr het verschil nu volgens D.S.VO precies zit, ontgaat mij. Er is principieel geen 
verschill  tussen wat deze fractie 'nieuwe inkomsten' noemt en een uitkering uit een 
kapitaalverzekeringg nadat de wet is gewijzigd. In zoverre is een dergelijke uitke-
ringg ook een 'nieuwe inkomst' die onder het nieuwe regime kan vallen zonder dat 
sprakee is van terugwerkende kracht. 

Hett was de leden van de D.S.'70-fractie niet duidelijk waarom premiepolissen, 
geslotenn vóór de datum van ingang van het wetsvoorstel, maar na de indiening 
ervan,, anders worden behandeld dan overige premiepolissen. Het gaat hier niet 
omm polissen met gekunstelde constructies maar om gewone polissen. Zij vroegen 
off  de staatssecretaris voorbeelden zou kunnen noemen (anders dan bij conjunctu-
relee faciliteiten zoals investeringsaftrek) waar de datum van indiening van een fis-
caall  wetsvoorstel zo'n belangrijke rol speelt in het voorstel. Tevens vroegen zij of 
ditt niet af deed aan de positie van het parlement als medewetgever.349 

Ookk de fractie van de SGP betwijfelde of de terugwerkende kracht, met name voor 
zoverr deze betrekking heeft op vóór 17 september 1976 afgesloten polissen, in 
overeenstemmingg is met de gevestigde traditie in het fiscale recht. Zij vroegen zich 
aff  of de terugwerkende kracht niet op gespannen voet verkeert met algemene 
beginselenn van wetgeving. Tevens vroegen zij hoe koopsommen met aanvullend 
vij ff  jaar premiebetaling die zijn afgesloten vóór 14 november 1975 behandeld 
worden.350 0 

Hett Tweede Kamerlid Nooteboom tenslotte, betoogde dat belastingplichtigen zich 
uiteraardd altoos bewust dienen te zijn dat mogelijk een gewijzigd fiscaal regime zal 
wordenn ingevoerd, maar vroeg zich af op welke grond verzekeringnemers en verze-

3499 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nr. 4, blz. 24. 
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keraarss redelijkerwijs hebben moeten verwachten dat een wijziging voor premie-
postenn zou worden ingevoerd. Welke bewijsvoering wordt gehanteerd om aan te 
tonenn dat 'duidelijk is gebleken' dat bepaalde verzekeringen slechts zijn gekozen 
mett het oog op het behalen van fiscaal voordeel, zo vroeg Nooteboom zich af. Hij 
sloott zijn vraagstelling af met de vraag, op welke wijze wordt vastgesteld dat bij 
koopsompolissenn van vóór 1975 géén sprake is geweest van oneigenlijk gebruik.351 

Dee staatssecretaris wil zich, zo blijk t uit de memorie van antwoord, nog nader 
beradenn op de uitnodiging van KVP, CHU en ARP om te komen met een nieuwe 
ingangsdatum.. Hij blijf t in antwoord op de opmerkingen van deze fracties - mijns 
inzienss terecht, zie paragraaf 1.2 en hiervoor- van mening, dat het enige criterium 
waaraann kan worden getoetst of een wijziging van een belastingwet al dan niet te-
rugwerkendee kracht heeft, moet zijn of het belastbare feit wordt behandeld op 
grondd van een wettelijke regeling die nog niet bestond toen dat feit zich voordeed. 
Dee gedachte dat niet zou moeten worden gelet op het belastbare feit (het verkrij-
genn van een uitkering uit levensverzekering) maar op de volledige verzekerings-
gangg wordt door hem afgewezen. In die gedachtengang zou immers steeds sprake 
zijnn van terugwerkende kracht daar waar geen sprake is van volledige eerbiedigen-
dee werking. Daarmee komt men, aldus de staatssecretaris, niet alleen in strijd met 
dee algemeen aanvaarde indeling van overgangsregelingen in regelingen met eerbie-
digendee werking, met exclusieve werking en met terugwerkende kracht, maar 
bovendienn zouden, toegespitst op het belastingrecht, in die benadering grote delen 
vann de belastingwet praktisch niet kunnen worden gewijzigd zonder 'terugwerken-
dee kracht'. Het is toch eerder regel dan uitzondering dat nieuwe belastingmaatre-
gelenn invloed hebben op verhoudingen die hun wortels hebben in het verleden. 

Ikk onderschrijf dit betoog van de staatssecretaris. Het is opvallend dat, met name 
bijj  levensverzekeringen, de politiek bereid is ruime eerbiedigende werking toe te 
staan,, terwijl onmiddellijke werking toch het uitgangspunt is. Zie verder hoofd-
stukk II en hoofdstuk VII I waarin het overgangsrecht in zijn algemeenheid en het 
overgangsrechtt bij een aantal aanverwante wetten wordt besproken. Uit de reac-
tiess van de Kamer blijk t dat op het gebied van levensverzekeringen een ruime eer-
biedigendee werking als min of meer logisch wordt beschouwd. 

Dee staatssecretaris deelt de mening van de Tweede Kamerleden dat met de rechts-
zekerheidd van de contribuabelen zorgvuldig dient te worden omgesprongen. Naar 
zijnn mening is die zorgvuldigheid in de voorgestelde overgangsregeling terdege te-
rugg te vinden. Uit deze regeling blijkt immers dat de staatssecretaris zich veel moei-
tee heeft getroost om - door een ruime eerbiedigende werking voor te stellen - reële 
verwachtingenn van verzekerden niet te beschamen. Verwachtingen inzake een bui-
tensporigg voordeel ten koste van de fiscus acht hij echter niet reëel. Hij vindt het 
daaromm niet juist om 'het ingaan tegen gewekt vertrouwen' ter sprake te brengen 
mett betrekking tot de door dit wetsvoorstel bestreken koopsomconstructies. Hij 
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haaltt hierbij het antwoord aan van een van zijn ambtsvoorgangers naar aanleiding 
vann een vraag naar de overgangsregeling bij de invoering van artikel 27 Wet IB 
1964.. Deze merkte indertijd op: "De bewindsman heeft ernstige bezwaren tegen 
eenn overgangsregeling als in de vraag wordt gesuggereerd. Er is hier sprake van 
maatregelenn tegen notoir misbruik en er is naar zijn mening geen plaats voor een 
tegemoetkomendee houding. De bewindsman meent dat het vertrouwen in het wet-
gevingsbeleidd een zeer belangrijk goed is, dat zeker niet mag worden geschokt. 
Maatregelenn tegen anti-fiscale constructies zullen echter dit vertrouwen zeker niet 
schaden.. Integendeel, zij zullen dit vertrouwen juist vergroten".352 

Hijj  laat er geen misverstand over bestaan dat indien opnieuw zou blijken van een 
notoirr oneigenlijk gebruik, opnieuw een wetswijziging zal worden voorgesteld, 
waarbijj  er niet bij voorbaat van mag worden uitgegaan dat deze eerbiedigende 
werkingg zal hebben.3" De overgangsregeling voor koopsompolissen die voor 14 
novemberr 1975 zijn gesloten, is naar zijn oordeel zeer soepel doordat hierin eer-
biedigendee werking is opgenomen voor de tot de voorgestelde ingangsdatum ge-
kweektee rente. Hij ziet echter geen enkele reden om ook ten aanzien van deze 
polissenn een volledige eerbiedigende werking voor te stellen. Dit zou ertoe leiden 
datt de koopsomconstructies van voor 14 november 1975 ongemoeid blijven. Ook 
dee suggestie om de cruciale datum een dag op te schuiven naar 15 november 1975 
neemtt hij niet over. Op 14 november is een wetswijziging aangekondigd die via een 
persberichtt meteen op ruime wijze in de openbaarheid is gebracht. Zou bij die 
gelegenheidd 15 november als bepalende datum zijn genoemd, dan zou er een onge-
lijk ee behandeling zijn ontstaan tussen belastingplichtigen die op 14 november na 
kennisnemingg van dit bericht nog maatregelen konden treffen en belastingplichti-
genn die daartoe niet meer in staat waren; aldus de staatssecretaris.354 

Opp zichzelf valt er voor deze redenering wat te zeggen. Aan de andere kant wordt 
dee belastingplichtige die op 14 november 1975 's-ochtends vroeg, voordat het pers-
berichtt werd gepubliceerd, het aanvraagformulier voor een koopsompolis onderte-
kendee hierdoor overvallen en geconfronteerd met een nieuw regime voor zijn polis 
datt hij bij het afsluiten van de verzekering nog niet kon voorzien. 

Dee staatssecretaris kan begrip opbrengen voor de grote aarzeling van de fracties 
diee later samen het CDA zouden gaan vormen met betrekking tot de behandeling 
vann normale premiepolissen die zijn gesloten tussen de datum van indiening van 
hett wetsvoorstel (17 september 1976) en de datum waarop het voorstel kracht van 
wett verkrijgt. Hij zou de overgangsregeling die voorziet in bestendiging van het 
bestaandee wettelijke regime ook gaarne hebben uitgestrekt tot de hier bedoelde 
premiepolissen.. Zoals aangegeven in de memorie van toelichting"5 heeft hij dit niet 
verantwoordd geacht. Een dergelijke overgangsregeling zou immers hebben inge-

3522 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nrs 5-6, blz. 33 & 34. 

3533 De in eerste instantie door het wegvallen van een aantal woorden onbegrijpelijk geworden zin is naderhand gecor-

rigeerdd in de nota naar aanleidingvan het eindverslag, Tweede Kamer 1976-1977,14 053,nr. 9, blz. 15. 

3544 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nrs 5-6, blz. 34. 

3555 Tweede Kamer 1975-1976 ,14 053, nrs 1-3, blz. 15. 
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houdenn dat nog steeds de mogelijkheid zou bestaan om de aldaar aangeduide ge-
kunsteldee premiepolissen als alternatief van de koopsomconstructie te sluiten.356 

Dee door de PvdA voorgestelde wijziging, waardoor het rentebestanddeel in een uit-
keringg uit een vóór 14 november 1975 gesloten koopsompolis maximaal 25 * 1,5% 
is,, neemt de staatssecretaris bij nota van wijziging wel over.357 

Opp de vraag van de WD-fractie waarom niet is gekozen voor een ruime over-
gangsregelingg zoals bijvoorbeeld bij het tot stand komen van de Wet IB 1964 werd 
opgenomenn in artikel 75 van die wet, antwoordt de staatssecretaris als volgt: "Wat 
nuu de koopsompolissen betreft, de ondergetekende heeft hierbij zwaar laten wegen 
datt het hierbij gaat om een evident op belastingvoordeel gerichte constructie, 
waarbijj  in de literatuur vraagtekens zijn geplaatst, welke constructie is ontraden 
doorr vele fiscale adviseurs en ten aanzien waarvan vele levensverzekeringsmaat-
schappijenn zich gedurende lange tijd - sommige tot het einde toe - afkerig hebben 
getoond.. Aangezien het voordeel ten koste van de fiscus ook bij de acquisitie dui-
delijkk op de voorgrond is geplaatst, acht de ondergetekende het onaannemelijk dat 
degenenn die zulk een verzekering hebben gesloten zich niet zouden hebben gereali-
seerdd dat zij daarmede een aanzienlijk risico liepen. In de gegeven omstandigheden 
zouu een regeling met volledige eerbiedigende werking stellig als onbevredigend 
wordenn ervaren door hen die bewust hebben afgezien van de constructie. Zij zou-
denn zich in dat geval, naar het de ondergetekende voorkomt, met meer grond in 
hunn rechtsgevoel gekrenkt kunnen voelen dan degenen die zich thans 'getroffen' 
voelenn omdat door de voorgestelde overgangsregeling hun een beoogd voordeel 
grotendeelss wordt ontnomen."358 

Afgezienn van de vraag of de eerbiedigende werking al dan niet terecht is beperkt, 
hebb ik grote moeite met deze argumentatie. De staatssecretaris zelf stelt in de me-
moriee van toelichting dat men op het departement tot de conclusie was gekomen 
datt succesvolle bestrijding met bijzondere rechtsmiddelen als richtige heffing en de 
leerr der wetsontduiking, zeer twijfelachtig was en dat wetswijziging derhalve 
noodzakelijkk was.359 Zoals de VVD-fractie dan ook terecht constateerde, was de 
gekozenn constructie volledig legaal.360 Dat een aantal belastingplichtigen er deson-
dankss voor heeft gekozen om een dergelijke constructie niet aan te gaan, kan toch 
geenn argument zijn om de degenen die dit, zonder daarmee in strijd te komen met 
dee toenmalige wettelijke bepalingen, wel hebben gedaan, niet in aanmerking te laten 
komenn voor een ruimhartige overgangsregeling. Dit neemt niet weg, dat hiervoor 
anderee argumenten kunnen zijn. Deze zullen later, als de toetsing aan de uitgangs-
puntenn voor toelaatbaarheid van terugwerkende kracht plaats vindt, aan de orde 
komen.. De in de memorie van antwoord door de staatssecretaris gehanteerde argu-
mentatie,, vind ik echter zeer mager. 

3566 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nrs 5-6, blz. 34. 
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Dee staatssecretaris vraagt zich, mijns inziens terecht, af waarom degenen die een 
koopsompoliss hebben afgesloten bij ongewijzigde aanvaarding van het wetsvoor-
stell  hun verplichtingen moeilijk zouden kunnen honoreren. Indien het gaat om uit 
eigenn vermogen gefinancierde polissen, zijn er na de koopsomstorting geen verplich-
tingenn meer. Indien het gaat om met geleend geld gefinancierde polissen heeft het 
wetsvoorstell  noch op de verplichting om rente te betalen, noch op de fiscale aftrek 
vann de rente enige invloed. Ten tijde van de uitkering zal de belastingheffing in 
velee gevallen ruimschoots kunnen worden voldaan uit het verschil tussen de uitke-
ringg en de koopsom. Wel stelt hij dat het juist is dat het niet aan de belastingplich-
tigenn te wijten is dat de wet niet eerder is gewijzigd, maar hij meent dat dit de 
belastingplichtigee niet ontslaat van zijn eigen verantwoordelijkheid om bij het 
gebruikk van gekunstelde constructies bepaalde grenzen in acht te nemen.361 

Naarr aanleiding van de vraag van de D.S.'70-fractie of het bij fiscale wetsvoorstel-
lenn vaker is voorgekomen dat als ingangsdatum van een wetswijziging een datum 
wordtt voorgesteld voordat de behandeling in beide Kamers der Staten Generaal is 
voltooid,, verwijst de staatssecretaris naar het in 1973 ingevoerde artikel 9a Wet IB 
1964.. Overigens wijst hij erop dat bij de indiening van het wetsvoorstel ervan uit 
werdd gegaan dat de behandeling voor 1 januari 1977 zou zijn afgerond. 
Dee stelling van D.S.'70 dat het vraagstuk van de al dan niet terugwerkende kracht 
anderss ligt nu sprake is van een wijziging die specifiek betrekking heeft op de in-
komstenn uit levensverzekering, onderschrijft de staatssecretaris niet. Wijzigingen in 
dee inkomstenbelasting zullen volgens hem, indien het niet gaat om tariefskwesties, 
vrijwell  altijd betrekking hebben op specifieke inkomsten. Ook in die gevallen is 
evenwell  voor het al dan niet aanwezig zijn van terugwerkende kracht uitsluitend 
beslissendd of het belastbare feit al dan niet wordt behandeld op de voet van een 
wettelijkee regeling die nog niet bestond toen het feit zich voordeed. De vraag of hij 
ditt standpunt ook zou innemen indien het een wetswijziging zou betreffen die spe-
cifiekk pensioenen van ambtenaren zou treffen, beantwoordt hij bevestigend, al is 
dee zin van deze vraag hem niet helemaal duidelijk nu dergelijke pensioenen reeds 
tenn volle worden belast. 

Opp de vraag waarom premiepolissen die zijn afgesloten in de periode tussen de da-
tumm van indiening en de datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel anders 
wordenn behandeld dan de voor de indiening van het wetsvoorstel afgesloten polis-
sen,, antwoordt de staatssecretaris: "De ondergetekende heeft dit nodig geacht om 
tee voorkomen dat na het bekend worden van het wetsvoorstel nog een hausse zou 
ontstaann in 'beleggingspolissen' met premiebetaling gedurende een kort aantal 
jaren.. Het komt in de fiscale wetgeving wel meer voor - ook buiten de sfeer van de 
conjuncturelee maatregelen zoals de investeringsaftrek - dat om aankondigingsef-
fectenn te vermijden in een wetsvoorstel moet worden teruggegrepen op de datum 
vann indiening. (...) De ondergetekende is overigens wel van mening dat bij het op-
nemenn van dergelijke bepalende data in een overgangsregeling behoedzaamheid 
gebodenn is. Naarmate een wetswijziging evenwel meer is gericht op het wegnemen 
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vann of het voorkomen van een ongewenste toestand en naarmate een overgangsre-
gelingg meer elementen van eerbiedigende werking bevat, zal de noodzaak tot het 
opnemenn van een datum ter vermijding van aankondigingseffecten zich sterker 
doenn voelen."362 

Naarr aanleiding van de vraag van het lid Nooteboom op welke grond verzekering-
nemerss en verzekeraars redelijkerwijs hebben moeten verwachten dat een wijziging 
zouu worden ingevoerd voor premiepolissen, reageert de staatssecretaris als volgt: 
"Dee door hem aangehaalde zinsneden uit de memorie van toelichting (blz. 15, 
regelss 23 en 10 v.o.) hebben betrekking op de in de tweede volle alinea van die 
bladzijdee omschreven kleine groep van premiepolissen met sterk koopsomachtige 
trekken.. Gelet op de ruime bewoordingen waarin de aankondiging op 14 novem-
berr 1975 van een wetswijziging was gesteld - verwezen zij naar bladzijde 16 van 
dee memorie van toelichting - en op het koopsomachtige karakter van deze als 
alternatieff  voor de koopsompolis bedachte en met name na bedoelde aankondi-
gingg opgekomen verzekeringsvorm meent de ondergetekende dat hij de intelligen-
tiee van verzekeringnemers en verzekeraars niet overschat als hij stelt dat zij redelij-
kerwijss konden begrijpen dat zij met deze polisvorm het risico van regime-wijziging 
liepen.. Voor 'gewone' premiepolissen geldt het vorenstaande in veel mindere mate; 
dee overgangsregeling heeft voor die polissen , mits afgesloten voor de datum van 
indieningg van het wetsvoorstel, dan ook volledige eerbiedigende werking."363 

Tott slot merkt de staatssecretaris naar aanleiding van de opmerkingen van Noote-
boomm op, dat bij de voorgestelde regeling niet wordt vastgesteld of bij koopsom-
polissenn van voor 1975 geen sprake is geweest van oneigenlijk gebruik. "Zoals in 
dee memorie van toelichting {blz. 15, regel 4 v.o.) is vermeld, vormt het feit dat bin-
nenn de groep van voor 14 november 1975 gesloten koopsompolissen geen onder-
scheidd kan worden gemaakt tussen polissen ten aanzien waarvan wel en polissen 
tenn aanzien waarvan geen sprake is van oneigenlijk gebruik, de aanleiding tot de 
voorgesteldee overgangsregeling ingevolge welke de voor de in het wetsvoorstel 
opgenomenn datum van inwerkingtreding - 1 januari 1977 - op deze polissen 
gekweektee rente nog wordt belast volgens de regels van het thans bestaande wette-
lijk ee regime."1''4 

V.2.4.55 Nota van wijzigingen 
Inn de op 10 februari 1977 ontvangen nota van wijziging565 wordt het voorgestelde 
derdee lid van artikel 78a vervangen door: 

33 De in het tweede lid bedoeld rente wordt berekend volgens de formule 

RR = Do:D * Ro + (D-Do):D * Rn, waarin: 

RR voorstelt: de te berekenen rente; 

Doo voorstelt: het aantal dagen dat sedert de totstandkoming van de overeenkomst is ver-

strekenn tot 1 januari 1977; 

3622 Tweede Kamer 1976-1977.14 053, nrs 5-6, blz.. 36. 

3633 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nrs 5-6, blz.. 37. 

3644 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nrs 5-6, blz.. 37. 

3655 Tweede Kamer 1976-1977,14053, nr. 7. 
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DD voorstelt: het aantal dagen dat sedert de totstandkoming van de overeenkomst is vers-

trekenn tot het tijdstip van uitkering; 

Roo voorstelt: de in de uitkering begrepen rente berekend naar anderhalf percent van de 

verzekerdee som voor elk jaar looptijd van de verzekering; 

Rnn voorstelt: de in de uitkering begrepen rente berekend volgens artikel 28: 

eenn en ander met dien verstande dat voor Do en voor D niet meer dagen in aanmerking 

wordenn genomen dan zijn begrepen in de eerste vijfentwintig jaren na de totstandkoming 

vanvan de overeenkomst en voor Ro niet meer dan vijfentwintig jaren van de looptijd. 

Terr toelichting wordt opgemerkt dat de wijziging een verfijning inhoudt van de in 
artikell  78a opgenomen overgangsregeling voor koopsompolissen welke voor 14 
novemberr 1975 zijn gesloten en een looptijd van meer dan 25 jaren hebben. De 
verfijningg houdt in dat voor de tijdsevenredige toerekening van de in de uitkering 
begrepenn rente aan de perioden voor en na 1 januari 1977 wordt uitgegaan van 
eenn looptijd van maximaal 25 jaren, te rekenen van de totstandkoming van de ver-
zekeringg af. Voor polissen welke reeds voor 1 januari 1977 een looptijd hebben 
vann 25 jaren of langer, komt dit erop neer dat de te berekenen rente niet meer kan 
bedragenn dan onder het oude regime het geval zou zijn geweest (37,5% van de 
verzekerdee som). Voor polissen waarvan op die datum nog geen 25 jaren van de 
looptijdd waren verstreken, worden de gevolgen van het doorlopen van de overeen-
komstt onder het nieuwe regime afgezwakt. Ter verduidelijking wordt het volgende 
voorbeeldd gegeven. 

Afsluitdatumm polis: 1 januari 1957 
expiratiedatumm polis: 1 januari 1987 
koopsom:: ƒ 100.000 
verzekerdee som: ƒ 1.000.000 

tee belasten rente volgens de aanvankelijk voorgestelde regeling: 
20/300 * ƒ25 * 1,5% van ƒ 1.000.000) + 10/30 * f 900.000 = ƒ 250.000 + 

ƒƒ 300.000 = 
ƒƒ 550.000 {waarvan ƒ 250.000 volgens het bijzondere tarief). 

tee belasten rente volgens de nader voorgestelde regeling (eveneens over 30 jaren): 
20/255 * ƒ25 * 1,5% van ƒ 1.000.000) + 5/25 * ƒ 900.000 = ƒ 300.000 + 
ƒƒ 180.000 = 
ƒƒ 480.000 (waarvan ƒ 300.000 volgens het bijzondere tarief). 

Zoalss uit dit voorbeeld blijk t is geen wijziging aangebracht in de opzet dat het 
rente-elementt tweemaal moet worden berekend over de hele looptijd van de verze-
kering,, eenmaal geheel volgens de oude regeling - dus inclusief de bepaling dat ten 
hoogstee 25 jaren van de looptijd in aanmerking worden genomen - en eenmaal ge-
heell  volgens de nieuwe regeling. Voor de tijdsevenredige toerekening van deze ren-
tebedragenn wordt echter, anders dan in de oorspronkelijke opzet, volgens de thans 
voorgesteldee gewijzigde regeling evenmin een groter aantal jaren in aanmerking 
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genomenn dan 25, te rekenen van de totstandkoming van de verzekering af. Hier-
doorr wordt bereikt dat nadat 25 jaren van de looptijd zijn verstreken, de daarna 
nogg volgende jaren geen invloed meer hebben op het gedeelte van de volgens de 
oudee regeling berekende rente dat wordt toegerekend aan de periode voor 1 janu-
arii  1977, noch op het gedeelte van de volgens de nieuwe regeling berekende rente 
datt wordt toegerekend aan de periode na 1 januari 1977. De over de looptijd van 
dee verzekering tot en met 31 december 1976 te belasten rente is aldus gelijk aan 
hett bedrag dat ook zou worden belast indien de verzekerde som op die datum tot 
uitkeringg zou zijn gekomen. De oorspronkelijke opzet leidde er namelijk toe dat 
bijj  een langere looptijd dan 25 jaren van de volgens het oude regime berekende 
rentee een steeds kleiner en van de volgens het nieuwe regime een steeds groter 
gedeeltee werd belast.3" 

V.2.4.66 Eindverslag en nota n.a.v. eindverslag 

Inn het eindverslag wordt niet nader op artikel 78a als zodanig ingegaan. De datum 
vann ingang en de eventuele terugwerkende kracht blijven de parlementariërs echter 
bezighouden.. De leden van de fracties van KVP, CHU en ARP adviseerden naar 
aanleidingg van de mededeling van de staatssecretaris dat hij zich wenste te beraden 
opp de datum van ingang van de wet, juist in deze gevoelige materie terugwerkende 
krachtt te vermijden. Zij erkenden dat formeel niet gesproken kon worden van 
terugwerkendee kracht. De problematiek van de ingangsdatum en de materie van 
artikell  31 werd hierbij even buiten beschouwing gelaten. Wel was naar hun oor-
deell  echter sprake van het ten dele ontbreken van eerbiedigende werking. Deze 
Tweedee Kamerleden constateerden dat in feite sprake is van een dubbele wijziging. 
Niett alleen wordt de wijze waarop het belastbare rentebestanddeel moet worden 
bepaaldd aangepast, daarnaast wordt ook het progressieve in plaats van het bijzon-
deree tarief van toepassing. De gevoelens van inbreuk op gewekt vertrouwen vloei-
enn naar het oordeel van deze leden vooral voort uit het voorstel het bijzondere 
tarieff  - ook ten dele voor lopende polissen - niet meer toe te passen."1" Daarnaast 
warenn zij niet overtuigd door het antwoord van de staatssecretaris over de bepa-
lendee data, waarbij hij weigerde om deze een dag later te stellen. "Willen deze 
data,, die door de wet achteraf justitiële gevolgen krijgen, hetgeen toch reeds tot 
hett uiterste dient te worden voorkomen, enige zinvolle betekenis hebben, dan moet 
menn tijdstippen hanteren, waarop burgers konden kennis dragen van de waarschu-
wingg c.q. de indiening en dat is voor de meeste hunner een dag later", aldus de 
ledenn van deze fractie/68 

Dee VVD-fractie denkt zelfs een te geringe kennis van het staatsrecht te constateren 
bijj  de staatssecretaris. De Wet Algemene Bepalingen gaat zeer duidelijk uit van de 
gedachtee dat een wet of een besluit pas behoort te werken, nadat men daarvan 
kenniss heeft kunnen nemen. De in de memorie van antwoord geponeerde stelling 
vann de staatssecretaris dat van fiscale adviseurs mag worden verwacht dat zij 
onderkennenn in welke situaties hun adviezen aangelegenheden betreffen die ingrij-

3666 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nr. 7, blz. 3 en 4. 

3677 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nr. 8, blz. 9. 

3688 Tweede Kamer 1976-1977,14 053 nr. 8. blz. 10. 
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penn van de wetgever niet bij voorbaat uitsluiten of noodzakelijk maken, is naar 
hett oordeel van de W D op zich reeds een uiterst bedenkelijke. Van adviseurs kan 
menn niet verwachten dat zij in de ziel van de wetgever kijken. Daarom moet die 
ziell  van de wetgever open zijn en een vaste beleidslijn vertonen. De Nederlandse 
burgerr zal er naar het oordeel van deze leden duidelijk moeten worden gemaakt, 
datt de aantasting van gewekt vertrouwen - als de Kamer er al mee akkoord zou 
gaann - op zichzelf staat en niet het begin is van een meer algemene beleidslijn. Zij 
vragenn of de staatssecretaris hiertoe bereid is.369 

Ikk constateer hier bij de W D nog steeds een verkeerde interpretatie van de Wet 
AB.. De wijzigingen werken pas nadat de wet inwerking is getreden. Dat lopende 
polissenn op de uitkeringsdatum met een ander regime worden geconfronteerd, is 
waar,, maar niet in strijd met de Wet AB die slechts formele terugwerkende kracht 
verbiedt.. Deze formele terugwerkende kracht zit alleen in de beoogde ingangsda-
tumm die nog op 1 januari 1977 werd gehandhaafd. De afwijzende reactie van de 
W DD op de stelling van de staatssecretaris dat fiscale adviseurs zich moeten reali-
serenn dat hun adviezen tot ingrijpen van de wetgever kan leiden, vind ik begrijpe-
lijk .. Indien een op zichzelf legale constructie wordt geadviseerd, die slechts via 
wetswijzigingg kan worden bestreden, is het niet aan de adviseurs om op eventuele 
wetswijzigingenn te anticiperen. 

Dee leden van de PvdA-fractie geven de staatssecretaris in overweging om de wet in 
werkingg te laten treden op de dag van haar afkondiging.370 

Inn de op 6 juni 1977 ontvangen nota naar aanleiding van het eindverslag kondigt 
dee staatssecretaris aan dat hij de datum van ingang zal laten afhangen van de 
datumm van inwerkingtreding van de wet. Deze verschuiving van de datum werkt 
ookk door in de formule van artikel 78a welke de te belasten rente aangeeft voor 
koopsompolissenn die voor 14 november 1975 zijn gesloten. Aangezien de in deze 
formulee voorkomende datum nog geruime tijd van belang zal blijven, geeft de 
staatssecretariss er met het oog op de praktijk de voorkeur aan deze datum niet te 
doenn samenvallen met die van inwerkingtreding van de wet, maar met het begin van 
eenn kalendermaand. Hij stelt daarom voor de datum in de formule te stellen op de 
eerstee dag van de kalendermaand volgend op die waarin de wet in werking treedt.371 

Doorr deze aanpassing is de formele terugwerkende kracht uit het voorstel verwij-
derd. . 

Bijj  de opmerkingen van de confessionele fracties met betrekking tot het vervallen 
vann het bijzondere tarief tekent de staatssecretaris het volgende aan. "Ook wat be-
treftt het bijzondere tarief kent de overgangsregeling van artikel 78a een ruime eer-
biedigendee werking. Bij koopsompolissen welke zijn gesloten voor de bewuste 
datumm van 14 november 1975 wordt de in de uitkering begrepen rente welke be-

3699 Tweede Kamer 1976-1977,14 053 nr. 8. blz. 10. 

3700 Tweede Kamer 1976-1977,14 053 nr. 8. blz. 10. 

3711 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nr. 9, blz. 14. 
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trekkingg heeft op het tijdvak tussen de datum van afsluiten van de verzekering en 
dee eerste dag van de kalendermaand volgend op de datum van inwerkingtreding 
derr wet niet alleen berekend volgens het oude regime, maar ook belast naar het 
bijzonderee tarief. Eerst op de rente, gekweekt na de laatstbedoelde datum is het 
nieuwee regime met inbegrip van het vervallen zijn van het bijzondere tarief van 
toepassing.. De ondergetekende ziet niet in dat bij een zodanige eerbiedigende wer-
kingg van een inbreuk op gewekt vertrouwen kan worden gesproken.''2 

Naarr aanleiding van de opmerkingen hieromtrent van de 'CDA-fractie' en de 
VVD ,, heeft de staatssecretaris zich nogmaals bezonnen over de in het wetsvoorstel 
opgenomenn bepalende data. Daarbij heeft hij zich gerealiseerd dat men op zijn 
vroegstt eerst in de namiddag van 14 november en van 17 september 1976 kennis 
heeftt kunnen nemen van onderscheidenlijk het persbericht waarbij de regime-wij-
zigingg werd aangekondigd en dat, hetwelk is uitgegeven bij de indiening van het 
wetsvoorstel.. In verband hiermee zijn in de bij de nota naar aanleiding van het 
eindverslagg gevoegde tweede nota van wijzigingen de bedoelde data van 14 novem-
berr 1975 en 17 september 1976 één dag later gesteld''. 

Dee kanttekeningen die VVD, KVP, CHU en ARP hebben geplaatst bij de opmer-
kingenn in de memorie van antwoord dat van adviseurs mag worden verlangd dat 
zijj  onderkennen in welke situaties hun adviezen aangelegenheden betreffen die een 
ingrijpenn van de wetgever niet bij voorbaat uitsluiten, of noodzakelijk kunnen 
maken,, zijn voor de staatssecretaris reden zijn opvattingen hierover nog wat nader 
toee te lichten. Hij is van oordeel dat van adviseurs mag worden verlangd dat zij 
begrijpenn dat, wanneer zij een samenstel van handelingen adviseren waarvan het 
evidentt is dat deze handelingen in feite uitsluitend ten doel hebben het behalen op 
termijnn van een aanzienlijk fiscaal voordeel, zij zich ervan bewust moeten zijn dat 
naa ommekomst van de termijn het fiscale regime kan zijn gewijzigd. Immers de wet-
geverr is aan zichzelf verplicht in te grijpen bij opkomst van op oneigenlijk gebruik 
gerichtee constructies. Dit neemt niet weg, zoals de staatssecretaris ook tot uitdruk-
kingg heeft gebracht in de memorie van antwoord, dat met de rechtszekerheid van 
contribuabelenn zorgvuldig dient te worden omgesprongen. Hij heeft daarbij echter 
ookk vermeld dat hij verwachtingen inzake een buitensporig hoog voordeel ten 
kostee van de fiscus niet reëel acht.34 

V.2.4.77 Tweede nota van wijzigingen, gewijzigd ontwerp van wet 
Viaa de tweede nota van wijzigingen'5 wordt de dag waarop de wet in werking 
treedtt bepaald op de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin 
dezee is geplaatst. Voorts wordt geregeld dat de minister van Financiën na de in-
werkingtredingg van de wet de in artikel 78a voorkomende datum 1 januari 1977 
telkenss vervangt door die van de eerste van de kalendermaand volgend op die waar-
inn deze wet in werking treedt. 

3722 Tweede Kamer 1976-1977, 14 053, nr. 9, blz. 14 

3733 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nr. 9, bl2. 15 

3744 Tweede Kamer 1976 1977,14 053, nr. 9, blz. 15 

3755 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nr. 10. 
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Naa deze en de bij de eerste nota van wijzigingen aangekondigde wijzigingen luidt 
artikell  78a in het gewijzigde ontwerp van wet376 als volgt: : 

11 De rente begrepen in een kapitaalsuitkering uit een overeenkomst van levensverze-

keringg ter zake waarvan geen koopsom is voldaan, wordt, in afwijking van artikel 28, 

tweedee lid, gesteld op nihil indien de overeenkomst tot stand is gekomen vóór 18 

septemberr 1976. De eerste volzin blijft buiten toepassing ingeval de overeenkomst 

naa 14 november 1975 tot stand is gekomen en bij de totstandkoming een looptijd 

vann tien jaren of minder en betaling van andere dan vaste en gelijkmatige periodieke 

premiess zijn overeengekomen. 

22 De rente begrepen in een kapitaalsuitkering uit een overeenkomst van levensverzekering 

terr zake waarvan een koopsom is voldaan, wordt, in afwijking van artikel 28, tweede lid, 

berekendd op de voet van de in het volgende lid opgenomen formule, ingeval vóór 15 

novemberr 1975 zowel de overeenkomst tot stand is gekomen als de koopsom is gestort 

33 De in het tweede lid bedoeld rente wordt berekend volgens de formule 

R=Do/DD * Ro + (D-Do)/D * Rn, waarin 

RR voorstelt: de te berekenen rente; 

Doo voorstelt: het aantal dagen dat sedert het tot stand komen van de overeenkomst 

iss verstreken tot 1 januari 1977; 

DD voorstelt: het aantal dagen dat sedert de totstandkoming van de overeenkomst is 

verstrekenn tot het tijdstip van de uitkering; 

Roo voorstelt:: de in de uitkering begrepen rente berekend naar anderhalf percent van 

dee verzekerde som voor elk jaar van de looptijd van de verzekering; 

Rnn voorstelt; de in de uitkering begrepen rente berekend volgens artikel 28; een en 

anderr met dien verstande dat voor Do en voor D niet meer dagen in aanmerking 

mogenn worden genomen dan zijn begrepen in de eerste vijfentwintig jaren na de tot-

standkomingg van de overeenkomst en voor Ro niet meer dan vijfentwintig jaren van 

dee looptijd. 

44 Indien de rente begrepen in een kapitaalsuitkering uit een vóór 1 januari 1977 tot stand 

gekomenn overeenkomst van levensverzekering wordt berekend met toepassing van arti-

kell 28, tweede lid, worden ingeval ook uitkeringen vóór 1 januari 1977 hebben plaatsge-

vonden,, de tot aan de tijdstippen van uitkering ter zake van de verzekering voldane pre-

miess geacht op de voet van artikel 28, tweede lid, bij die uitkeringen voor zover mogelijk 

inn aanmerking te zijn genomen. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing bij 

dee berekening van de factor Rn van de in het derde lid opgenomen formule. 

55 Tot de bestanddelen van het belastbare inkomen waarop artikel 57, eerste en tweede 

lidd van toepassing is, wordt mede gerekend het gedeelte van de volgens het tweede 

tott en met het vierde lid berekende rente dat de uitkomst vormt van het deel Do/D * 

Roo van de aldaar opgenomen formule. 

66 Voor de toepassing van het eerste en het tweede lid wordt onder het voldaan zijn van 

eenn koopsom begrepen het verschuldigd zijn van periodieke premies over een tijdvak 

datt niet langer is dan vijfjaren, alsmede het betaald zijn van wisselende periodieke 

premiess waarvan de hoogste meer bedraagt dan het tienvoud van de laagste premie 

welkee bij de overeenkomst is voorzien. 

3766 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nr. 11. 
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V.2.4.88 Mondelinge behandeling in de Tweede Kamer 
Dee mondelinge behandeling in de Tweede Kamer vond plaats op 8 september 1977. 
Tijdenss deze mondelinge behandeling constateert de heer Notenboom van het 
CDAA dat sprake is van een moeilijk wetsvoorstel, dat slechts een beperkt doel - het 
tegengaann van oneigenlijk gebruik van kapitaalverzekeringen - dient. Het wets-
voorstell  was echter naar zijn mening veel te laat, waardoor een stroom van onei-
genlijkk gebruik kon ontstaan en zelfs in zekere zin werd uitgelokt.377 Tevens con-
stateertt hij dat de waarschuwing van 14 november 1975 'dat de deur dicht zou 
gaan'' schijnt te zijn uitgelekt. Hij vraagt de staatssecretaris of de bron van dit lek 
iss onderzocht en zo ja, of deze daar mededelingen over wil doen. Hij uit de dank 
vann de CDA-fractie voor de in het wetsvoorstel aangebrachte wijzigingen. Onder 
anderee zijn de data 14 november 1974 en 17 september 1976 een dag verschoven. 
Datt had, volgens Notenboom heel wat meer betekenis dan alleen één dag.r s Waar 
ditt enigszins mogelijk is, wil Notenboom elementen van terugwerkende kracht eli-
minerenn uit zorg voor de rechtszekerheid. Niet alleen met betrekking tot dit wets-
voorstel,, maar met betrekking tot het hele fiscale recht is dat voor het CDA een 
belangrijkee doelstelling. Hij stelt daarom voor om de datum van 18 september 
19766 te wijzigen in 1 september 1977, een week voor de datum van de mondelinge 
behandeling.. Geen datum in de toekomst - om geen nieuwe polissen uit te lokken 
-- maar wel een datum die zo dicht mogelijk bij vandaag ligt. Notenboom geeft zelf 
meteenn toe dat de betekenis hiervan vooral symbolisch is, maar geeft aan dat dit 
hett verlangen van het CDA uitdrukt dat terugwerkende kracht moet worden 
geweerdd en alleen daar waar strikt onvermijdelijk andere data dan ingangsdata 
vann belastingwetten relevant moeten zijn voor regimewijzigingen.^9 

All ee mooie bedoelingen en woorden ten spijt, heeft dit amendement natuurlijk 
weinigg om het lijf . Vanaf de indiening van het wetsvoorstel in september 1976, tot 
dee indiening van het amendement in september 1977 moesten belastingplichtigen 
ervann uitgaan dat een polis die werd afgesloten na 16 september 1976 volledig 
onderr het nieuwe regime zou vallen. Gedurende die periode zijn er derhalve geen 
polissenn afgesloten door verzekeringnemers met het oogmerk om onder het over-
gangsregimee te vallen. De wijziging van de datum in 1 september 1977 is dan ook 
inderdaadd louter symbolisch. Het 'kwaad' was al geschied door in het oorspronke-
lijk ee wetsvoorstel een eerdere datum op te nemen. Het doel - geen aanzuigende 
werkingg die een hausse in dergelijke polissen zou veroorzaken - is bereikt. 
Mett betrekking tot het vraagstuk of het bijzondere tarief gehandhaafd moet worden 
voorr bestaande polissen, is het CDA van mening dat hierbij sprake is van gewekt 
vertrouwen,, dat ook in verband met de toekomstige rechtszekerheid in ons land niet 
magg worden geschonden. Daarom heeft Notenboom een amendement ingediend 
datt beoogt de rente begrepen in een kapitaaluitkeringen uit vóór 15 november 1975 
geslotenn koopsompolissen het bijzondere tarief van toepassing te doen blijven. '8rt 

3777 Tweede Kamer 13e vergadering 8 september 1977, blz. 466, Ik . 

3788 Tweede Kamer 13e vergadering8 september 1977, blz. 467, l.k. 

3799 Tweede Kamer 13e vergadering 8 september 1977, blz. 468. m.k. en r.k. 

3800 Tweede Kamer 13e vergadering8 september 1977, blz. 469, l.k. 

176 6 



Hoofdstu kk V Overgangsrecht voor kapitaalverzekeringen 

Dee heer Van Dis (SGP) vindt dat sprake is van een redelijke overgangsregeling. 
Terwillee van de eerbiediging van het gewekte vertrouwen verdient het zijns inziens 
aanbevelingg het bijzondere tarief in ieder geval ook te laten gelden voor de voor 
155 november 1975 afgesloten posten. Hij voegt daar aan toe dat betrokkenen, uit 
zijndee op uitsluitend fiscale voordelen, zich er wel van bewust konden zijn dat de 
wetgevingg op dat punt zou worden aangepast. De SGP vindt het voorts alleszins 
juistt dat via amendering gepoogd wordt de elementen van terugwerkende kracht 
zoveell  mogelijk uit het wetsvoorstel te verwijderen. Het desbetreffende amende-
mentt kan dan ook op zijn steun rekenen.381 

Dee heer Dolman (PvdA) is van oordeel dat sprake is van een aanvaardbare over-
gangsregeling.. Hij constateert dat uitkeringen die worden gedaan voor de inwer-
kingtredingg van de wet onder het oude regime blijven vallen en dat hetzelfde geldt 
voorr rente gekweekt op oude polissen tot de inwerkingtreding van de wet. Hij 
deeltt het bezwaar van de heren Notenboom en Van Dis dat gewekt vertrouwen 
niett mag worden beschaamd dan ook niet. Wie zo redeneert vereenzelvigt naar 
zijnn mening ten onrechte een enkele rechtshandeling met de continue economische 
werkelijkheid.. Als voorbeeld haalt hij de vermogensbelasting aan. "Indien die 
wordtt verzwaard, zou dan het bezit dat is verworven voor de ingangsdatum van 
hett nieuwe tarief moeten worden gevrijwaard"? zo vraagt hij zich af. "De overheid 
doett er zijns inziens inderdaad verstandig aan met beleid, met voorzichtigheid in 
dee maatschappelijke ontwikkelingen in te grijpen. Zij kan zich echter niet door 
contractantenn de wet laten 'voorschrijven'".382 

Dee heer Verbrugh (GPV) constateert dat de inmiddels aangebrachte wijzigingen in 
dee regeling de terugwerkende kracht iets acceptabeler maken. Het verschuiven van 
dee data van 14 november 1975 en 17 september 1976, beide één dag later, en de 
wijzigingg van de ingangsdatum verfijnen de regeling naar zijn mening enigermate. 
Volgenss hem moet de wetgever echter zeer voorzichtig zijn met het verlenen van 
terugwerkendee kracht aan belastingmaatregelen. Zo iets wordt heel snel als on-
rechtvaardigg gevoeld. Hij is daarom blij dat nog verdere amendering in verband 
hiermeee is voorgesteld. 

Hett is opvallend dat door diverse woordvoerders de terminologie 'terugwerkende 
kracht'' in de mond wordt genomen. Dolman heeft op dit punt theoretisch uiter-
aardd volledig gelijk. Er is geen sprake van terugwerkende kracht in formele zin. In 
tegendeel,, het wetsvoorstel kent zelfs een behoorlijke mate van eerbiedigende wer-
king.. De opstelling van de heren Verbrugh, Van Dis en Notenboom komt dan ook 
veeleerr voort uit een gekwetst rechtvaardigheidsgevoel dan uit een gekwetst rechts-
gevoell  (zie paragraaf II.2.6). 

Staatssecretariss Van Rooijen antwoordt de Kamer nog dezelfde dag. Hij kreeg bij 
hett lezen van de stukken af en toe het gevoel dat het wetsvoorstel nogal wat over-

3811 Tweede Kamer 13e vergadering 8 september 1977, blz. 471 , l.k, en m.k. 

3822 Tweede Kamer 13e vergadering 8 september 1977, blz. 473, l.k. en m.k. 
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hoopp zou halen, een omwenteling zou betekenen in de fiscale behandeling van de 
uitkeringg van levensverzekeringen. Dat leek hem bepaald een overtrokken gedach-
te.. Naar zijn mening gaat het om een voorstel dat een einde moet maken aan de 
fiscalee aantrekkelijkheid van koopsompolissen. Hij constateert tot zijn genoegen 
datt de noodzaak daartoe door niemand in de Kamer wordt bestreden.383 

Hijj  is het niet eens met de visie van de heer Notenboom, die afschaffing van het 
bijzonderee tarief voor lopende polissen als een inbreuk op het gevestigde vertrou-
wenn beschouwt, Volgens de staatssecretaris is rechtszekerheid een uiterst belang-
rij kk goed, maar het moet in bepaalde omstandigheden niet te formeel worden 
benaderd.. Tegenover de benadering van de rechtszekerheid met een wat te sterk 
formeell  karakter, stelt hij nog een andere vorm van rechtszekerheid, namelijk de 
rechtszekerheidd dat degene die een oneigenlijk gebruik van een wet maakt, vroeger 
off  later de fiscus op zijn pad vindt. De staatssecretaris stelt: "Ik beaam de uit-
spraakk van de heer Notenboom dat men in ons land moet weten waar men aan toe 
is.. Ik geef er in bepaalde omstandigheden een iets gemengdere inhoud aan dan hij 
heeftt gedaan. Ik heb het niet bestendigen van het bijzondere tarief ook steeds met 
klemm verdedigd, niet omdat ik hoe dan ook degenen die een koopsompolis hebben 
geslotenn wil treffen, maar omdat er andere belastingplichtigen zijn geweest die 
bewustt van deze constructie hebben afgezien. Ik reken het dan ook tot mijn taak 
ervoorr te zorgen dat deze belastingplichtigen niet achteraf de nasmaak houden, dat 
oneigenlijkk gebruik toch loont."384 

Afgezienn van de vraag of er een overtreffende trap van het begrip 'gemengd' be-
staat,, spreekt het betoog van de staatssecretaris mij ook overigens weinig aan. De 
staatssecretariss constateerde bij het begin van de behandeling van dit wetsvoorstel 
datt de geldende bepalingen het resultaat van bestrijding van deze constructie zeer 
twijfelachtigg maakten, zodat wetswijziging noodzakelijk was.385 Desgevraagd liet 
zelfss de belastingdienst aan belastingplichtigen weten dat de constructie legaal 
was.3866 De staatssecretaris vraagt aan de belastingplichtigen om de door de wetge-
verr opgestelde regels nogmaals te toetsen op moraliteit. Dit lijk t mij de omgekeer-
dee wereld. De wetgever dient te zorgen voor goede en zorgvuldige wetgeving. 
Indienn de omstandigheden zich zodanig hebben gewijzigd dat wetgeving die in het 
verledenn adequaat functioneerde dat op een gegeven moment niet meer doet, is het 
aann de wetgever om bijtijds in te grijpen en op zich volstrekt legale, maar wellicht 
ongewenste,, gevolgen via een wetswijziging te elimineren. Wat dat betreft, is het 
betoogg wat de heer Dolman hierover in de Kamer hield (zie hier voor) niet alleen 
theoretischh beter, maar wat mij betreft ook meer aansprekend. 

Dee staatssecretaris wijst erop dat tot de inwerkingtreding van de wet het oude 
regimee blijf t gelden voor lopende polissen. Dit geldt zowel voor de renteberekenin-
genn als voor het bijzondere tarief. Dit betekent dat van het voordeel dat bij het 

3833 Tweede Kamer 13e vergadering 8 september 1977, blz. 486, m.k. 

3844 Tweede Kamer 13e vergadering8 september 1977, blz. 489, r.k. 

3855 Tweede Kamer 1975-1976,14053, nrs 1-3, blz. 7. 

3866 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nr. 4, blz. 24. 
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afsluitenn van een polis in de grote ragetijd werd beoogd, gemiddeld toch nog onge-
veerr een derde wordt gerealiseerd. Ten dele is dat een gevolg van de langdurige 
behandelingg van het ontwerp, waardoor om terugwerkende kracht te voorkomen 
dee datum in de evenredige formule mede is opgeschoven. Indien voor de nog ko-
mendee renteaanwas het bijzondere tarief zou worden gehandhaafd, dan zou het 
beoogdee voordeel zelfs voor ongeveer de helft alsnog worden gerealiseerd. De 
staatssecretariss zou daar niet gelukkig mee zijn, temeer omdat de renteaftrek bij de 
kortlopendee polissen die werden gefinancierd met geleend geld, destijds tegen het 
progressievee tarief heeft plaatsgevonden.387 

Ookk hier vind ik de onderbouwing van het op zichzelf juiste betoog niet sterk. Het 
verhogenn van een tarief voor uitkeringen die nog moeten plaatsvinden, heeft geen 
terugwerkendee kracht tot gevolg. Verdedigende argumenten dat de renteaftrek, die 
striktt juridisch volledig los staat van de uitkering uit de kapitaalverzekering, heeft 
plaatsgevondenn tegen het progressieve tarief, zijn dan ook overbodig en ontkrach-
tenn het betoog eerder dan dat zij het versterken. 

Inn antwoord op de desbetreffende vraag van de heer Notenboom, stelt de staatsse-
cretariss deze gerust. Het wetsvoorstel bevat reeds een voorziening waarin een dele-
gatieopdrachtt is opgenomen om na de inwerkingtreding van de wet bij ministeriële 
beschikkingg de op dat moment nog in artikel 78a opgenomen datum van 1 januari 
19777 te vervangen door die van de eerste dag van de maand, volgend op de maand 
waarinn de wet in werking treedt.388 Met betrekking tot het amendement ten aan-
zienn van de ingangsdatum, antwoordt de staatssecretaris dat hij enige moeite heeft 
omm de overgangsregeling voor premiepolissen ook nog te doen uitstrekken tot po-
lissenn die zijn opgemaakt na de datum van indiening van het wetsvoorstel, doch 
voorr 1 september 1977. Hij kan daarvoor echter begrip opbrengen nu het amende-
mentt de datum van 14 november 1975, die beslissend is voor de regime wijzigingen 
tenn aanzien van de koopsompolissen zonder meer intact laat. En om deze laatste 
polissenn gaat het toch in de eerste plaats in dit wetsvoorstel. Hij voegt daar echter 
nadrukkelijkk aan toe, dat de wetgever zijns inziens de mogelijkheid moet blijven 
houdenn om met ingang van de datum van indiening van een bepaald wetsvoorstel 
eenn regimewijziging te doen ingaan.389 

Tussenn neus en lippen door bepleit de staatssecretaris hier de mogelijkheid om met 
-- op zijn minst materiële - beperkte terugwerkende kracht wetswijzigingen door te 
voeren.. De Kamer laat dit schot voor de boeg echter zonder nader commentaar 
lopen. . 

Ookk het CDA is in tweede termijn bij monde van de heer Notenboom niet erg 
onderr de indruk van de argumenten van de staatssecretaris met betrekking tot de 
vraagg of het bijzondere tarief moet worden gehandhaafd.390 De heer van Dis (SGP) 
heeftt zich echter wel laten overtuigen door de theoretische benadering van de 

3877 Tweede Kamer 13e vergadering8 september 1977, blz. 489, r.k. en 490 l.k, 

3888 Tweede Kamer 13e vergadering 8 september 1977, blz. 490, l.k. 

3899 Tweede Kamer 13e vergadering 8 september 1977, blz. 490, l.k. en m.k. 

3900 Tweede Kamer 13e vergadering 8 september 1977, blz. 490, m.k. 
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staatssecretariss over de toepassing van het bijzondere tarief. Hij kan zich uiteinde-
lij kk wel neerleggen bij de regeling waarbij de rente-inkomsten volgens het normale, 
progressievee tarief zullen worden belast.3" 

Dee staatssecretaris blijf t ook in tweede termijn bij zijn oordeel dat het wetsvoorstel 
opp een evenwichtige wijze een zekere eerbiedigende werking aan de overgangsrege-
lingg geeft. Het is volgens hem een zaak van beleid hoe men voor lopende polissen 
meentt de eerbiedigende werking te moeten uitwerken, als geen formele terugwer-
kendee kracht in het ontwerp is vastgesteld. Daarvoor zijn gradaties denkbaar. 
Naarr zijn oordeel is op tal van punten aangegeven dat een aanzienlijke mate van eer-
biedigendee werking wel degelijk in het ontwerp is opgenomen.3'2 

Dee beraadslagingen worden voortgezet op 15 september 1977. Het amendement van 
Notenboomm c.s.393 dat de datum van 18 september 1976 vervangt door 1 september 
19777 wordt zonder stemming aangenomen, waarbij PSP en CPN laten aantekenen 
datt zij worden geacht te hebben tegen gestemd. Het amendement beoogt, aldus de 
toelichting,, zoveel mogelijk elementen van formele terugwerkende kracht uit het 
wetsvoorstell  te verwijderen, zonder evenwel nieuwe kansen op oneigenlijk gebruik 
tee scheppen. De datum van 1 september 1977 is gekozen om te verhinderen dat het 
amendementt bepaalde nieuwe polissen zou uitlokken. Het betreft uitsluitend 'nor-
male'' premiepolissen. 
Ookk hier is het weer opvallend dat door Notenboom wordt gesproken over ele-
mentenn van formele terugwerkende kracht, waar dit strikt juridisch niet het geval 
is.. Ook in het oorspronkelijke wetsvoorstel was niet voorzien in een heffing vol-
genss het nieuwe regime over uitkeringen die voor de inwerkingtreding van deze 
nieuwee regels plaatsvonden. Door het amendement is slechts sprake van een ver-
ruimingg van de eerbiedigende werking (zie paragraaf 1.2). 

Ookk het amendement van Notenboom dat beoogt om het bijzondere tarief van 
toepassingg te laten blijven op de rente begrepen in een kapitaalverzekering uit een 
voorr 15 november gesloten koopsompolis394 wordt, ondanks het feit dat de staats-
secretariss dit had ontraden, met een kleine meerderheid aangenomen. 
Vervolgenss wordt het wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. Opvallend hier-
bijj  is nog dat de staatssecretaris niet is ingegaan op de vraag van Notenboom in 
eerstee termijn over het publiciteitslek rond 15 november 1975 en dat de heer 
Notenboomm dit zonder meer heeft laten passeren. 

V.2.4.99 Behandeling in de Eerste Kamer 

Dee PvdA-fractie in de Eerste Kamer vraagt zich in het voorlopig verslag af of het 
persberichtt waaraan zo'n grote betekenis wordt toegekend, ook aan de verzeke-
ringsmaatschappijenn is toegezonden, of waren deze bij hun voorlichting omtrent 

3911 Tweede Kamer 13e vergadering 8 september 1977, blz. 491, l.k. 

3922 Tweede Kamer 13e vergadering8 september 1997, blz. 491 m.k. en r.k. 

3933 Tweede Kamer 1977,14 053. nr. 13. 

3944 Tweede Kamer 1977,14 053, nr. 15. 
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dee op handen zijnde wetswijzigingen geheel afhankelijk van de berichtgeving in de 
pers?"5 5 

Dee minister van Financiën Duisenberg antwoordt hierop dat voor zover is na te 
gaann het persbericht niet rechtstreeks is toegezonden naar de verzekeringsmaat-
schappijen.396 6 

Tijdenss de mondelinge behandeling in de Eerste Kamer op 22 november 1977 con-
stateertt de heer Terwindt namens het CDA dat de resultaten van de behandeling in 
dee Tweede Kamer hebben geleid tot een duidelijker gunstiger overgangsregeling 
voorr de individuele verzekerden dan in het oorspronkelijke wetsvoorstel het geval 
was.. Hij merkt verder op dat met name de Eerste Kamer meerdere malen heeft uit-
gesprokenn zeer gereserveerd te staan tegenover fiscale regelingen die de burger 
wordenn opgelegd en die zijn gevoel van rechtszekerheid ondermijnen. Hij volstaat 
mett op te merken dat de regeling die de staatssecretaris heeft voorgesteld het CDA 
niett onredelijk voorkomt. Met name door de aanvaarding van het amendement 
Notenboomm met betrekking tot de toepassing van het bijzondere tarief, is er een 
regelingg uit de bus gekomen, die in voldoende mate rekening houdt met het ge-
wektee vertrouwen en die tot niet onredelijke consequenties leidt voor de betrokke-
nen.397 7 

Dee heer Zoon (PvdA) is dit niet met Terwindt eens. Hij betoogt: "De belangrijkste 
wijzigingenn ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp beoogden terugwerken-
dee kracht te voorkomen dan wel gewekt vertrouwen niet te schenden. Dit laatste 
wass aanleiding een amendement in te dienen om op de rente, begrepen in kapi-
taalsuitkeringenn uit vóór 15 november 1975 gesloten koopsompolissen, het bijzon-
deree tarief te blijven toepassen. Dit amendement zou ik niet gesteund hebben. Ik 
gaa wat dit betreft een andere kant op dan ons geacht medelid de heer Terwindt. 
Rechtszekerheidd is een hoog goed. Ik kan echter best begrijpen dat de toenmalige 
staatssecretariss tijdens de openbare behandeling in de Tweede Kamer een andere 
vormm van rechtszekerheid noemde, namelijk de zekerheid dat degene die een on-
eigenlijkk gebruik van de wet maakt, vroeg of laat de fiscus op zijn weg vindt. 
Misschienn is het in de oren van juristen schokkende taal, maar ik vind dat dit een 
zekerheidd is die wij degenen, die geen oneigenlijk gebruik van fiscale wetten kun-
nenn of willen maken, moeten kunnen bieden."398 

Uitt hetgeen ik ter plaatse (zie paragraaf V.2.4.8) heb opgemerkt naar aanleiding 
vann de door Zoon aangehaalde opmerkingen van de staatssecretaris, zal duidelijk 
zijnn dat ik tot het slag juristen behoor die door dergelijke opvattingen geschokt 
raakt. . 
Overigenss constateert Zoon dat grote zorgvuldigheid in acht moet worden genomen. 
Inn dat kader vraagt hij zich af of een persbericht garandeert dat aan zo'n voorne-

3955 Eerste Kamer 1977-1978,14 053 nr. 4a, blz. 1. 

3966 Eerste Kamer 1977-1978,14 053, nr. 4b, blz. 2. . 

3977 Eerste Kamer 22 november 1977, blz. 4 1 , l.k. 

3988 Eerste Kamer 22 november 1977, blz. 41 r.k. 
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men,, waaraan in dit geval rechtskracht werd toegekend, voldoende ruchtbaarheid 
wordtt gegeven. De pers is immers niet verplicht zo'n bericht op te nemen en nie-
mandd is verplicht een krant te kopen of die te lezen. Zou het niet beter zijn 
geweest,, zo vervolgt hij, de verzekeringsmaatschappijen bovendien langs directer 
wegg - per brief, telegram of telefoon - van de aankondiging op de hoogte te stel-
len?? Weliswaar is met het persbericht alles goed afgelopen - dat blijk t uit de vele 
reactiess die het teweegbracht - maar dat neemt niet weg dat het zijns inziens aan-
bevelingg verdient bij de verspreiding van zulke belangrijke mededelingen voortaan 
eenn zekerder werkwijze te volgen."9 

Dee minister van Financiën constateert in zijn antwoord dat Zoon en hij in hun be-
naderingg op één lij n zitten. Hij wil niet zeggen, dat in het geval van oneigenlijk ge-
bruikk de wetgever steeds met terugwerkende kracht moet ingrijpen, maar wil ook 
niett zeggen dat in zo'n geval reeds afgesloten contracten geheel volgens de op dat 
momentt bestaande wetgeving moeten worden afgewikkeld. Er zijn naar zijn 
meningg tussenwegen denkbaar. De overgangsregeling in dit ontwerp is daarvan een 
voorbeeld.. Welke weg moet worden bewandeld, moet naar het oordeel van de mi-
nisterr voor elke geval afzonderlijk worden bezien. Hij is het met Zoon eens dat 
degenenn die eventueel in de toekomst opnieuw oneigenlijk gebruik maken van ver-
zekeringscontracten,, geen aanspraak mogen maken op volledige honorering van 
dee door hen beoogde voordelen.400 

Inn antwoord op de vraag of een persbericht het juiste middel is om het voornemen 
tott wetswijziging naar buiten te brengen, merkt de minister het volgende op. 'Ik 
brengg in herinnering dat men in de weken voorafgaande aan de beroemde of thans 
beruchtee veertiende november 1975 algemeen een aankondiging van een wetswijzi-
gingg verwachtte. In dat verband sprak de heer Terwindt van zuigkracht. Dit alles 
brachtt met zich dat men zeer alert was op mededelingen van de zijde van het 
ministeriee van Financiën. Dit geldt zo voor de verzekeringswereld als voor de ver-
zekerden.. Met een bericht aan de maatschappijen had men die laatste groep verze-
kerdenn en aspirant-verzekerden nog niet rechtstreeks bereikt. Een bezwaar om toe 
tee geven aan de verleiding om te beloven, dat wij in voorkomende gevallen alle 
verzekeringsmaatschappijenn op de hoogte zullen stellen, is dat niet valt in te zien 
waaromm wij het in andere gevallen niet zouden doen. Men zou daaraan bepaalde 
rechtenn kunnen ontlenen. Vaak kennen wij ook niet alle belanghebbenden bij een 
bepaaldee wetswijziging. In het onderhavige geval was er een aantal verzekerings-
maatschappijenn niet aangesloten bij de Nederlandse Vereniging ter bevordering 
vann het levensverzekeringswezen. Die maatschappijen zouden we dan niet hebben 
bereikt;; maar dan zou je kunnen zeggen dat die het wel in de krant hadden kunnen 
lezen.. Het algemene principe hierbij is echter, dat wij ons niet in de nesten moeten 
werken.. Daarom ben ik overigens ook blij dat de pers ruime aandacht heeft gege-
venn aan het voornemen van de Regering om met een wetswijziging te komen. We 
hebbenn natuurlijk ook zoveel mogelijk bevorderd, dat hieraan aandacht zou wor-
denn gegeven."401 

3999 Eerste Kamer 22 november 1977, blz. 42 l.k. 

4000 Eerste Kamer 22 november 1977, blz. 44, r.k. 

4011 Eerste Kamer 22 november 1977, blz. 45, l.k. 
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Hett wetsvoorstel wordt vervolgens zonder stemming aangenomen. Artikel 78a 
luiddee vervolgens uiteindelijk als volgt; 

11 De rente begrepen in een kapitaalsuitkering uit een overeenkomst van levensverzekering 

terr zake waarvan geen koopsom is voldaan, wordt, in afwijking van artikel 28, tweede lid, 

gesteldd op nihil indien de overeenkomst tot stand is gekomen vóór 1 september 1977. 

Dee eerste volzin blijft buiten toepassing ingeval de overeenkomst na 14 november 1975 

tott stand is gekomen en bij de totstandkoming een looptijd van tien jaren of minder en 

betalingg van andere dan vaste en gelijkmatige periodieke premies zijn overeengekomen. 

22 De rente begrepen in een kapitaalsuitkering uit een overeenkomst van levensverzekering 

terr zake waarvan een koopsom is voldaan, wordt, in afwijking van artikel 28, tweede lid, 

berekendd op de voet van de in het volgende lid opgenomen formule, ingeval vóór 15 

novemberr 1975 zowel de overeenkomst tot stand is gekomen als de koopsom is gestort 

33 De in het tweede lid bedoeld rente wordt berekend volgens de formule 

R=Do/DD * Ro + (D-Do)/D * Rn, waarin 

RR voorstelt: de te berekenen rente; 

Doo voorstelt: het aantal dagen dat sedert het tot stand komen van de overeenkomst is 

verstrekenn tot 1 januari 1978; 

DD voorstelt: het aantal dagen dat sedert de totstandkoming van de overeenkomst is vers-

trekenn tot het tijdstip van de uitkering; 

Roo voorstelt: de in de uitkering begrepen rente berekend naar anderhalf percent van de 

verzekerdee som voor elk jaar van de looptijd van de verzekering; 

Rnn voorstelt: de in de uitkering begrepen rente berekend volgens artikel 28; een en 

anderr met dien verstande dat voor Do en voor D niet meer dagen in aanmerking mogen 

wordenn genomen dan zijn begrepen in de eerste vijfentwintig jaren na de totstandkoming 

vann de overeenkomst en voor Ro niet meer dan vijfentwintig jaren van de looptijd.. 

44 Indien de rente begrepen in een kapitaalsuitkering uit een vóór 1 januari 1978 tot stand 

gekomenn overeenkomst van levensverzekering wordt berekend met toepassing van artikel 

28,, tweede lid, worden ingeval ook uitkeringen vóór 1 januari 1978 hebben plaatsgevon-

den,, de tot aan de tijdstippen van uitkering ter zake van de verzekering voldane premies 

geachtt op de voet van artikel 28, tweede lid, bij die uitkeringen voor zover mogelijk in 

aanmerkingg te zijn genomen. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing bij de 

berekeningg van de factor Rn van de in het derde lid opgenomen formule. 

55 Tot de bestanddelen van het belastbare inkomen waarop artikel 57, eerste en tweede lid 

vann toepassing is, wordt mede gerekend de volgens het tweede tot en met het vierde lid 

berekendee rente. 

66 Voor de toepassing van het eerste en het tweede lid wordt onder het voldaan zijn van een 

koopsomm begrepen het verschuldigd zijn van periodieke premies over een tijdvak dat niet 

langerr is dan vijfjaren, alsmede het betaald zijn van wisselende periodieke premies waar-

vann de hoogste meer bedraagt dan het tienvoud van de laagste premie welke bij de over-

eenkomstt is voorzien. 
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V.33 Artike l 78a zoal s dat vanaf 3 decembe r 1977 luidd e 
Ookk bij de toepassing van artikel 78a is het van groot belang wanneer de overeen-
komstt is tot stand gekomen. In dit kader zijn 14 november 1975 en 1 september 
19777 de cruciale data. Voor kapitaalverzekeringen tegen koopsom geldt voor de 
toepassingg van het overgangsrecht nog een aanvullende eis. Ook de koopsom moet 
voorr 15 november 1975 zijn gestort. Deze aanvullende eis was nog niet opgeno-
menn in het befaamde persbericht. Daarin werd slechts gesproken over na 13 no-
vemberr 1975 afgesloten polissen. Door de toevoeging is een duidelijk en eenvoudig 
aantoonbaarr criterium geschapen. Wanneer de koopsom is gestort, valt eenvoudig 
aann te tonen via bank- of giroafschriften of kwitanties. Getwist zou nog kunnen 
wordenn of de datum van afschrijving bij de verzekeringnemer of de datum van bij-
schrijvingg bij de verzekeraar doorslaggevend is. Deze vraag is echter niet aan de 
ordee geweest tijdens de parlementaire behandeling. Mijns inziens kan pas van een 
gestortee koopsom worden gesproken indien het geld door de verzekeraar is ont-
vangen.. Vergelijk bijvoorbeeld de bepaling van het tijdstip waarop loonbelasting 
geachtt wordt te zijn betaald. Dit is het moment waarop de tegoedschrijving van 
hett overgeschreven bedrag op de postrekening is uitgevoerd.402 Hetzelfde geldt 
voorr de storting van premies volksverzekeringen403 en betaling van motorrijtuigen-
belasting.4044 Ook in het BW wordt het tijdstip waarop de rekening van de schuldei-
serr wordt gecrediteerd als moment van betaling beschouwd.405 

Inn geval van aftrek van persoonlijke verplichtingen kan evenwel worden uitgegaan 
vann de datum waarop het desbetreffende bedrag bij de belastingplichtige in kwes-
tiee is afgeschreven406. Hoewel in de jurisprudentie zowel de dag van afschrijven als 
dee datum van bijschrijven als bepalend zijn aangemerkt, is het mijns inziens het 
meestt logisch om aan te knopen bij de algemene bepalingen van het BW hierom-
trentt en de datum van bijschrijven als datum van storting te beschouwen. 
Hoee het ook zij, de datum van storten van de koopsom kan relatief eenvoudig 
wordenn vastgesteld. Veel moeilijker is het om de datum vast te stellen waarop de 
overeenkomstt is tot stand gekomen. Voor kapitaalverzekeringen die zijn tot stand 
gekomenn voor 1 september 1977 en waarbij geen sprake is van een looptijd van 10 
jarenn of korter dan wel van betaling van andere dan vaste en gelijkmatige premies, 
geldtt de aanvullende eis dat de eerste premie ook voor 1 september 1977 moet zijn 
gestortt niet. Teneinde onder het oude regime te blijven vallen, moet voor dergelijke 
polissenn slechts sprake zijn van een voor 1 september 1977 tot stand gekomen over-
eenkomst.. Het moment waarop een overeenkomst tot stand komt, is het moment 
waaropp de wilsovereenstemming tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar 
wordtt bereikt. Dit moment kan eerder liggen dan de dag van ontvangst van het 
aanvraagformulierr en zal eerder liggen dan de dag waarop de polis wordt afgege-
ven.. Toch is de vraag wanneer een overeenkomst van levensverzekering geacht 
wordtt tot stand te zijn gekomen in de parlementaire behandeling niet aan de orde 

4022 HR 17 oktober 1962, BNB 1962/324. 

4033 HR 22 maart 1972, BNB 1972/130 

4044 HR 19 oktober 1977, V-N 1977/1506. 

4055 Artikel 6.1.9A.3, tweede lid BW. 

4066 HR 7 mei 1986, BNB 1986/278. 
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geweest.. Ook hier moet mijns inziens, net zoals bij de invulling van het begrip 
'bestaandee aanspraak' (zie paragraaf III.3.2), worden uitgegaan van een civieljuri-
dischee benadering. Zodra de wilsovereenstemming definitief en onvoorwaardelijk 
iss tot stand gekomen, is er sprake van een overeenkomst.407 In concreto houdt dit 
inn dat, zodra de verzekeraar onvoorwaardelijk dekking heeft verleend, in ieder ge-
vall  sprake is van een overeenkomst. Is een voorlopige dekking verleend onder 
voorwaardee van medische acceptatie, dan hangt het van de aard van de voorwaar-
dee (ontbindend of opschortend) af, of gesproken kan worden van een overeen-
komstt die reeds is tot stand gekomen. In geval van een ontbindende voorwaarde is 
ditt wel zo, bij een opschortende voorwaarde niet. 

Naastt de koopsompolissen, waarvoor de aanvullende eis geldt en de polissen tegen 
premiebetaling,, waarvoor dit niet het geval is, kennen we nog de zogenoemde 
'quasi-koopsommen'.. Van een quasi-koopsom is sprake indien de kapitaalverzeke-
ringg is afgesloten na 14 november 1975 en deze een looptijd heeft van tien jaar of 
minderr en/of er geen vaste en gelijkmatige premies zijn overeengekomen {zie para-
graaff  V.2.4.2). Voor dergelijke polissen is de eerste volzin van artikel 78a niet van 
toepassing.. Zij kunnen dus niet rekenen op volledige eerbiedigende werking. De 
aanvullendee eis dat de koopsom moet zijn gestort, staat echter in het tweede lid, 
datt handelt over 'echte' koopsompolissen. In het zesde lid wordt aangegeven wat 
onderr een koopsom in dezen moet worden verstaan; premies die over een tijdvak 
datt niet langer is dan vijf jaren verschuldigd zijn, dan wel wisselende premies 
waarbijj  de hoogste meer dan tien keer de laagste bedraagt. De quasi-koopsom valt 
niett onder de in het zesde lid gegeven omschrijving. De aanvullende eis die is opge-
nomenn in het tweede lid geldt dus niet. Ook voor dergelijke polissen is het vol-
doendee dat zij voor 15 november 1975 zijn tot stand gekomen om onder het over-
gangsrechtt te vallen. 

Desgevraagdd heeft de belastingdienst bevestigd, dat het verlengen van een voor 15 
novemberr afgesloten koopsompolis niet leidt tot verlies van het overgangsrecht. 
Hett bijzondere tarief blijf t van toepassing na een verlenging van de oorspronkelijke 
looptijdd van een levensverzekering waarop artikel 78a van toepassing is.408 

V.44 Toetsin g aan de uitgangspunte n voo r toelaatbaarhei d terugwerkend e krach t 
Artikell  78a zoals dat vanaf 3 december 1977 luidt, kent geen formele terugwerken-
dee kracht. Rente in een uitkering uit een kapitaalverzekering die voor de datum 
vann de wetswijzigingen expireerde, werd belast volgens de toen geldende regels. 
Well  is er een beperkte mate van onmiddellijke werking en dus van materiële terug-
werkendee kracht. Kapitaalverzekeringen die tot stand zijn gekomen tussen 15 
novemberr 1975 en 3 december 1977 worden niet gedurende hun volledige looptijd 
behandeldd op grond van het regime zoals dat gold ten tijde van het afsluiten van 
diee verzekeringen. Alleen voor de kapitaalverzekeringen met een looptijd van meer 

4077 Asser/Hartkamp, Algemene leer der overeenkomsten, Zwolle 1993, blz. 86 

4088 Brief van de Werkgroep verzekeringsproducten van de belastingdienst aan Nationale Nederlanden van 13 januari 

1998,, kenmerk 98.01.05 
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dann tien jaar tegen een vaste en gelijkmatige periodieke premie geldt eerbiedigende 
werkingg voor wat betreft de belastbaarheid van het rentebestanddeel in de uitke-
ring. . 

Dee toetsing aan de uitgangspunten voor toelaatbaarheid van terugwerkende kracht 
behoeftt derhalve plaats te vinden voor de kapitaalverzekeringen zoals bedoeld in 
artikell  78a, eerste lid, tweede volzin en tweede lid. Voor deze kapitaalverzekerin-
genn is sprake van materiële terugwerkende kracht. De rente begrepen in een uitke-
ringg na de ingangsdatum van de wetswijziging wordt niet volledig belast volgens 
hett regime dat gold ten tijde van het afsluiten van de verzekering. Indien deze 
beperktee materiële terugwerkende kracht wordt getoetst aan de uitgangspunten voor 
toelaatbaarheidd van terugwerkende kracht, kom ik tot de volgende conclusies: 
Err is geen sprake van gewekte verwachtingen op basis van toezeggingen, die door 
dee terugwerkende kracht niet langer worden gehonoreerd. Voor zover ik heb kun-
nenn nagaan, is er nimmer door de wetgever een toezegging gedaan op grond waar-
vann degene die tussen 14 november 1975 en 3 december 1977 een kapitaalverzeke-
ringg als bedoeld in artikel 78a, eerste lid, tweede volzin, dan wel voor 15 november 
19777 een koopsompolis als bedoeld in artikel 78a, tweede lid afsloot erop zou 
kunnenn vertrouwen dat deze blijvend onder het toen geldende regime zou vallen. 
Err was sprake van het ontgaan van belastingen doordat het feitelijke rendement op 
kapitaalverzekeringenn als gevolg van de gestegen rentestand hoger was dan het 
forfaitairee rendement aan de hand waarvan het te belasten rentebestanddeel werd 
bepaald.. Indien de premies of koopsom werden gefinancierd met geleend geld, 
werdd dit effect nog eens versterkt. Voor de toetsing aan de uitgangspunten voor 
toelaatbaarheidd van terugwerkende kracht van artikel 78a, is het element van de 
eventueell  aftrekbare financieringsrente echter niet relevant. Het is mijns inziens 
redelijkk om in dit verband te spreken van een ernstige leemte in de wet, zij het dat 
dezee zich pas manifesteerde toen de reële rente zodanig was gestegen dat hij ver uit 
dee pas liep bij de gehanteerde forfaitaire rente. 

Dee consequenties voor de belastingplichtigen zijn niet onaanvaardbaar. Voor koop-
sompolissenn die zijn afgesloten op een moment dat deze reparatiewetgeving nog 
niett kon worden voorzien, leidt de formule van artikel 78a, derde lid, in combina-
tiee met de toepassing van het bijzondere tarief op grond van het vijfde lid, tot een 
voldoendee matiging van de uiteindelijke heffing. Voor polissen tegen premiebe-
talingg en koopsompolissen die zijn afgesloten na 15 november 1975 geldt, dat de 
desbetreffendee verzekeringnemers wisten, of althans konden weten dat wetswijzi-
gingg op stapel stond en dat voor polissen die na de datum van het persbericht zou-
denn worden gesloten niet gerekend mocht worden op eerbiedigende werking. Het 
feitt dat in het persbericht nog niet werd gesproken van de aanvullende eis dat ook 
dee koopsom voor die datum zou moeten zijn gestort heeft tot gevolg dat verzeke-
ringnemerss van dat gevolg pas op de hoogte konden zijn toen het wetsvoorstel van 
krachtt werd. Ook dit vormt naar mijn mening echter geen onaanvaardbare conse-
quentie. . 

Hett doel van de terugwerkende kracht was het voorkomen van aankondigingsef-
fecten.. Deze effecten hebben zich zeker voorgedaan. In het katern Mens en bedrijf 
vann de NRC van 13 november 1975 stond bijvoorbeeld in de rubriek 'Op de klant 
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af'' een artikel onder redactie van W.J. van Kampen en B. Greif, getiteld "Koop-
sompolis:: lucratieve, maar snel aflopende zaak". Volgens dit artikel is er "vooral 
sindss het begin van dit jaar (1975 hmk) sprake van een soort run op koopsomver-
zekeringen,, een vorm van levensverzekering die deze week in het nieuws kwam 
omdatt de overheid de belastingvoordelen die eraan zijn verbonden flink wil be-
knotten.. De berichten over de plannen hebben op zichzelf weer een extra golf van 
aanvragerss en klanten naar de verzekeringsmaatschappijen gedreven". De schrij-
verss citeren aan het einde van hun artikel de toenmalige directeur van verzeke-
ringsmaatschappijj  Stad Rotterdam, die verzuchtte "Het lijk t hier wel een gekken-
huis".. In de NRC van zaterdag 15 november 1975 wordt melding gemaakt van 
hett voornemen van de staatssecretaris om tot wetswijziging op dit gebied te komen. 
Volgenss deze krant hebben de levensverzekeraars de laatste tijd voor honderden 
miljoenenn van dit soort fiscaal zeer profijtelijke verzekeringen verkocht. Aangezien 
hett Centraal Bureau voor de Statistiek in die tijd nog niet registreerde hoeveel pre-
miess of koopsommen er werden betaald voor dergelijke verzekeringen, valt de 
exactee toename in de jaren voor 1975 helaas niet na te gaan. De trend is echter 
duidelijk;; er was sprake van een doorbraak409. 

Dee terugwerkende kracht gaat niet verder dan het moment waarop de aangekon-
digdee wetswijziging via het persbericht van 14 november 1975 kenbaar is gewor-
denn aan de belastingplichtigen. 

Dee conclusie is dan ook dat de beperkte terugwerkende kracht die artikel 78a in 
zichh bergt niet in strijd is met de uitgangspunten voor toelaatbaarheid van terug-
werkendee kracht410. 

V.55 Jurisprudenti e met betrekkin g to t artike l 78a 
Artikell  78a heeft sinds de invoering in december 1977 aanleiding gegeven tot de 
nodigee jurisprudentie. Ook nu houd ik de chronologische volgorde aan. 

Inn HR 16 januari 1985, BNB 1985/89 kwam de vraag aan de orde of de in het 
vijfdee lid van artikel 78a opgenomen passage "de volgens het tweede tot en met 
vierdee lid berekende rente" slaat op het totale bedrag aan rente dat is begrepen in 
dee uitkering, of dat moet worden uitgegaan van het zuivere bedrag van die rente. 
Inn het laatste geval moet de rente, indien sprake van een met geleend geld gefinan-
cierdee polis, worden verminderd met het ter zake van de financiering betaalde rente. 
Dee belanghebbende in deze zaak ontving in 1981 een bedrag ter grootte van 
ƒƒ 233.502 als uitkering uit een op 12 november 1975 afgesloten kapitaalverzeke-
ring.. Van deze uitkering was een bedrag ter grootte van ƒ 61.249 aan te merken 
alss rente, berekend op de voet van het tweede tot en met vierde lid van artikel 78a. 
Inn 1981 werd door belanghebbende ter zake van een voor de financiering van de 
koopsompoliss opgenomen lening een bedrag van ƒ 12.375 betaald aan rente. 

4099 Tweede Kamer 1975-1976,14 053, nr. 1-3, blz. 6. 

4100 Prast denkt daar overigens anders over; mr H. Prast, Terugwerkende kracht op het gebied van belastingwetgeving 

(1 ,, Geschrift van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 150, Deventer 1978, blz, 20. 
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Omtrentt de vraag of op grond van artikel 78a, vijfde lid, het bijzondere tarief van 
toepassingg was op een bedrag van ƒ 61.249 (standpunt belanghebbende) of op het 
verschill  tussen dit bedrag en de betaalde rente, oftewel op een bedrag van 
ƒƒ 48.874 (standpunt inspecteur) overwoog het Hof Arnhem: 

"Het"Het vijfde lid van artikel 78a heeft blijkens de geschiedenis van deze bepaling ten doel het 

bijzonderebijzondere tarief van toepassing te doen blijven op 'oude' polissen. Gelet op deze wetsge-

schiedenisschiedenis heeft de wetgever niet bedoeld het bijzondere tarief voor het onzuivere, in plaats 

vanvan slechts het zuivere bedrag aan genoten rente, te doen gelden en kan in dezen slechts het 

zuiverezuivere bedrag, groot f 48.847, van de door belanghebbende genoten rente begrepen in de 

doordoor hem ontvangen uitkering op de koopsompolis met toepassing van het meerbedoelde bij-

zonderezondere tarief worden belast." 

Hett beroep van belanghebbende wordt door het Ho f ongegrond verklaard. 

Dee Hoge Raad komt op grond van de volgende overweging tot de conclusie dat 
hett door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie ongegrond is: 

"Het"Het amendement-Notenboom (wetsvoorstel 14 053, kamerstuk nummer 15), dat door de 

TweedeTweede Kamer der Staten-Generaaf is aanvaard en dat heeft geleid tot de uiteindelijke tekst 

vanvan artikel 78a, lid 5, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, had blijkens de daarop 

gegevengegeven toelichting de strekking voor rente, begrepen in kapitaalsuitkeringen uit voor 15 

novembernovember 1975 gesloten koopsompolissen, het bijzondere tarief van toepassing te doen blij-

ven.ven. Hieruit blijkt de onmiskenbare bedoeling van de wetgever voor de zojuist genoemde cate-

goriegorie van koopsompolissen geen wijziging te brengen in de bestaande regeling inzake de toe-

passingpassing van het bijzondere tarief. 

Uitt het hiervoor overwogene volgt dat het Hof terecht op grond van de wetsgeschiedenis het 

bijzonderee tarief van toepassing heeft geoordeeld op het zuivere bedrag van de door belang-

hebbendee genoten rente, begrepen in de door hem ontvangen uitkering uit de onderwerpelijke 

koopsompolis." " 

Dee klacht is derhalve ongegrond en de Hoge Raad verwerpt het beroep. 

Dee Hoge Raad vult hier de wetgever aan op een terrein dat tijdens de parlementai-

ree behandeling niet expliciet aan de orde is geweest. 

Eenn soortgelijk geval was aan de orde in HR 22 jul i 1985, BNB 1986/234. In deze 
zaakk had belanghebbende een koopsompolis afgesloten op 15 november 1975. De 
koopsomm ter grootte van ƒ 200.000 werd geleend bij een bank. In 1980 kwam de 
poliss tot uitkering en ontving belanghebbende het verzekerde kapitaal ter grootte 
vann ƒ 331.457. Het volgens het tweede tot en met vierde lid van artikel 78a bere-
kendee gedeelte van deze uitkering bedroeg ƒ 78.509. In 1980 werd aan rente voor 
dee ter zake van de koopsom opgenomen lening een bedrag aan rente betaald ter 
groottee van ƒ 26.482. In geschil was ook hier of het bijzondere tarief moest wor-
denn toegepast op het totale bedrag aan rente zoals berekend op de voet van het 
tweedee tot en met vierde lid van artikel 78a, of dat de betaalde rente ter zake van 
dee lening hierop in mindering moest worden gebracht. Subsidiair stelde belangheb-
bendee nog dat de betaalde rente verhoudingsgewijs moest worden verdeeld over 
hett belaste en het onbelaste deel van het beleggingsresultaat. Het Hof Leeuwarden 
steltt vast dat aannemelijk is geworden dat de lening is aangegaan ter verwerving 
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vann de rechten uit de koopsompolis. Het Hof overweegt vervolgens: 
"Het"Het vijfde lid van het op 3 december 1977 in werking getreden artikel 78a der wet heeft blij-

kenskens de geschiedenis van deze bepaling ten doel het bijzondere tarief van toepassing te doen 

blijvenblijven op -oude" polissen. (...) Gelet op deze wetsgeschiedenis en het systeem van de wet 

neeneeflfl ^ wetgever naar het oordeel van het Hof niet bedoeld het bijzondere tarief voor het 

onzuivereonzuivere in plaats van het zuivere bedrag aan rente te doen gelden. En evenmin de betaalde 

renterente te doen omslaan zoals subsidiair door belanghebbende aangevoerd." 

Dee Hoge Raad verwerpt het beroep in cassatie. De stelling van belanghebbende 
datt geen sprake zou zijn van als aftrekbare kosten aftrekbare rente, maar van per-
soonlijkee verplichtingen, wordt door de Hoge Raad verworpen. Een koopsompolis 
iss naar het oordeel van de Hoge Raad een bron van inkomsten. Hierbij behoeft geen 
splitsingg te worden aangebracht in de rente die is betaald ter zake van het be-
leggingsresultaatt en de rente voor het gedeelte dat als inkomsten uit vermogen kan 
wordenn beschouwd. Hieromtrent overwoog de Hoge Raad: 

"Aan"Aan het in de Wet op de inkomstenbelasting 1964 neergelegde stelsel van heffing ter zake 

vanvan inkomsten uit vermogen ligt ten grondslag de veronderstelling dat, indien eenmaal vast-

staatstaat dat een schuld is aangegaan tot financiering van inkomsten opleverende vermogensbe-

standdelen,standdelen, de rente in haar geheel moet worden geacht te strekken tot verwerving van de in-

gevolgegevolge de wet te berekenen betaste inkomsten. Voor de door belanghebbende verdedigde 

splitsingsplitsing van de onderhavige rentepost in aftrekbare kosten en persoonlijke verplichtingen is 

inin vorenbedoeld stelsel dus geen plaats." 

Inn Hof Den Haag 19 september  1985, FED 1986/1017 gebruikte belanghebbende 
inn 1981 een gedeelte van de waarde van zijn op 1 juni 1975 afgesloten koopsom-
poliss ter grootte van ƒ 25.000 om het kapitaal van een reeds in 1969 tegen jaar-
lijksee premiebetaling afgesloten kapitaalverzekering te verhogen. Vervolgens kocht 
hijj  zijn koopsompolis af. De inspecteur berekent het ter zake van de afkoop te be-
lastenn interestbestanddeel op de voet van artikel 78a, tweede lid uitgaande van de 
waardee voor de overboeking van een gedeelte daarvan naar de tegen premiebeta-
lingg afgesloten verzekering. Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat moet 
wordenn uitgegaan van de afkoopwaarde na de inbreng. Het Hof stelt de inspecteur 
inn het gelijk met de volgende overwegingen: 

"De"De sub factis bedoelde verlaging van het verzekerde kapitaal van polis nummer 383 (de 

koopsompoliskoopsompolis hmk) en de daarmee verband houdende overboeking van een bedrag van 

ƒƒ 25.000 naar polis nummer 043 (de premiepolis hmk) als een gedeeltelijk afkoop van eerst 

vermeldevermelde polis in de zin van artikel 28, eerste lid van de wet moet worden beschouwd en der-

halvehalve een kapitaalsuitkering uit levensverzekering vormt. Dit brengt mee dat, nu het een koop-

sompolissompolis betreft, het rentebestanddeel begrepen in de uitkering van f 25.000 ingevolge het 

bepaaldebepaalde in artikel 25, eerste lid, aanhef en letter c van de wet (tekst 1981) tot de inkom-

stensten uit vermogen van belanghebbende behoort, te berekenen met inachtneming van het be-

paaldepaalde in artikel 78a, tweede lid van de wet. Aan dit oordeel doet niet af dat belanghebbende 

hethet bedrag van ƒ 25.000 niet in contanten heeft ontvangen. Dit bedrag moet worden be-

schouwdschouwd als te zijn verrekend met zijn verplichting voortvloeiende uit de verhoging van het ver-

zekerdezekerde kapitaal van polis nummer 043. (...) Het bepaalde in artikel 28, zesde lid van de wet 
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kankan in dit geval naar de letter geen toepassing vinden, aangezien zich hier niet een geval voor-

doetdoet waarin een overeenkomst van levensverzekering waarbij een kapitaal is verzekerd wordt 

omgezetomgezet in een andere overeenkomst van levensverzekering waarbij eveneens een kapitaal is 

verzekerd,verzekerd, zonder dat de verzekeraar daarbij iets anders verstrekt dan een nieuwe polis. Ook 

voorvoor de door belanghebbende voorgestane analoge toepassing van die bepaling bestaat ech-

terter geen grond, daar zulk een toepassing ertoe zou kunnen leiden dat ook in de toekomst 

geengeen rentebestanddeel wordt belast." 

Inn HR 30 oktober  1985, BNB 1986/33 was sprake van een vooraf aan de belas-
tingdienstt voorgelegde koopsompolis. De inspecteur had tegenover belanghebben-
dee in 1974 verklaard dat het sluiten van een koopsompolis met een daar tegenover 
staandee geldlening een fiscaal aantrekkelijke en legale zaak was. Belanghebbende 
meendee dat hij aan deze mededeling het vertrouwen mocht ontlenen dat de in 
19811 ontvangen uitkering uit zijn op 10 november 1975 gesloten koopsompolis zou 
wordenn belast volgens het in 1975 geldende regime. 

Hett Hof Den Haag komt tot de conclusie dat ook belanghebbende niet bestrijdt 
datt de opgelegde aanslag in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en de 
doorr hem gewenste behandeling uitsluitend baseert op het feit dat bij hem omtrent 
dee toepassing van die wettelijke bepalingen door de belastingdienst een rechtens te 
beschermenn vertrouwen zou zijn opgewekt. Het Hof heeft geen reden te twijfelen 
aann de mededelingen van belanghebbende omtrent het in 1974 plaatsgevonden 
hebbendee gesprek tussen hem en de belastingdienst. Het Hof stelt echter vast dat 
ookk volgens de weergave van belanghebbende tijdens dit gesprek geenszins is toe-
gezegdd dat de uitkering uit de polis te zijner tijd zou worden belast volgens het ten 
tijdee van het gesprek geldende fiscale regime. Hem is kennelijk, zonder dat sprake 
wass van een toezegging, niet meer medegedeeld dan dat het sluiten van een koop-
sompoliss met een daartegenover staande geldlening een fiscaal aantrekkelijke en 
legalee zaak was. Volgens het Hof gaat het dan ook om niet meer dan een informa-
tiee omtrent de toen geldende wettelijke regeling. Het Hof wijst het beroep op het 
vertrouwensbeginsell  af met de volgende overwegingen: 

"De"De omstandigheid dat belanghebbende zich teleurgesteld ziet in zijn verwachtingen omtrent 

hethet met de polis te behalen voordeel is niet toe te schrijven aan uitlatingen of gedragingen 

vanvan de belastingdienst, die juiste informatie verschafte, doch aan de na uitvoerige parlemen-

tairetaire discussie genomen beslissing van de wetgever aan de nieuwe wettelijke regeling geen 

volledigevolledige eerbiedigende werking te geven voor reeds gesloten contracten, welke beslissing 

haarhaar weerslag heeft gevonden in het te dezen van toepassing zijnde artikel 78a van de Wet, 

volgensvolgens welk artikel het in casu te belasten rentebestanddeel naar tijdsevenredigheid wordt 

berekendberekend volgens de oude en volgens de nieuwe wettelijke regeling." 

Tegenn deze wettelijke regeling kan niet met een beroep op het vertrouwensbeginsel 

wordenn opgekomen, reeds omdat dit rechtsbeginsel slechts het bestuur raakt en als 

zodanigg geen maatstaven inhoudt voor de toetsing van algemeen verbindende voor-

schriften." " 

190 0 



Hoofdstu kk V Overgangsrecht voor kapitaalverzekeringen 

Dee Hoge Raad bevestigt de uitspraak van het Hof met de volgende overwegingen: 
"Het"Het Hof heeft heeft terecht geoordeeld dat aan een niet als toezegging te beschouwen juiste infor-

matiematie ook al is daarbij niet uitdrukkelijk gewezen op de mogelijkheid van toekomstige wetswij-

zigingziging zonder zonder eerbiedigende werking, door een belastingplichtige niet een rechtens te bescher-

menmen vertrouwen kan worden ontleend dat de wet te zijnen aanziens anders zal worden 

toegepasttoegepast dan zij zij voor het betrokken belastingjaar luidt." 

Ookk het feit dat belanghebbende bij zijn aangifte over 1975 er schriftelijk melding 
vann had gemaakt dat hij een koopsompolis had afgesloten, waarbij hij de inspec-
teurr vriendelijk had verzocht hem ervan op de hoogte te stellen als het berekende 
interestt bestanddeel op de einddatum een ander bedrag zou zijn dan ƒ 14.161 (het 
conformm het oude regime berekende bedrag), mocht niet baten. Dat de inspecteur 
hieropp niet heeft gereageerd, kan volgens de Hoge Raad niet tot cassatie leiden. De 
Hogee Raad overwoog: 

"Anders"Anders dan belanghebbende meent, kan het enkele uitblijven van een reactie van de inspec-

teurteur op de inhoud van dat geschrift niet worden aangemerkt als een toezegging waaraan door 

belanghebbendebelanghebbende het rechtens voor bescherming in aanmerking komende vertrouwen kon wor-

denden ontleend dat de evenbedoelde - eerst bij wet van 1 december 1977 Stb. 647 - tot stand 

gekomengekomen - wetswijziging te zijnen aanzien buiten toepassing zou worden gelaten." 

Hett vertrouwensbeginsel gaat niet zo ver dat toekomstige wetswijzigingen opzij 
gezett zouden kunnen worden door in het verleden verstrekte informatie. In casu 
wass geen sprake van een toezegging. Zelfs als dat wel het geval zou zijn geweest, 
zouu dat mijns inziens nooit kunnen leiden tot een gerechtvaardigd vertrouwen op 
eenn ongewijzigde behandeling. Een op de daarvoor geëigende wijze tot stand ge-
komenn wetswijziging werkt ook voor op dat moment bestaande verzekeringen. 
Indienn dit niet wenselijk wordt geacht, moet via overgangswetgeving een passende 
regelingg worden getroffen. 

Inn HR 15 jul i 1986, BNB 1986/313 kwam de vraag aan de orde wanneer de koop-
somm was gestort. Voor of na 15 november 1975. Dat de polis op zichzelf voor 15 
novemberr 1975 was tot stand gekomen, stond niet ter discussie. De koopsom 
werdd door belanghebbende geleend bij RVS Beroeps- en bedrij fsfinanciering BV 
(RBB),, een financieringsinstelling die tot hetzelfde concern behoorde als waarvan 
dee verzekeraar RVS deel uitmaakte. RBB werd op haar beurt weer door RVS van 
dee nodige middelen voorzien. 
Dee leningsovereenkomst tussen belanghebbende en RBB werd pas op 31 december 
19755 ondertekend. Blijkens de akte had belanghebbende het bedrag echter per 1 
novemberr 1975 ter leen ontvangen. Er was geen boekingsstuk of ander document 
waaruitt kon worden opgemaakt wanneer de koopsom door of namens belangheb-
bendee was gestort. De afwerking van een en ander vond geheel binnen het concern 
plaatss op basis van een tussen RVS en RBB bestaande rekening courant verhou-
ding.. Belanghebbende leende bij RBB, die op haar beurt de uit te lenen bedragen 
opnamm uit de bij RVS lopende rekening courant faciliteit. Het geleende bedrag 
werdd als koopsom geboekt bij RVS en de cirkel was rond. In de hectische periode 
rondd 14 november 1975 was het kredietplafond door RVS verhoogd omdat RBB 
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haarr limiet had bereikt. Verder hadden RVS en RBB in die periode besloten om, in 
verbandd met het grote aantal af te werken financieringen met betrekking tot de 
koopsommen,, de uit dien hoofde te verstrekken gelden onder beheer te laten bij 
RVSS en deze op een later tijdstip, wanneer alle formaliteiten waren afgehandeld 
viaa rekening courant te verrekenen. In 1979 koopt belanghebbende de polis af en 
dee inspecteur stelt zich op het standpunt dat artikel 78a niet van toepassing is aan-
gezienn de koopsom niet is gestort voor 15 november 1975. 

Hett Hof Arnhem oordeelt dat, nu de inspecteur geargumenteerd bestrijdt dat de 
stortingg van de koopsom voor 15 november 1975 plaatsvond, het aan belangheb-
bendee is aannemelijk te maken dat zulks wel het geval is. Naar het oordeel van het 
Hoff  is belanghebbende daar niet in geslaagd en is het gelijk dus aan de zijde van 
dee inspecteur. Het Hof concludeert uit de feiten dat geen sprake kon zijn van het 
stortenn van een koopsom voor 15 november 1975 omdat RBB haar kredietplafond 
hadd bereikt en dus geen lening kon verstrekken aan belanghebbende. Pas na 14 
novemberr 1975 is administratief schoon schip gemaakt en konden er weer lenin-
genn worden verstrekt aan de verzekeringnemers van koopsompolissen. Dit blijk t 
volgenss het Hof uit de datering van de akte van geldlening (31 december 1975) en 
dee datum waarop de koopsompolis tot zekerheid werd overgedragen aan RBB (8 
maartt 1976). 

Mett het storten van een koopsom kan volgens het Hof niet op één lijn worden 
gesteldd de afspraak tussen RBB en RVS dat in verband met de tumultueuze gebeur-
tenissenn rond de koopsompolissen in november 1975 de uit dien hoofde tussen 
beidee maatschappijen heen en weer te boeken bedragen onder beheer van de verze-
keraarr zouden blijven en op een later tijdstip in rekening courant zouden worden 
verrekend.. Niet het vooruitzicht op die toekomstige verrekening, maar die verreke-
ningg zelve moet volgens het Hof worden aangemerkt als het storten van de koop-
somm waarop artikel 78a, tweede lid doelt. 

Dee Hoge Raad vernietigt de uitspraak van het Hof omdat het Hof geen aandacht 
heeftt besteed aan een aantekening op de originele, uit 1969 stammende, krediet-
overeenkomstt tussen RVS en RBB waaruit blijk t dat de kredietlimiet op 28 augustus 
19755 is verhoogd. De Hoge Raad overweegt: 

'Mede'Mede gelet op de strekking van voormeld artikel 78a, tweede lid, behoeft de omstandigheid 

datdat het door RVS in verband met de door belanghebbende verschuldigd geworden koopsom 

aanaan RBB ter leen verstrekte geldsbedrag overeenkomstig de afspraak van 14 november 1975 

paspas na die datum in rekening-courant is geboekt, niet uit te sluiten dat de koopsom kan wor-

denden beschouwd als te zijn gestort voor 15 november 1975 in de zin van genoemde wetsbepa-

ling.ling. Alsdan dient echter ten minste vast te staan dat voor laatstgenoemde datum niet alleen 

dede tussen belanghebbende en RVS gesloten overeenkomst van levensverzekering is tot stand 

gekomen,gekomen, maar ook de verplichting van RBB om belanghebbende ter financiering van de koop-

somsom een voor 15 november 1975 rentedragende lening te verstrekken, alsmede de verplich-

tingting van RVS jegens RBB om een alsvoren rentedragend, met de koopsom overeenkomend 

geldsbedraggeldsbedrag ter leen te verstrekken." 

Dee zaak wordt verwezen naar het Hof Den Bosch om te onderzoeken of het 

bovenstaandee het geval was. 
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Err valt wel wat af te dingen op de redenering van de Hoge Raad dat de koopsom 
doorr verrekening, of - zoals de A.G. mogelijk acht - door schuldvergelijking kan 
wordenn voldaan. Het geld dat door RVS aan RBB werd geleend was eigen vermo-
genn van RVS. De door belanghebbende gestorte koopsom heeft een toevoeging van 
dee premiereserve tot gevolg. Naar mijn mening is pas sprake van een gestorte 
koopsomm als deze toename van de premiereserve heeft plaatsgevonden. 4H 

Ookk in Hof Den Haag 20 november 1990, FED 1991/141 kwam de vraag aan de 
ordee of de koopsom voor 15 november 1975 was gestort. Belanghebbende heeft 
eenn koopsompolis afgesloten die is gedagtekend 1 november 1975, De koopsom 
werdd geleend van Slavenburg's Bank, die op zijn beurt een even groot bedrag leent 
vann de verzekeraar in kwestie. De bank betaalt de verzekeraar een procentpunt 
minderr rente dan belanghebbende de bank moet betalen. De akte van geldlening 
doorr de bank en de akte van cessie zijn beide gedagtekend op 1 november 1975. 
Doorr de inspecteur wordt in 1981 toepassing van artikel 78a over de in dat jaar 
ontvangenn uitkering geweigerd omdat de koopsom niet voor 15 november zou zijn 
gestort.. Hij legt ter ondersteuning van zijn stelling een brief over uit december 
19755 welke zou zijn verzonden en waarin de verzekeraar aan de bank verzocht de 
volgendee stukken te ondertekenen: een doorbelanghebbende getekende overeen-
komstt voor een lening van de bank, een door de verzekeraar ondertekende akte 
voorr een onderhandse lening voor hetzelfde bedrag aan de bank en een door be-
langhebbendee ondertekende akte van cessie betreffende de polis. 
Hett Hof overweegt: 

"Met"Met betrekking tot de storting van de koopsom heeft belanghebbende verwezen naar de 

inhoudinhoud van de in fotocopie tot de gedingstukken behorende, op 1 november 1975 gedagte-

kendekende polis, waarin staat vermeld dat voor de verzekering een koopsom is gestort ad eenhon-

derdduizendderdduizend gulden. Het Hof verstaat belanghebbende aldus, dat, gegeven de datum van 

ondertekeningondertekening van de polis, de storting voor of uiterlijk op die datum moet zijn geschied, 

zodatzodat aan de voorwaarde van tijdige storting is voldaan. Het Hof kan evenwel niet aanvaarden 

datdat belanghebbende langs deze weg het moment van storting voldoende aannemelijk heeft 

gemaaktgemaakt (...) Belanghebbendes stelling dat hij met zijn verwijzing genoegzaam bewijs heeft 

geleverd,geleverd, impliceert dat met de dagtekening van een niet-geregistreerde akte komt vast te 

staanstaan dat daarin gereleveerde gebeurtenissen en omstandigheden zich voor of uiterlijk op de 

datumdatum van tekening hebben voorgedaan. Het Hof wil overigens aan de polis niet een begin 

vanvan bewijs ontzeggen. Gelet evenwel op de omstandigheid dat de inspecteur belanghebben-

desdes stelling gemotiveerd bestrijdt, en de levensverzekeringsmaatschappij in haar brief van 29 

junijuni 1989 heeft te kennen gegeven dat de dagtekening van de in het geding gebrachte docu-

mentenmenten op zichzelf niets zegt over het werkelijke tijdstip van de totstandkoming van de over-

eenkomstten),eenkomstten), heeft het Hof twijfel aangaande de juistheid van de dwingende gevolgtrekking 

diedie belanghebbende voorstaat. Deze twijfel wordt versterkt omdat in de veronderstelling van 

belanghebbende,belanghebbende, dat de inhoud van gedagtekende documenten een ook in de tijd bezien ver-

antwoordantwoord relaas geeft van gebeurtenissen, het aan het Hof onwaarschijnlijk voorkomt dat 

belanghebbendebelanghebbende op 1 november 1975, zijnde een zaterdag, het aanvraagformulier te zamen 

4111 Zie voor een uitgebreide beschrijving H.M. Kappelle, Broekzak-vestzak of broekzak-broekzak? Storting op een 
koopsompolis,, WFR 1987/5761 
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metmet zijn verzekeringsagent (het formulier gewaagd van zijn vertegenwoordigheid) in S heeft 

ondertekend,ondertekend, dat op diezelfde dag te P de polis door een tekeningsbevoegde van de levens-

verzekeringsmaatschappijverzekeringsmaatschappij is getekend en dat eveneens op die dag belanghebbende en zijn 

echtgenoteechtgenote te zamen met een vertegenwoordiger van het te Q gevestigde filiaal van de bank 

tete R hun handtekeningen hebben gesteld onder een tot de gedingstukken behorende akte van 

cessiecessie en overeenkomst van geldlening. De onwaarschijnlijkheid van de coïncidentie van de 

vermeldevermelde gebeurtenissen op een en dezelfde dag brengt het Hof, zulks mede in het licht van 

hethet vorenoverwogene, tot de conclusie dat belanghebbendes stelling onvoldoende aanneme-

lijklijk is gemaakt. Belanghebbende heeft geen andere gronden naar voren gebracht die kunnen 

schragenschragen dat de storting van de koopsom voor 15 november heeft plaatsgevonden." 

Belanghebbendee had zich kennelijk ook nog beroepen op het vertrouwen dat hij 

konn ontlenen aan het persbericht van 15 november 1975. In dit persbericht was 

nogg geen sprake van de aanvullende eis dat ook de koopsom moet zijn gestort 

voorr 15 november 1975. Er werd slechts gesproken over polissen die na 13 no-

vemberr werden afgesloten. Een overeenkomst van levensverzekering kan tot stand 

komenn voor de eerste of enige premie is gestort. Het Ho f verwierp echter ook dit 

verweer,, met als argument dat uiteraard bij de persberichten geen toezeggingen 

zijnn gedaan, aangezien van een aanvaard wetsvoorstel geen sprake was. Deze laat-

stee argumentatie overtuigt mij niet. In het persbericht dat op 15 oktober 1990 

werdd uitgegeven en waarin Brede herwaardering I werd aangekondigd, zijn wel 

degelijkk toezeggingen gedaan omtrent de behandeling van bestaande polissen, ter-

w i j ll van een aanvaard wetsontwerp nog in de verste verte geen sprake was (zie 

paragraaff IV.2.2.3). Beter geargumenteerd vind ik het vervolg van het betoog van 

hett Ho f waarin wordt overwogen: 

"Mocht"Mocht belanghebbendes grief zodanig behoren te worden opgevat dat zij zich wezenlijk richt 

tegentegen een ongerechtvaardigde terugwerkende kracht bij het heffen van belasting - ervan uit-

gaandegaande dat een terugwerkende kracht slechts dan aanvaardbaar is wanneer belanghebbende 

tijdigtijdig op de hoogte wordt gesteld van te voorziene wetswijzigingen met het proviso dat die wij-

zigingenzigingen dan ook niet zullen gelden met betrekking tot feiten die voor de aankondiging niet of 

andersanders relevant waren - , dan kan belanghebbende worden toegegeven dat van de te stellen 

eiseis van tijdige storting van de koopsom in de vooraankondiging inderdaad geen melding is 

gemaakt.gemaakt. Dat niettemin de wetgever heeft gemeend die eis in de wet neer te leggen, is een 

aangelegenheidaangelegenheid die niet ter beoordeling aan de rechter staat." 

Hett beroep van belanghebbende wordt verworpen, voor hem was er slechts de 

schralee troost dat het Hof aanleiding zag om het griffierecht (ƒ 38,-) terug te laten 

geven. . 

Gezienn de strekking van artikel 4 Wet AB kon het Hof niet tot een ander oordeel 

komen.. De wettekst zoals die uiteindelijk is komen te luiden, is tot stand gekomen 

opp de daarvoor voorgeschreven wijze. De rechter heeft derhalve geen mogelijk-

hedenn om eventuele terugwerkende kracht buiten beschouwing te laten. Ook niet 

indienn bij belastingplichtigen gerechtvaardigd vertrouwen zou hebben kunnen ont-

staann met betrekking tot de toepasbaarheid van het oude regime. De toetsing aan 

hett vertrouwensbeginsel kan slechts in de parlementaire behandeling plaatshebben. 
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Hoff  Den Bosch 22 april 1994, V-N 1995/318 betrof een zaak waarbij de vraag 
aann de orde kwam of sprake was van wisselende premies die buiten de in het zesde 
lidd van artikel 78a genoemde maximale hoog/laag verhouding sprongen omdat ge-
durendee de laatste vier jaren van de looptijd van de verzekering geen premies waren 
verschuldigd.. Indien wordt uitgegaan van de veronderstelling dat in die jaren een 
premiee van nihil moet worden betaald (standpunt inspecteur) is de verhouding tus-
senn de hoogste en de laagste premie oneindig groot. 

Belanghebbendee heeft een overeenkomst van levensverzekering afgesloten met Vita. 
Opp grond van deze overeenkomst heeft belanghebbende, nadat hij per 1 september 
vann elk van de jaren 1976 tot en met 1981 een bedrag van telkens ƒ 22 800 aan 
Vitaa had betaald, op 1 september 1986 van Vita een bedrag van ƒ 160 000 ont-
vangen. . 
Inn zijn aangifte voor de inkomstenbelasting over het onderhavige jaar - 1986 -
heeftt belanghebbende ter zake van de ontvangst van dit bedrag niets tot zijn inko-
menn gerekend. Bij het vaststellen van de aanslag heeft de Inspecteur zich op het 
standpuntt gesteld dat het verschil tussen dit bedrag en het door belanghebbende 
opp grond van de vorenbedoelde overeenkomst aan Vita betaalde bedrag van in 
totaall  (6 x ƒ 22 800 is) ƒ 136 800, zijnde ƒ 23 200, tot belanghebbendes in dit jaar 
genotenn inkomsten uit vermogen behoort. 
Overwegingenn van het hof waren: 

"Gelet"Gelet op het vorenstaande is, nu tussen partijen terecht niet in geschil is dat aan de overige 

daartoedaartoe te stellen eisen is voldaan, de onderhavige overeenkomst een overeenkomst van 

levensverzekeringlevensverzekering in de zin van de Wet, zodat het geschil vervolgens de vraag betreft of ter 

zakezake van deze overeenkomst wisselende periodieke premies zijn betaald waarvan de hoogste 

meermeer bedraagt dan het tienvoud van de laagste premie welke bij deze overeenkomst is voor-

zien,zien, zodat deze overeenkomst naar luid van het zesde lid van artikel 78a van de Wet voor de 

toepassingtoepassing van het eerste en het tweede lid van dat artikel moet worden aangemerkt als een 

overeenkomstovereenkomst van levensverzekering ter zake waarvan een koopsom is voldaan. Niet is in ge-

schilschil dat de looptijd van de onderhavige verzekering tien jaren bedraagt, terwijl de onderhavi-

gege overeenkomst naar het oordeel van het Hof in redelijkheid niet anders kan worden uitge-

legdlegd dan dat ter zake van deze overeenkomst slechts premies zijn verschuldigd over de 

eersteeerste zes jaren van de looptijd van de verzekering en dat over het resterende gedeelte van 

dezedeze looptijd geen premie is c.q. geen premies zijn verschuldigd. 

HetHet Hof ziet geen enkele reden om het over de laatste vier jaren van de looptijd van een over-

eenkomsteenkomst van levensverzekering niet verschuldigd zijn van een of meer premies voor de toe-

passingpassing van artikel 78a, zesde lid, laatste zinsnede, van de Wet - welke zinsnede, afgezien 

vanvan een komma, letterlijk is ontleend aan artikel 28, tweede lid, van de Wet op de inkomsten-

belastingbelasting 1964, zoals deze wet voor 3 december 1977 luidde, welke laatste bepaling weer 

overeenkomtovereenkomt met artikel 33, derde lid, van het Bestuit op de Inkomstenbelasting 1941 - aan 

tete merken als c.q. gelijk te stellen met het met betrekking tot deze jaren voorzien en betaald 

zijnzijn van een of meer premies van nihil." 

Hett gelijk is volgens het Hof aan de zijde van belanghebbende en deze overeen-
komstt is voor de toepassing van het eerste en het tweede lid van artikel 78a niet is 
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aann te merken als een overeenkomst van levensverzekering ter zake waarvan een 
koopsomm is voldaan. Dit standpunt is ook door de staatssecretaris van Financiën 
ingenomenn naar aanleiding van een verzoek om voorlichting inzake de belastbaar-
heidd van de rente begrepen in kapitaalsuitkeringen uit levensverzekering.412 

V.66 Wijziginge n va n art ike l 78a sind s 3 decembe r 1977 

Artikell  78a is met ingang van 1 januari 1990 gewijzigd in het kader van de invoe-
ringg van de zogenoemde 'Oort-wetgeving'.413 Het betrof een technische aanpassing, 
diee verband hield met de wijziging van de bijzonder tarief artikelen.414 In het vijfde 
lidd van artikel 78a werd 'artikel 57, eerste en tweede lid' vervangen door 'artikel 
57'. . 

Bijj  de wijzigingen in het kader van Brede herwaardering I415 werd artikel 78a op-
nieuww gewijzigd. Er werd in eerste instantie voorgesteld een zevende lid toe te voe-
genn dat als volgt zou luiden; 'Voor de toepassing van de vorige leden geldt artikel 
288 zoals dat luidde op 31 december 1989V"' Deze technische aanpassing was vol-
genss de memorie van toelichting noodzakelijk, aangezien in de bestaande leden 
vann artikel 78a wordt verwezen naar de tekst van artikel 28 van de Wet IB 1964, 
zoalss die luidde op 31 december 1989. Die tekst wordt in het wetsvoorstel vervan-
gen.. Een inhoudelijke wijziging is met de invoeging van het zevende lid niet 
beoogd.. Op zichzelf zou artikel 78a kunnen vervallen, aangezien ook deze bepa-
lingg deel uitmaakt van de ingevolge artikel 76 van de Wet IB 1964 voor bestaande 
kapitaalverzekeringenn te eerbiedigende bepalingen. Gelet op de veelheid van gede-
tailleerdee regelingen in artikel 78a is er echter de voorkeur aangegeven dat artikel 
tee handhaven.417 

Inn de Tweede nota van wijziging418 wordt voorgesteld artikel 78a zodanig te wijzi -
genn dat waar in het eerste tot en met vierde lid sprake is van 'artikel 28' respectie-
velijkk 'artikel 28, tweede lid', dit wordt vervangen door 'artikel 25' respectievelijk 
'artikell  25, vijfde lid'. Tevens wordt een nieuw zevende lid voorgesteld met de vol-
gendee inhoud: "Di t artikel blijf t buiten toepassing indien de belastingplichtige 
ingevolgee artikel 35, tweede lid, aanspraak heeft op aftrek van kosten van verwer-
vingg ter zake van de rente begrepen in de kapitaalsuitkering uit de overeenkomst 
vann levensverzekering". 

Terr toelichting wordt het volgende opgemerkt: "Omdat onder het nieuwe regime 
dee berekeningswijze van het rentebestanddeel volgens de saldomethode is opgeno-
menn in artikel 25, vijfde lid (nieuw) wordt in artikel 78a de verwijzing naar artikel 
28,, tweede lid (waar onder het oude regime de saldomethode was opgenomen) tel-
kenss vervangen door een verwijzing naar artikel 25, vijfde lid. Tevens wordt om de 

4122 Mededeling staatssecretaris van Financiën 10 november 1989, DB 89/2607, Infobulletin 89/323, 

V-NN 1989/1873. 

4133 Wetsvoorstel 20.595 
4144 Tweede Kamer 1987-1988, 20 595, nr. 3, blz. 68. 

4155 Wetsvoorstel 21198. 
4166 Tweede Kamer 1988-1989, 21198, nrs 1-2, blz. 14 
4177 Tweede Kamer 1988-1989, 21198, nr. 3, blz. 109. 
4188 Tweede Kamer 1990-1991, 21198, nr. 15, blz. 5. 
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volgendee reden een nieuw zevende lid voorgesteld. Na de inwerkingtreding van het 
onderhavigee wetsvoorstel is vervreemding van een lopende polis inzake een kapi-
taalverzekeringg aan een binnenlands belastingplichtige niet-ondernemer voortaan 
belast,, ook indien het gaat om een op het moment van inwerkingtreding al 
bestaandd contract. In samenhang daarmee wordt ingevolge artikel 35, tweede lid 
(nieuw),, bij de koper van die kapitaalverzekering hetgeen hij daarvoor meer heeft 
voldaann dan de betaalde premies als kosten van verwerving in aanmerking geno-
men.. Omdat artikel 78a een afwijkende regeling bevat voor de berekening van het 
rente-element,, zou voornoemd systeem zonder nadere voorziening bij de onder dat 
artikell  vallende contracten tot minder juiste uitkomsten leiden. Tevens zien wij na 
dee inwerkingtreding van het onderhavige wetsvoorstel geen reden om bij een 
belastingplichtigee die een onder artikel 78a vallend bestaand contract verwerft het 
rente-elementt anders te berekenen dan bij een belastingplichtige die een nieuw 
contractt afsluit. Het nieuwe zevende lid bepaalt daarom dat artikel 78a niet van 
toepassingg is op kapitaalsuitkeringen uit een onder dat artikel vallende overeen-
komstt van levensverzekering indien de gerechtigde ingevolge artikel 35, tweede lid, 
aanspraakk heeft op aftrek van kosten van verwerving ter zake van de rente begre-
penn in die kapitaalsuitkering. Op die kapitaalsuitkering is dan de saldomethode 
vann artikel 25, vijfde lid van toepassing."419 

Artikell  35, tweede lid (met ingang van 1 januari 1996 vernummerd tot derde lid) 
voorziett in een aftrek van hetgeen bij de koop van een lopende kapitaalverzekering 
meerr is betaald dan de tot het moment van aankoop op die polis betaalde premies. 
Dee aftrek van dit volgens de saldomethode bepaalde bedrag kan echter pas plaats-
vindenn op de te zijner tijd te ontvangen uitkering en slechts maximaal tot het 
bedragg aan belastbare rente in die uitkering. Indien de uitkering geen belastbaar 
rentebestanddeell  bevat omdat aan de indertijd geldende eisen is voldaan, kan de 
aftrekk derhalve niet worden geëffectueerd. Via deze aanvulling op artikel 78a 
wordtt de werking van het in dit artikel opgenomen overgangsrecht beperkt tot de 
contractenn waarbij na de datum van inwerkingtreding van dit artikel (1 januari 
1992)) geen handelingen als bedoeld in artikel 25, derde lid Wet IB 1964, zoals dat 
sindss 1 januari 1992 luidt, zijn verricht. Voor contracten waarbij dit wel is ge-
beurd,, vervalt artikel 78a en wordt de rente in de uitkering berekend volgens de 
saldomethode.. Indien de desbetreffende verzekering voldoet aan de eisen zoals die 
goldenn tot 1 januari 1992 om een belastingvrije uitkering te verkrijgen, zoals opge-
nomenn in artikel 25, eerste lid, onderdeel c Wet IB 1964, zoals dat tot die datum 
luidde,, kan wel gebruik worden gemaakt van de overgangsregeling zoals opgeno-
menn in artikel 76 Wet IB 1964 zoals dat sinds 1 januari 1992 luidt. De rente in de 
uitkeringg blijf t alsdan onbelast. Toch wordt via deze wijziging een zekere mate van 
terugwerkendee kracht geïntroduceerd voor onder artikel 78a vallende contracten, 
diee naar mijn mening de toets aan de uitgangspunten voor toelaatbaarheid van 
terugwerkendee kracht niet kan doorstaan. De bij de invoering van artikel 78a ge-
wektee verwachtingen worden niet geheel gehonoreerd. Van grootschalig oneigenlijk 
gebruikk is niet gebleken, althans is door de wetgever niet aannemelijk gemaakt. 

4199 Tweede Kamer 1990-1991, 21198, nr. 16, blz. 18. 
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Ookk van aankondigingseffecten en/of ongelijkheid ten gevolge van lekken is geen 
sprake.. Het parlement heeft een en ander echter in het tumult met betrekking tot 
dee met Brede herwaardering I ingevoerde nieuwe overgangsregeling zoals opgeno-
menn in artikel 75 en 76 Wet IB 1964 geluidloos laten passeren. 
Artikell  78a luidt daardoor sinds 1 januari 1992 als volgt: 

11 De rente begrepen in een kapitaalsuitkering uit een overeenkomst van levensverzekering 

terr zake waarvan geen koopsom is voldaan, wordt, in afwijking van artikel 25, vijfde lid, 

gesteldd op nihil indien de overeenkomst tot stand is gekomen vóór 1 september 1977. 

Dee eerste volzin blijft buiten toepassing ingeval de overeenkomst na 14 november 1975 

tott stand is gekomen en bij de totstandkoming een looptijd van tien jaren of minder en 

betalingg van andere dan vaste en gelijkmatige periodieke premies zijn overeengekomen. 

22 De rente begrepen in een kapitaalsuitkering uit een overeenkomst van levensverzekering 

terr zake waarvan een koopsom is voldaan, wordt, in afwijking van artikel 25, vijfde lid, 

berekendd op de voet van de in het volgende lid opgenomen formule, ingeval vóór 15 

novemberr 1975 zowel de overeenkomst tot stand is gekomen als de koopsom is gestort 

Dee in het tweede lid bedoeld rente wordt berekend volgens de formule 

R=Do/DD * Ro + (D-Do)/D * Rn, waarin 

RR voorstelt: de te berekenen rente; 

Doo voorstelt: het aantal dagen dat sedert het tot stand komen van de overeenkomst is 

verstrekenn tot 1 januari 1978; 

DD voorstelt: het aantal dagen dat sedert de totstandkoming van de overeenkomst is vers-

trekenn tot het tijdstip van de uitkering; 

Roo voorstelt: de in de uitkering begrepen rente berekend naar anderhalf percent van de 

verzekerdee som voor elk jaar van de looptijd van de verzekering; 

Rnn voorstelt: de in de uitkering begrepen rente berekend volgens artikel 25; een en 

anderr met dien verstande dat voor Do en voor D niet meer dagen in aanmerking mogen 

wordenn genomen dan zijn begrepen in de eerste vijfentwintig jaren na de totstandkoming 

vann de overeenkomst en voor Ro niet meer dan vijfentwintig jaren van de looptijd.. 

44 Indien de rente begrepen in een kapitaalsuitkering uit een vóór 1 januari 1978 tot stand 

gekomenn overeenkomst van levensverzekering wordt berekend met toepassing van artikel 

25,vijfdee lid, worden ingeval ook uitkeringen vóór 1 januari 1978 hebben plaatsgevonden, 

dee tot aan de tijdstippen van uitkering ter zake van de verzekering voldane premies 

geachtt op de voet van artikel 25, vijfde lid, bij die uitkeringen voor zover mogelijk in aan-

merkingg te zijn genomen. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing bij de bere-

keningg van de factor Rn van de in het derde lid opgenomen formule. 

55 Tot de bestanddelen van het belastbare inkomen waarop artikel 57, van toepassing is, 

wordtt mede gerekend de volgens het tweede tot en met het vierde lid berekende rente. 

66 Voor de toepassing van het eerste en het tweede lid wordt onder het voldaan zijn van een 

koopsomm begrepen het verschuldigd zijn van periodieke premies over een tijdvak dat niet 

langerr is dan vijfjaren, alsmede het betaald zijn van wisselende periodieke premies waar-

vann de hoogste meer bedraagt dan het tienvoud van de laagste premie welke bij de over-

eenkomstt is voorzien. 

77 Dit artikel blijft buiten toepassing ingeval de belastingplichtige ingevolge artikel 35, 

derdee lid, aanspraak heeft op aftrek van kosten van verwerving ter zake van de rente 

begrepenn in de kapitaalsuitkering uit de overeenkomst van levensverzekering. 
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V.77 Samenvattin g en conclusie s 
Hett in artikel 78a opgenomen overgangsrecht heeft op een evenwichtige manier de 
tegengesteldee belangen van enerzijds het eerbiedigen van bestaande contracten en 
anderzijdss het tegengaan van oneigenlijk of onbedoeld gebruik, met elkaar verbon-
den.. Contracten waarbij geen sprake is van onbedoeld of oneigenlijk gebruik (lang-
jarigee contracten tegen vaste en gelijkblijvende premies), worden volledig gerespec-
teerd.. Contracten waarbij het fiscale aspect duidelijk voorop heeft gestaan en 
waarschijnlijkk doorslaggevend is geweest voor de gekozen opzet (koopsompolissen) 
kunnenn hier niet op rekenen. Door de formule zoals opgenomen in het tweede lid, 
wordtt het tot aan de wetswijziging opgebouwde rendement nog belast op grond 
vann de oude regeling en wordt slechts het rendement dat is gegenereerd na de wets-
wijzigingg op grond van het nieuwe systeem belast. De formule is zodanig opgezet 
datt hoe groter de ten tijde van de wijziging reeds verstreken looptijd is, hoe kleiner 
hett effect van de wijziging is. De materiële terugwerkende kracht met betrekking 
tott koopsompolissen die (ver) voor 1975 zijn afgesloten wordt hierdoor beperkt en 
iss dan ook aanvaardbaar. De ogenschijnlijke ingewikkeldheid van de formule blijk t 
bijj  nader inzien mee te vallen en wordt gerechtvaardigd door de daaruit voort-
vloeiendee behandeling van reeds lang lopende polissen, waarbij de verstreken loop-
tij dd een belangrijke factor is, zodat een evenwichtig geheel ontstaat. 

Tijdenss de parlementaire behandeling zijn de aspecten legaliteit, budget, rechtszeker-
heidd en vertrouwen uitgebreid aan de orde geweest. Ook het evenredigheidsbeginsel 
werdd eerdere malen - zij het impliciet - genoemd. Gelijkheid kwam zijdelings aan 
bodd toen de staatssecretaris de vergelijking maakte tussen belastingplichtigen die 
bewustt hebben afgezien van het aangaan van een constructie waarbij in de litera-
tuurr vraagtekens waren geplaatst en belastingplichtigen die willens en wetens een 
terr discussie staande constructie zijn aangegaan (zie paragraaf V.2.4.4). Uitvoer-
baarheidd is niet ter sprake geweest. 

Artikell  78a bevatte in zijn oorspronkelijke opzet elementen van beperkte terug-
werkendee kracht die op grond van de uitgangspunten voor toelaatbaarheid van 
terugwerkendee kracht aanvaardbaar zijn. De niet in het persbericht van 14 novem-
berr 1975 opgenomen aanvullende eis dat ook de koopsom voor die datum moet 
zijnn gestort, kan weliswaar als schoonheidsfoutje in dezen worden betiteld, maar 
leidtt niet tot een andere conclusie. Met name uit het oogpunt van het bepalen van 
eenn duidelijk en controleerbaar moment in de tijd, is deze aanvullende eis logisch 
enn aanvaardbaar. Het voorgaande geldt echter niet voor het in 1991 toegevoegde 
enn per 1 januari 1992 van kracht geworden zevende lid. De daarin opgenomen 
materiëlee terugwerkende kracht wordt niet gerechtvaardigd door de in de uit-
gangspuntenn voor toelaatbaarheid van terugwerkende kracht opgenomen elemen-
ten. . 
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Hoofdstu kk VI 

OVERGANGSRECHTT VOOR 

KAPITAALVERZEKERINGENN DIE REEDS BESTONDEN 

BI JJ DE INVOERING VAN BREDE HERWAARDERING I ; 

ARTIKELL 76 WET IB 1 9 64 

VI. 11 Inleidin g 
Artikell  76 behelst het overgangsrecht voor kapitaalverzekeringen dat voortvloeit 
uitt de wetswijzigingen in het kader van Brede herwaardering I en is met ingang 
vann 1 januari 1992 in werking getreden. Bij de bespreking van artikel 75, zoals dat 
sindss 1 januari 1992 luidt (hoofdstuk IV) , is reeds veel van het totale overgangsre-
gimee besproken. Waar dat relevant is, zal in dit hoofdstuk dan ook regelmatig wor-
denn verwezen naar hoofdstuk IV. 

Dee methodiek van artikel 76 verschilt in zoverre principieel van die van artikel 75, 
datt een geheel andere invalshoek is gekozen. In artikel 75 worden - enkele uitzon-
deringenn daargelaten - alle regels zoals die golden op 31 december 1991 blijvend 
vann toepassing verklaard op lijfrenten en periodieke uitkeringen die op die datum 
reedss bestonden. Het nieuwe regime is, op enkele uitzonderingen na, dus niet van 
toepassingg op dergelijke polissen. Voor op 31 december 1991 bestaande kapitaal-
verzekeringenn geldt dit niet. In beginsel is het nieuwe regime onverkort van toepas-
singg op dergelijke polissen. Alleen voor de berekening van het belastbare rentebe-
standdeell  in een op 31 december 1991 bestaande kapitaalverzekering mag worden 
uitgegaann van het oude regime. Rente begrepen in een uitkering uit een kapitaal-
verzekeringg die op grond van de regels die daarvoor golden op 31 december 1991, 
niett tot de inkomsten uit vermogen zouden worden gerekend, wordt ook na die 
datumm niet tot de inkomsten uit vermogen gerekend. Omgekeerd zal rente die vol-
genss de regels van voor 1 januari 1992 wel, maar volgens het nieuwe regime niet 
tott de inkomsten uit vermogen wordt gerekend, bij een uitkering uit hoofde van 
eenn onder het overgangsregime van artikel 76 vallende kapitaalverzekering nor-
maall  worden belast. Hierbij valt met name te denken aan kapitaalverzekeringen 
'bijj  leven met restitutie', die niet voldoen aan de definitie van de 'fiscaal eigenlijke' 
levensverzekeringg zoals die tot 1 januari 1992 werd gehanteerd420, maar wel kun-
nenn vallen onder de nadere invulling van het begrip levensverzekering volgens de 
Wett toezicht verzekeringsbedrijf 1992 zoals die in juni 1993 door de Verzekerings-
kamerr is gepubliceerd.421 

Hett hoofdstuk volgt het stramien dat ook in de voorgaande hoofdstukken is gehan-
teerd.. In paragraaf VI.2 wordt de wetsgeschiedenis beschreven, waaruit de motieven 

4200 Zie HR 21 maart 1956, BNB 1956/159 en HR 21 oktober 1959, BNB 1959/361, zie voor een uitgebreide 

verhandelingg van deze materie J.Th.L. Brouwer, Het begrip levensverzekering, academisch proefschrift 1993, 

hoofdstukk 5. 

4211 Overeenkomsten van levensverzekering, Rapport van de werkgroep levensverzekeringen WTV-Wet IB, Vastgesteld 

opp 1 juni 1993 en uitgebracht aan het Bestuur van de Verzekeringskamer, Apeldoorn 1993 
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voorr de wetswijziging blijken. In paragraaf VI.3 wordt het uiteindelijke resultaat: 
artikell  76 zoals dat sinds 1 januari 1992 luidt, besproken. Hierbij wordt geconclu-
deerdd dat het criterium is dat sprake is van een bestaande overeenkomst en niet 
vann een bestaande aanspraak. Dit biedt voldoende ruimte om wijzigingen aan te 
brengenn in bestaande overeenkomsten zonder dat dit leidt tot verlies van het over-
gangsregime.. Tevens wordt in deze paragraaf het begrip normale en gebruikelijke 
optiee besproken. In paragraaf VI.4 wordt stilgestaan bij de vervreemding van een 
onderr het overgangsrecht vallende kapitaalverzekering aangezien een dergelijke 
handelingg uitdrukkelijk is uitgezonderd van de eerbiedigende werking. De toetsing 
aann de uitgangspunten voor toelaatbaarheid van terugwerkende kracht vindt 
plaatss in paragraaf VI.5, met als resultaat dat de terugwerkende kracht in artikel 
766 op grond van deze norm niet aanvaardbaar is. In paragraaf VI.6 wordt de juris-
prudentiee ter zake van artikel 76 besproken, waarna in paragraaf VI.7 wordt afge-
rondd met een samenvatting en conclusies. De belangrijkste conclusie is dat het 
overgangsrechtt ter zake van kapitaalverzekeringen maar zeer summier aan de orde 
iss geweest in de parlementaire behandeling, met name in de Tweede Kamer. Daar-
naastt wordt geconstateerd dat het overgangsrecht met betrekking tot kapitaalver-
zekeringenn een principieel andere invalshoek heeft dan het bij dezelfde wetswij-
zigingg ingevoerde overgangsrecht voor lijfrenten en dat de toezeggingen die de 
staatssecretariss voor en tijdens het wetgevend proces heeft gedaan ter zake van de 
eerbiedigendee werking in artikel 76 niet volledig zijn terug te vinden. 

VI.22 Wetsgeschiedeni s 
Voorr een uitgebreide beschrijving van het voorontwerp van wet en wat verder 
voorafging,, verwijs ik naar paragraaf IV.2. Hierbij past wel de aantekening dat de 
toezeggingenn van de staatssecretaris zoals die zijn gedaan bij en na de presentatie 
vann het voorontwerp niet waren beperkt tot lijfrenten. De toezeggingen, die erop 
neerr kwamen dat contracten die voor de datum van inwerkingtreding zouden wor-
denn afgesloten ten volle zouden worden gerespecteerd, golden voor alle vormen 
vann levensverzekering die in het voorontwerp aan de orde kwamen. Ook verzeke-
ringnemerss van kapitaalverzekeringen mochten er derhalve op rekenen dat het 
voorr 1 januari 1992 vigerende regime onverkort zou gelden voor de gehele loop-
tij dd van voor 1 januari 1992 afgesloten contracten.422 In het uiteindelijke wetsvoor-
stell  werd, uitgaande van de beoogde ingangsdatum van 1 januari 1990, het over-
gangsrechtt voor kapitaalverzekeringen als volgt geformuleerd; 

Rentee begrepen in een kapitaalsuitkering uit levensverzekering die ingevolge de regels die 

daarvoorr golden op 31 december 1989, met uitzondering van artikel 31 , zesde lid, tweede 

volzin,, niet tot de inkomsten uit vermogen zou zijn gerekend, wordt ook na die datum niet tot 

dee inkomsten uit vermogen gerekend, mits de kapitaalsuitkering wordt genoten krachtens een 

opp 31 december 1989 bestaande overeenkomst die nadien met betrekking tot het verzekerde 

kapitaall niet is gewijzigd. 

4222 Zie het antwoordd op vraag 71 gesteld door de vaste commissie voor Financiën ter voorbereiding van de openbare 

behandelingg van hoofdstuk IXB van de Rijksbegroting, welke openbare behandeling op 14 december 1987 in de 

Tweedee Kamer heeft plaatsgevonden. V-N 1988/13. 
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VI.2.11 Toetsin g aan de toezegginge n van de staatssecretari s 
Ookk wat artikel 76 betreft, maakt het wetsvoorstel zoals hierboven beschreven de 
beloftee van de staatssecretaris, dat bestaande contracten ten volle zouden worden 
gerespecteerd,, niet volledig waar. Door het bepaalde in artikel 31, zesde lid Wet IB 
19644 zoals dat tot 1 januari 1992 luidde, met zo veel woorden uit te sluiten van de 
werkingg van artikel 76, worden handelingen met het contract, zoals bijvoorbeeld 
hett vervreemden aan een binnenlandse belastingplichtige volgens het nieuwe regi-
mee behandeld.423 

Ookk werd in het oorspronkelijke voorstel elke wijziging in het verzekerde kapitaal 
gevolgdd door verlies van het overgangsregime. Verlaging of verhoging van het kapi-
taall  zou, ook indien dit het gevolg was van in het contract opgenomen mogelijkheden 
tott het betalen van variabele premies, leiden tot verlies van het overgangsregime.424 

Ookk hier is echter sprake van toezeggingen van de staatssecretaris in zijn hoedanig-
heidd van medewetgever. Nu het parlement uiteindelijk akkoord is gegaan met de 
voorstellenn van de regering, kan voor de rechter geen beroep worden gedaan op het 
doorr de uitlatingen van de staatssecretaris gewekte vertrouwen. Zie voor een uit-
gebreidee verhandeling hieromtrent het in paragraaf IV.2.2.3 aangehaalde artikel 
vann Wattel in FED 1990/335. 

VI.2.22 Parlementair e toelichtin g 
Inn de memorie van toelichting wordt opgemerkt dat gekozen is voor een imperatief 
werkendee eerbiedigende werking, dat wil zeggen zonder voorafgaand verzoek van 
dee verzekeringnemer. Dit omdat het in nagenoeg alle gevallen voor de belasting-
plichtigee voordeliger zal zijn om te kiezen voor belastbaarheid van de rente begre-
penn in een uitkering uit een kapitaalverzekering op de voet van het oude regime. 
Dee uitzondering van de tweede volzin van het zesde lid van artikel 31 wordt wel 
toegelichtt in die zin dat wordt vermeld dat voor een dergelijke handeling het nieu-
wee regime geldt. Er wordt echter niet ingegaan op de vraag in hoeverre dit in strijd 
iss met de eerdere toezeggingen van de staatssecretaris. Het ongewijzigd blijven van 
hett kapitaal is als voorwaarde opgenomen om te voorkomen dat risicoloos wordt 
ingespeeldd op de overgangsregeling door hoge, excessieve kapitaalverzekeringen af 
tee sluiten die in een later stadium naar goeddunken worden bijgesteld.425 

Toenn duidelijk werd dat de beoogde ingangsdatum van 1 januari 1990 niet haal-
baarr was, maakte de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer zijn voor-
nemenn bekend om de ingangsdatum te verschuiven naar 1 januari 1991. Deze ver-
schuivingg geldt ook voor de datum voor eerbiedigende werking van bestaande 
contracten.41k k 

4233 Dit punt wordt uitgebreid en ongezouten aan de kaak gesteld door J.Th.L. Brouwer, Brede herwaardering op weg 

naarr het staatsblad ?(10) Ten volle, FED 1990/104, Hoewel zijn bijdrage handelt over lijfrenten, is zijn kritiek 

mijnss inziens onverkort van toepassing op de vervreemding van kapitaalverzekeringen. 

4244 Zie voor een uitgebreide beschrijving H.M. Kappelle, Beloofd is beloofd en watje belooft, moetje doen, WFR 

1989/5882. . 

4255 Tweede Kamer 1988-1989, 21198, nr. 3, blz. 108. 

4266 Tweede Kamer 1988-1989, 21198, nr. 5. 
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Inn het voorlopig verslag wordt de wijziging van het verzekerde kapitaal aan de 
ordee gesteld door de GPV-fractie. Voor zover het wijzigen betrekking heeft op vrij -
willig ee verhoging van het verzekerde kapitaal, vinden de leden van deze fractie dat 
tee billijken. Maar als het nu gaat om een verlaging bijvoorbeeld omdat men de 
premielastenn niet meer kan opbrengen, dan is het volgens het GPV niet redelijk om 
dee vrijstelling van rente te laten vervallen. Ook zou het naar het oordeel van deze 
fractiee onredelijk zijn om bij verhoging van het kapitaal als gevolg van een winst-
delingg de rentevrijstelling te laten vervallen. Overigens konden zij uit de wettekst 
niett duidelijk opmaken of de vrijstelling van rente vervalt ten aanzien van het ge-
helee kapitaal na een wijziging van de overeenkomst of alleen ten aanzien van de 
verhoging.. Het GPV vroeg zich voorts af of er nog wel sprake was van eerbiedi-
gendee werking indien, wanneer er binnen een termijn van 25 jaar tot vervroegde 
aflossingg zou worden overgegaan op een reeds lopende polis, toch sprake zou zijn 
vann fiscale consequenties. Dient ook in deze gevallen het oude regime niet gehand-
haafdd te blijven, zo vroeg het GPV zich af.427 

Dee RPF vroeg zich af of het voorgestelde artikel 76 voorziet in een eerbiedigende 
werkingg voor alle uiterlijk per 1 januari 1991 gesloten kapitaalverzekeringen, of 
datt het slechts ging om de kapitaalverzekeringen die op die datum reeds 12 jaar of 
langerr lopen.428 Opvallend is dat, behalve door deze twee kleine partijen, geen spe-
cifiekee aandacht is voor het overgangsrecht. 

Dee staatssecretaris stelt hierop in de memorie van antwoord dat artikel 76 in 
beginsell  eerbiedigende werking kent voor bestaande kapitaalverzekeringen die uit-
kerenn bij in leven zijn indien de desbetreffende overeenkomst na de datum van 
inwerkingtredingg van het voorgestelde regime niet is gewijzigd met betrekking tot 
dee hoogte van het verzekerde kapitaal. Dat op grond van deze bepaling ook verla-
gingenn van het verzekerde kapitaal prohibitief zijn voor het verlenen van eerbiedi-
gendee werking vloeit voort uit de wens te voorkomen dat vóór genoemde datum 
vann inwerkingtreding risicoloos hoge verplichtingen worden aangegaan teneinde in 
tee spelen op de overgangsbepalingen met eerbiedigende werking. Zonder de 
genoemdee voorwaarde zou men immers, aldus de staatssecretaris, nadien zonder 
verliess van de eerbiedigende werking deze verplichtingen kunnen terugbrengen tot 
hett niveau dat de belastingplichtige met zijn bestedingsmogelijkheden en wensen 
hett beste uitkomt.429 

Dezee argumentatie acht ik weinig overtuigend. Door de bandbreedte tussen de 
hoogstee en de laagste premie zoals opgenomen in artikel 25, eerste lid, onderdeel c 
Wett IB 1964, zoals dat tot 1 januari 1992 luidde, bestaat er al een begrenzing zo-
datt de premie niet naar believen kan worden verlaagd of verhoogd. Tot de indie-
ningg van het wetsvoorstel werd deze begrenzing kennelijk voldoende geacht. In het 
betoogg van de staatssecretaris tref ik geen argumenten aan waarom dat ineens 
anderss zou zijn. 

4277 Tweede Kamer 1988-1989, nr. 6, blz. 3 1 . 

4288 Tweede Kamer 1988-1989, nr. 6, blz. 3 1 . 

4299 Tweede Kamer 1989-1990, 21198, nr. 7, blz. 53. 
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Dee staatssecretaris erkent wel dat sprake zou kunnen zijn van een onbevredigende 
situatiee indien in bona fide gevallen het verzekerde kapitaal moet worden verlaagd 
omdatt de premielast te zwaar is geworden en moet worden verlaagd. Hij zal zich 
beradenn in hoeverre een en ander kan worden versoepeld. In ieder geval zou wat 
hemm betreft de eerbiedigende werking bij verlaging van het verzekerde kapitaal 
niett behoeven te vervallen voor die kapitaalverzekeringen waarop voor de datum 
vann inwerkingtreding van het voorgestelde regime reeds gedurende twaalf jaren 
premiess zijn voldaan.430 

Ingevall  de uiteindelijke uitkering het verzekerde kapitaal overtreft als gevolg van 
winstdelingsregelingen,, heeft dit volgens de staatssecretaris niet tot gevolg dat de 
eerbiedigendee werking van artikel 76 verloren gaat. Het verzekerde kapitaal in de 
zinn van het gegarandeerde kapitaal ondergaat als gevolg van de winstbijschrijvingen 
geenn wijziging. Het antwoord van de belastingdienst op vraag C.30 van de op 30 
maartt 1998 gepubliceerde 'vragen en antwoorden ter uniformering van de uitvoe-
ringspraktijk'4311 kan ik niet rijmen met deze uitspraak van de staatssecretaris. De 
vraagg luidde of verlies van het overgangsregime zou worden veroorzaakt door een 
mogelijkheidd die door een verzekeraar wordt geboden om te kiezen voor een rente-
winstdelingg na de eerste tien jaren van de looptijd van een onder artikel 76 vallende 
kapitaalverzekering,, die niet op 31 december 1991 deel uitmaakte van de overeen-
komstt en evenmin in een (optie)clausule was vastgelegd. Volgens de belastingdienst 
wordtt het verzekerde kapitaal als gevolg van de rentewinstdeling verhoogd. Als 
gevolgg daarvan geldt voor de overeenkomst volgens de belastingdienst niet langer 
dee eerbiedigende werking van artikel 76. De staatssecretaris zei nu juist: "Ingeval 
dee uiteindelijke kapitaalsuitkering het oorspronkelijke verzekerde kapitaal overtreft 
alss gevolg van winstdelingsregelingen heeft dit niet tot gevolg dat de eerbiedigende 
werkingg verloren gaat. Het verzekerd kapitaal in de zin van gegarandeerd kapitaal 
ondergaatt als gevolg van winstbij schrijving geen wijziging." De argumentatie die 
dee belastingdienst in dit antwoord hanteert, kan de conclusie derhalve niet dragen. 

Indienn het verzekerde kapitaal wordt gewijzigd na de datum van inwerkingtreding 
vann het voorgestelde regime, komt daarmee de eerbiedigende werking van artikel 
766 voor de hele kapitaalverzekering te vervallen. Dit vloeit naar het oordeel van de 
staatssecretariss voort uit de tekst van de bepaling waarin geen 'voor zover bepa-
ling'' is opgenomen, doch voor de kapitaalverzekering als geheel de voorwaarde 
geldtt van het ongewijzigd blijven van het verzekerde kapitaal.4" 
Inn antwoord op de vraag van de RPF merkt de staatssecretaris op dat de in het voor-
gesteldee artikel 76 opgenomen overgangsbepalingen voor bestaande kapitaalverze-
keringenn eerbiedigende werking kent voor kapitaalverzekeringen die zijn afgesloten 
voorr de datum van inwerkingtreding van het voorgestelde regime. Die overgangsbe-
palingg kent derhalve geen eerbiedigende werking die beperkt is tot kapitaalverzeke-
ringenn die op de genoemde datum reeds een looptijd hebben van 12 jaren of langer.433 

4300 Tweede Kamer 1989-1990, 21198, nr. 7, blz. 53. 

4311 Besl Jit van de plaatsvervangend Directeur-Generaal der Belastingen van 30 maart 1998, DB98/1230M. 

4322 Tweede Kamer 1989-1990, 21198, nr. 7, blz. 53. 

4333 Tweede Kamer 1989 1990, 21198. nr. 7, blz. 53. 
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Inn het eindverslag zoals dat op 21 september 1990 is vastgesteld, betuigen de leden 
vann de CDA-fractie hun instemming met het betoog van de staatssecretaris over 
hett overgangsrecht. Ook zij waren van oordeel dat een soepel standpunt moet 
wordenn ingenomen als in bona fide gevallen de premie is verlaagd. Zij deden de 
suggestiee om in de wet op te nemen dat als de verzekering tot stand is gekomen 
voorr 1 januari 1988 de situatie als bona fide wordt aangemerkt.434 Overigens wor-
denn er met betrekking tot het overgangsrecht voor kapitaalverzekeringen in dit 
eindverslagg geen opmerkingen gemaakt. 

Dee staatssecretaris reageert in de nota naar aanleiding van het eindverslag van 29 
oktoberr 1990. Hij stelt daarin naar aanleiding van de suggestie van het CDA; 
"Zoalss wij in de memorie van antwoord hebben gesteld, zal er sprake zijn van 
bonaa fide gevallen indien de premies een te zware last zijn geworden en daarom 
wordenn verlaagd. Een dergelijke noodsituatie hangt echter niet van de ingangsda-
tumm van de verzekering af maar van het financiële onvermogen van de belasting-
plichtigee in het jaar waarin hij tot premieverlaging wil overgaan. Een nadere afwe-
gingg met betrekking tot bona fide gevallen heeft ons tot de conclusie gevoerd dat 
hett wenselijk is het voorgestelde artikel 76 zodanig te wijzigen dat - uiteraard met 
inachtnemingg van de in het huidige regime daarvoor geldende voorwaarden - een 
verlagingg van het verzekerde kapitaal wordt toegestaan."435 Deze aanpassing van 
hett voorgestelde artikel 76 vond plaats in de op 28 maart 1991 uitgebrachte nota 
vann wijziging.436 Het voorgestelde artikel 76 luidde na de wijziging als volgt; 

Rentee begrepen in een kapitaalsuitkering uit levensverzekering die ingevolge de regels die 

daarvoorr golden op 30 juni 1991, met uitzondering van artikel 31, zesde lid, tweede volzin, 

niett tot de inkomsten uit vermogen zou zijn gerekend, wordt ook na die datum niet tot de 

inkomstenn uit vermogen gerekend, mits de kapitaalsuitkering wordt genoten krachtens een op 

300 juni 1991 bestaande overeenkomst waarvan nadien het verzekerde kapitaal niet is ver-

hoogd. . 

Terr toelichting wordt het volgende opgemerkt: "Ingevolge het oorspronkelijk voor-
gesteldee artikel 76 gold in principe eerbiedigende werking voor bestaande kapi-
taalverzekeringenn indien de desbetreffende overeenkomst na de datum van inwer-
kingtredingg van het voorgestelde regime niet was gewijzigd met betrekking tot de 
hoogtee van het verzekerde kapitaal. Dat op grond van deze bepaling in het oor-
spronkelijkee voorstel ook verlagingen van het verzekerde kapitaal prohibitief waren 
voorr het verlenen van eerbiedigende werking vloeide voort uit de wens te voorko-
menn dat vóór de genoemde datum van inwerkingtreding risicoloos hoge verplich-
tingenn zouden worden aangegaan teneinde in te spelen op de overgangsbepaling 
mett eerbiedigende werking. Zoals reeds in de memorie van antwoord is onderkend, 
kann de onderhavige voorwaarde met betrekking tot het verzekerde kapitaal als 
onbevredigendd worden ervaren indien in bona fide gevallen het verzekerde kapi-
taall  wordt verlaagd omdat de premies een te zware last zijn geworden en worden 
verlaagd.. Nadere bestudering van deze materie geeft ons daarom aanleiding altijd 
eenn verlaging van het verzekerde kapitaal toe te staan zonder dat de eerbiedigende 

4344 Tweede Kamer 1990-1991, 21198, nr. 8, blz. 16. 

4355 Tweede Kamer 1990-1991, 21198, nr. 9, blz. 19. 

4366 Tweede Kamer 1990-1991, 21198, nr. 16. 
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werkingg komt te vervallen. Benadrukt zij dat de voor de inwerkingtreding van dit 
wetsvoorstell  geldende eisen, zoals bijvoorbeeld minimaal 12 jaren premiebetaling 
enn het inachtnemen van een bepaalde bandbreedte tussen de hoogste en de laagste 
premie,, onverkort van kracht blijven, wil althans de rente niet tot de inkomsten 
uitt vermogen worden gerekend. Benadrukt zij dat een verhoging van het verzeker-
dee kapitaal nimmer is toegestaan."4'" 

Inn de ook in hoofdstuk IV reeds genoemde 'lijst van vragen en antwoorden'4'8 komt 
dee verhoging van het verzekerde kapitaal op basis van een optieclausule aan de 
orde.. Vraag 13 luidt: 'Als aanpassingsrechten en optieverhogingen reeds (jaren) deel 
uitmakenn van een verzekeringscontract, leidt ten uitvoerlegging daarvan dan na 
inwerkingtredingg van de nieuwe wet tot verlies van het oude regime?" Het ant-
woordd hierop luidt: "Ter zake van kapitaalverzekeringen, niet zijnde kapitaalver-
zekeringenn met lijfrenteclausule, geldt het volgende: Na inwerkingtreding van het 
wetsvoorstell  zijn op bestaande kapitaalverzekeringen, niet zijnde kapitaalverzeke-
ringenn met lijfrenteclausule, automatisch de bepalingen van het nieuwe regime van 
toepassing,, met dien verstande dat belastingheffing achterwege blijf t indien de 
rentee begrepen in een kapitaalsuitkering ingevolge de regels die daarvoor golden 
opp 30 juni 1991 - met uitzondering van artikel 31, zesde lid, tweede volzin - niet 
tott de inkomsten uit vermogen zou zijn gerekend. Een verhoging van het verzeker-
dee kapitaal na 30 juni 1991 leidt tot verlies van de eerbiedigende werking, tenzij 
dee verhoging voortvloeit uit bepalingen die reeds op 30 juni 1991 in de polis waren 
opgenomenn zoals verhogingen wegens winstdeling en indexering." 
Zoalss ik al in paragraaf IV.3.2 constateerde, heeft de staatssecretaris lange tijd vage 
enn ontwijkende antwoorden gegeven op concrete vragen over de werking van index-
enn optieclausules. Bovenstaand antwoord is hier een voorbeeld van. 

Vraagg 14 van de lijst ging ook over het overgangsregime voor kapitaalverzekerin-
genn en luidde: "Is het met het oog op de eerbiedigende werking niet reëler om bij 
dee verhoging van het verzekerde kapitaal op het oorspronkelijke verzekerde kapi-
taall  het huidige regime te blijven toepassen?". Hierop antwoordt de staatssecretaris: 
"Hett wetsvoorstel Brede herwaardering geeft een herziening van het regime voor 
kapitaalverzekeringen.. Daardoor zou de fiscale behandeling van een voor de 
inwerkingtredingg gesloten contract heel anders kunnen zijn dan de belastingplich-
tigee zich bij het aangaan van het contract had voorgesteld. Omdat dat in een aan-
tall  situaties ongewenst wordt geacht, is een zekere eerbiedigende werking opgeno-
men.. Deze eerbiedigende werking beoogt derhalve te bewerkstelligen dat de fiscale 
behandelingg van de uitvoering van het contract verloopt op een wijze als kon wor-
denn voorzien ten tijde van het afsluiten ervan, maar behoeft naar onze mening niet 
zoo ver te gaan dat alle handelingen met betrekking tot dat contract onder die eer-
biedigendee werking vallen (zie ook memorie van toelichting, bladzijde 97 en me-
moriee van antwoord, bladzijde 53). Met name niet indien het handelingen betreft 

4377 Tweede Kamer 1990-1991, 21198, nr. 16, ölz. 17 en 18. 

4388 Tweede Kamer 1990-1991, 21198, nr. 26 
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diee niet noodzakelijk zijn voor de reguliere uitvoering van het contract. Een verho-
gingg van het verzekerde kapitaal betekent zo'n handeling met betrekking tot een 
overeenkomstt die leidt tot verlies van de eerbiedigende werking. Op het gehele 
contractt is dan het nieuwe regime van toepassing. Dit heeft tevens tot voordeel dat 
geenn lastige splitsing van uitgekeerd kapitaal en betaalde premies hoeft plaats te 
vinden." " 

Opp zich ben ik het met deze benadering eens. Een splitsing van het verzekerde 
kapitaall  na een verhoging, zou de overgangsregeling compliceren. Opvallend is 
echterr wel, dat de staatssecretaris in dit antwoord spreekt van 'een zekere eerbiedi-
gendee werking'. Dit is een aanmerkelijke afzwakking van zijn eerdere toezeggingen 
datt 'bestaande contracten ten volle zullen worden gerespecteerd'. 

Vl.2.33 Mondeling e behandelin g in de Tweede Kamer 
Dee mondelinge behandeling in de Tweede Kamer vindt plaats op 1 mei 1991. Zoals 
ikk ook al in hoofdstuk IV heb geconstateerd, is het overgangsrecht - en met name 
hett in artikel 76 opgenomen overgangsrecht voor kapitaalverzekeringen - slechts 
zeerr summier aan de orde geweest. Alleen door de heer Vreugdenhil (CDA) wordt de 
vraagg opgeworpen hoe het overgangsregime zoals opgenomen in artikel 76 werkt bij 
fractieverzekeringen.. Fractieverzekeringen kennen geen vast verzekerd kapitaal. Het 
uitt te keren kapitaal wordt bepaald aan de hand van de tegenwaarde op de uitke-
ringsdatumm van de aan de desbetreffende verzekering toegewezen eenheden in een 
beleggingsfonds.. "Hoe is dat in het overgangsrecht geregeld waarin is bepaald dat 
dee einduitkering niet meer verhoogd mag worden", zo vraagt Vreugdenhil zich af.439 

Dee staatssecretaris gaat in zijn inleiding bij de antwoorden in vergadering van 
22 mei 1991 wel even in op artikel 76. Hij stelt daar: "De eerbiedigende werking 
voorr bestaande kapitaalverzekeringen is ook versoepeld ten opzichte van het oor-
spronkelijkee overgangsrecht en komt nu op het volgende neer. Indien de rente in 
eenn op 30 juni 1991 bestaande kapitaalverzekering volgens de huidige regels zou 
zijnn vrijgesteld, wordt de rente na 30 juni 1991 ook niet tot de inkomsten gerekend. 
Voorwaardee is, dat het verzekerde kapitaal niet wordt verhoogd. Aanvankelijk 
haddenn we aan de eerbiedigende werking de voorwaarde verbonden dat het verze-
kerdee kapitaal niet gewijzigd mocht worden, maar dat zou, zo hebben we later be-
dacht,, bezwarend zijn voor situaties, waarin de premies voor iemand een te zware 
lastt vormen en daarom hebben we die voorwaarde versoepeld. Overigens is de eer-
biedigendee werking voor bestaande kapitaalverzekeringen imperatief, dat wil zeg-
genn zonder voorafgaand verzoek van de belastingplichtige, voorgeschreven. In alle 
gevallenn zal immers de toepassing van het oude regime voor rente begrepen in 
kapitaaluitkeringenn voordeliger zijn voor de belastingplichtige."440 

Ditt laatste is strikt genomen niet helemaal juist. In vele gevallen zal het nieuwe 
regimee even voordelig blijken te zijn als het oude. Indien de desbetreffende kapi-

4399 Tweede Kamer 1990-1991, 75ste vergadering 1 mei 1991, blz. 75-4242 m.k. 

4400 Tweede Kamer 1990-1991, 76ste vergadering 2 mei 1991, blz. 76-4283 m.k. en r.k. 
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taaiverzekeringg die onder het oude regime is afgesloten een looptijd heeft van 
twintigg jaren of meer en het verzekerde kapitaal bedraagt niet meer dan de volgens 
hett nieuwe regime vrijgestelde bedragen, zoals opgenomen in artikel 26a "Wet IB 
1964,, is het lood om oud ijzer of de in de kapitaaluitkering begrepen rente wordt 
behandeldd op de voet van het oude of het nieuwe regime. In beide gevallen leidt 
hett niet tot heffing. Indien de uitkering boven deze vrijstellingen uitkomt, of de 
vrijstellingenn al geheel of gedeeltelijk zijn verbruikt, is het oude regime voordeliger. 
Voorr zover een verzekeringnemer de, voor mij overigens moeilijk voorstelbare, be-
hoeftee heeft om zijn oude kapitaalverzekering onder het nieuwe regime te brengen, 
kann dit natuurlijk op eenvoudige wijze worden bewerkstelligd door het verzekerde 
kapitaall  met ƒ 1,- te verhogen. 

Inn antwoord op de door Vreugdenhil gestelde vraag met betrekking tot de fractie-
verzekeringenn antwoordt de staatssecretaris: "Het is juist dat een fractieverze-
keringg geen bepaalde einduitkering kent. Naar mijn mening brengt een redelijke 
uitlegg van artikel 76 op dit punt mee dat in zo'n geval aangesloten wordt bij de 
volgenss het contract te betalen premies. Hierbij zijn twee mogelijkheden denkbaar. 
Dee eerste is, dat in het contract is opgenomen dat een bepaald bedrag aan premies 
perr jaar voldaan moet zijn. De tweede is, dat in het contract is opgenomen dat per 
jaarr een bepaald aantal fracties moet worden gekocht. Naar mijn mening kan een 
verhogingg van één van die factoren gezien worden als een verhoging van het verze-
kerdee kapitaal".441 

Inn de extra UCV van 6 mei 1991 komt artikel 76 niet aan de orde. Het wetsvoor-
stell  wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Vl.2.44 Behandelin g in de Eerst e Kamer 

Inn het voorlopig verslag vraagt de CDA-fractie de bewindslieden van Financiën 
'voorr de goede orde' te bevestigen dat de eerbiedigende werking zich ook uitstrekt 
tott de vermogensbelasting. Tevens vraagt zij zich af of kapitaalverzekeringen, die 
voorr de ingangsdatum zijn gesloten, maar waarvan de acceptatie op grond van 
medischee keuring is vertraagd, onder de eerbiedigende werking vallen.442 

Dee leden van de PvdA-fractie constateren dat de eerbiedigende werking zoals gere-
geldd in de tweede nota van wijziging nauw verband houdt met de (nieuwe) datum 
vann inwerkingtreding. Dientengevolge zou artikel 76 volgens hen moeten worden 
aangepastt aan de nieuwe situatie.443 

Alss bijlage bij het voorlopig verslag is een brief van het Verbond van Verzekeraars 
inn Nederland gevoegd waarin een aantal punten onder de aandacht wordt ge-
brachtt van de leden en plaatsvervangende leden van de Vaste Commissie voor 
Financiënn van de Eerste Kamer. CDA, VVD, D66 en SGP vroegen de staatssecreta-
riss expliciet om op de in deze brief opgenomen punten in te gaan, terwijl PvdA 
dezee in haar bijdrage had verwerkt.444 

4411 Tweede Kamer 1990-1991, 76ste vergadering 2 mei 1991, blz. 76-4298, l.k. 

4422 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3, blz. 3. 

4433 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3, blz. 13. 

4444 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3, blz. 2. 
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Mett betrekking tot artikel 76 stelt het Verbond dat 'nu de staatssecretaris rond 
11 juli 1991 niet expliciet heeft aangegeven dat deze datum wel van belang blijf t 
voorr wat betreft de eerbiedigende werking ten aanzien van kapitaalverzekeringen, 
dee belastingplichtige er op mag vertrouwen dat de in het verleden gedane toezeg-
gingenn dat het invoeringstijdstip van de Brede herwaardering tevens de kritische 
datumm voor de eerbiedigende werking zal zijn." 

Ookk constateert het Verbond: "Het antwoord van het ministerie van Financiën op 
vragenn van verzekeraars inzake verhoging van kapitaalverzekeringen is onduide-
lijk .. Vast staat wel dat winstbij schrijvingen het oude regime niet verloren doen 
gaan.. Ook in het geval dat het verzekerde kapitaal wordt verhoogd op grond van 
hett feit dat de premies geïndexeerd (vaste klimming of CBS-index) zijn, blijf t het 
regimee gehandhaafd. Door het antwoord van het ministerie is onzekerheid ont-
staann over de vraag of uitoefening van een verleend optierecht wel of niet tot ver-
liess van het oude regime leidt".445 

Inn de memorie van antwoord kondigt de staatssecretaris de reeds in hoofdstuk IV 
genoemdee novelle aan waardoor de ingangsdatum van het wetsvoorstel wordt ver-
schovenn naar 1 januari 1992. Op grond hiervan zal de eerbiedigende werking voor 
kapitaalverzekeringenn betrekking hebben op kapitaalverzekeringen die tot stand 
zijnn gekomen voor 1 januari 1992 en waarvan nadien het verzekerde kapitaal niet 
iss verhoogd.44* 
Naarr aanleiding van de vraag van het CDA met betrekking tot kapitaalverzekerin-
genn waarvan de acceptatie om medische redenen is vertraagd, merkt de staatsse-
cretariss op: "De voorwaarden voor de eerbiedigende werking voor de bedoelde 
polissenn zijn vermeld in het voorgestelde artikel 76 van de Wet op de inkomstenbe-
lastingg 1964. Deze voorwaarden houden na de verwerking van de novelle in, dat 
dee kapitaalverzekering waarvoor de eerbiedigende werking geldt, dient te worden 
genotenn krachtens een op 31 december 1991 bestaande overeenkomst waarvan 
nadienn het verzekerde kapitaal niet is verhoogd. 

Eenn en ander houdt in dat een door de verzekeringnemer aanvaarde offerte uiter-
lij kk op 31 december 1991 door de verzekeraar moet zijn ontvangen en geaccep-
teerd.. Dit betekent dat een overeenkomst nog niet is gesloten indien de medische 
acceptatiee medebepalend is voor de totstandkoming ervan maar nog niet heeft 
plaatsgevonden.. "447 

Ikk zou aan dit op zichzelf juridisch logische betoog het volgende willen toevoegen. 
Bijj  kapitaalverzekeringen die onder het oude regime een onbelaste uitkering ople-
verden,, moest sprake zijn van een zogenoemde 'fiscaal eigenlijke' verzekering. Dit 
will  zeggen een verzekering waarbij de verzekeraar een kans op voor- of nadeel 
looptt gedurende de looptijd.448 Uit dien hoofde is bij dergelijke verzekeringen altijd 

4455 Eerste Kamer 1991-1992,21198, nr, 3, blz. 2 1 . 

4466 Eerste Kamer 1991-1992,21198, nr. 3a, blz. 2 

4477 Eerste Kamer 1991-1992,21198, nr. 3a, blz. 24 

4488 HR 21 maart 1956, BNB 1956/159 en HR 21 oktober 1959, BNB 1959/361, zie voor een uitgebreide 

beschrijvingg van de ontwikkeling van deze eis in de jurisprudentie J.Th.L. Brouwer, Het begrip levensverzekering, 

academischh proefschrift 1993, hoofdstuk 5, 
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sprakee van medische acceptatie. Het is echter mogelijk dat een verzekeringsmaat-
schappijj  volmacht heeft verleend aan een tussenpersoon om binnen bepaalde gren-
zenn zelfstandig verzekerden ook medisch te accepteren. In dergelijke gevallen is 
duss sprake van het namens de desbetreffende verzekeraar accepteren van de verze-
kering.. In zoverre moet de opmerking van de staatssecretaris dat "de geaccepteer-
dee offerte door de verzekeraar moet zijn ontvangen", met de juiste nuance worden 
gelezen.. Hiervan is juridisch ook sprake indien dit gebeurt door een daartoe gevol-
machtigdee tussenpersoon. 

Binkk acht het zelfs mogelijk dat een overeenkomst civieljuridisch is tot stand geko-
menn indien nog geen overlijdensdekking is verleend, bijvoorbeeld omdat in de 
algemenee voorwaarden staat dat deze pas wordt verleend vanaf het moment dat de 
eerstee premie is betaald. Naar zijn mening wordt in een dergelijk geval slechts de 
prestatiee van de verzekeraar opgeschort en is de overeenkomst wel tot stand geko-
men.. Hij voegt hier echter aan toe dat de fiscus evenwel zou kunnen betogen dat 
dekkingg een dermate essentieel onderdeel is van de overeenkomst, dat het ontbre-
kenn daarvan betekent dat (nog) geen overeenkomst is tot stand gekomen.449 

Ikk vind dit laatste argument dermate sterk, dat ik het standpunt van Bink, hoewel 
wellichtt strikt juridisch wellicht juist, niet bij voorbaat houdbaar acht. Ook Brouwer 
iss van mening dat risico-overdracht een van de kenmerken, zo niet het kenmerk is 
vann de levensverzekering.450 Zo lang de verzekeraar dus nog geen risico loopt, is 
nogg geen sprake van een overeenkomst van levensverzekering. 

Naarr aanleiding van de vragen over het toepassen van verhogingen van het verze-
kerdee kapitaal op basis van een optieclausule stelt de staatssecretaris: "Een verho-
gingg van het verzekerde kapitaal na 31 december 1991 leidt derhalve tot verlies 
vann de eerbiedigende werking, tenzij de verhoging voortvloeit uit bepalingen die 
reedss op 31 december 1991 in de polis waren opgenomen, zoals verhogingen 
wegenss winstdelingen en indexering. Ook hierbij geldt dat het om normale en 
gebruikelijkee clausules moet gaan."451 

Doorr de toevoeging 'zoals verhogingen wegens winstdeling en indexering" blijf t 
hett onduidelijk of verhogingen op grond van andersoortige clausules, waardoor 
bijvoorbeeldd geheel vrijblijvend de premie kan worden verhoogd binnen de band-
breedtee zoals genoemd in artikel 25 Wet IB 1964, zoals dat tot 1 januari 1992 
luidde. . 

Inn antwoord op de desbetreffende vraag van het CDA, bevestigt de staatssecretaris 
datt de eerbiedigende werking zich ook zal uitstrekken tot de vermogensbelas-
ting.452 2 

4499 mr Nicolaas Bink, Op weg met de Brede herwaardering, Deventer 1992, blz. 86. 

4500 J.Th.L. Brouwer, Het begrip levensverzekering, academisch proefschrift 1993, blz. 93. 

4511 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3a, blz. 24. 

4522 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3a, blz. 25. 
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Dee memorie van antwoord is aanleiding voor de fracties van CDA, PvdA, D66 en 
W DD om met aanvullende vragen te komen. De op het overgangsrecht betrekking 
hebbendee vragen zullen hier alleen worden behandeld indien en voor zover zij niet 
reedss in hoofdstuk IV aan de orde zijn gekomen. 

Dee PvdA constateert dat de memorie van antwoord niet de gewenste duidelijkheid 
heeftt verschaft die verzekeraars wensen met betrekking tot de uitoefening van een 
verleendd optierecht. De leden van deze fractie herhalen daarom hun vraag die zij 
steldenn in het voorlopig verslag, die er op neer kwam of de uitoefening van een 
verleendd optierecht, (waardoor het verzekerde kapitaal kan worden verhoogd) wel 
off  niet tot het verlies van het oude regime leidt.453 

Inn de nadere memorie van antwoord merken de bewindslieden van Financiën in 
reactiee op deze vraag op: "dat een verhoging van het verzekerde kapitaal niet leidt 
tott het verlies van de eerbiedigende werking indien de verhoging voortvloeit uit 
bepalingenn die reeds op 31 december 1991 in de polis zijn opgenomen, mits het 
normalee en gebruikelijke bepalingen betreft. Het opgenomen zijn in de polis moet 
alduss worden verstaan dat de verhoging direct moet voortvloeien uit het contract 
zelve;; te denken valt aan een verhoging van het verzekerde kapitaal wegens 
indexeringg of een daarmee overeenstemmende, reeds in de overeenkomst opgeno-
menn verhoging van bijvoorbeeld 5% per jaar op grond van een optierecht. Indien 
hett optierecht inhoudt dat een belastingplichtige op verzoek kan afzien van een 
automatischh uit het contract voortvloeiende - al dan niet jaarlijkse - verhoging 
vann het verzekerde kapitaal, leidt dit evenmin tot het verlies van de eerbiedigende 
werkingg als de automatische verhoging voortvloeit uit normale en gebruikelijke 
bepalingen.. Dit moet zo nodig van geval tot geval worden beoordeeld. Vloeit de 
verhogingg van het kapitaal daarentegen voort uit een ongebruikelijke bepaling in 
dee overeenkomst waardoor de verzekeringnemer een ongebruikelijke vrijheid heeft 
hett verzekerde kapitaal te verhogen, dan kan naar onze mening niet worden 
gesprokenn van een verhoging van het verzekerde kapitaal welke direct voortvloeit 
uitt het contract. In deze gevallen leidt een verhoging van het verzekerde kapitaal 
derhalvee tot verlies van de eerbiedigende werking."454 

Ookk nu weer komt het hoge woord er niet uit en blijf t onduidelijk of een verho-
gingg op grond van een clausule die de verzekeringnemer de mogelijkheid biedt om 
indienn hij dit wenst en aangeeft het verzekerde kapitaal te verhogen, leidt tot ver-
liess van het oude regime. De bewindslieden blijven zich angstvallig beperken tot 
clausuless met een vaste indexering en clausules met een automatische verhoging, 
eventueell  met de mogelijkheid om hiervan af te zien. De PvdA-fractie wilde nu 
juistt duidelijkheid hebben over de veelvuldig voorkomende clausules op grond 
waarvann de verzekeringnemer binnen bepaalde grenzen geheel zelfstandig kan be-
palenn of hij in enig jaar het verzekerde kapitaal wil verhogen. Zie voor een uitge-
breidee verhandeling over dit onderwerp paragraaf IV.3.2. 

4533 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3b, blz. 14 

4544 Eerste Kamer 1991-1992, 2 1198, nr. 3c, blz. 20 
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Tott slot van de nadere memorie van antwoord bevestigen de bewindslieden de con-
clusiee die de CDA-fractie trokken uit de memorie van antwoord dat op grond van de 
eerbiedigendee werking alleen nieuwe verzekeringen die na de ingangsdatum van het 
onderhavigee wetsvoorstel worden gesloten, in de heffing van de vermogensbelasting 
zullenn worden betrokken en niet reeds voor deze datum bestaande verzekeringen.455 

VI.2.4.11 Mondelinge behandeling in de Eerste Kamer 
Dee mondelinge behandeling in de Eerste Kamer vond plaats op 10 december 1991. 
D66-senatorr Schuyer constateerde dat ook na beantwoording van diverse vragen 
daaroverr er onduidelijkheid blijf t bestaan inzake de optieclausule en dat zowel bij 
dee kapitaalverzekeringen als bij de lijfrentepolissen. De reden voor die onduidelijk-
heidd is gelegen in de interpretatiemogelijkheden die het begrippenkader normaal 
enn gebruikelijk oproept. Waarom wordt hier niet eenvoudig een maximum ge-
noemd,, zo vraagt hij zich af. Dat zou wat hem betreft ook nog in het antwoord 
vann de staatssecretaris kunnen worden genoemd waardoor een gerede kans zou 
ontstaann dat conflicten op dat punt hetzij niet meer voorkomen, hetzij sneller kun-
nenn worden opgelost. In ieder geval zou de staatssecretaris een concreet antwoord 
kunnenn geven op de door D66 gestelde vraag of bijvoorbeeld een in de polis ge-
noemdee mogelijkheid om elke drie jaar de premie voor lijfrenten c.q. kapitaalver-
zekeringenn met 10% te verhogen onder normaal en gebruikelijk valt en daarmee 
onderr de eerbiedigende werking.456 

Mevrouww Van der Meer vraagt namens de PvdA-fractie nogmaals wat moet wor-
denn verstaan onder 'normale en gebruikelijke bepalingen'. Zij vraagt zich af of 
optie-clausuless die ook al in polissen van voor 28 maart 1991 waren opgenomen 
(dee datum van de tweede nota van wijziging, waarbij de redactie van artikel 76 
werdd gewijzigd) als zodanig kunnen worden beschouwd.457 

Dee staatssecretaris antwoordt op de vraag van Schuyer met de opmerking dat zijns 
inzienss onderscheid moet worden gemaakt tussen lijfrenten en kapitaalverzekerin-
gen.. Bij kapitaalverzekeringen leidt een verhoging van het verzekerde kapitaal na 
inwerkingtredingg van het wetsvoorstel niet tot verlies van de eerbiedigende wer-
king.. De verhoging moet dan wel voortvloeien uit bepalingen die in de overeen-
komstt zijn opgenomen op 31 december 1991. En het moet ook hier weer gaan om 
normalee en gebruikelijke bepalingen. Maar anders dan bij lijfrentecontracten zijn 
voorr kapitaalverzekeringen geen waarborgen aanwezig die voorkomen dat op de 
eerbiedigendee werking wordt ingespeeld. Daarom is een strikte benadering nodig 
mett betrekking tot de vraag of een optieclausule normaal en gebruikelijk is. Dat 
wordtt dan van groter belang. Een bepaling kan als normaal en gebruikelijk gelden 
alss komt vast te staan dat zij in het verleden in een mate van betekenis voorkomt 
inn soortgelijke verzekeringscontracten.458 

4555 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3c, blz. 20 

4566 Eerste Kamer 11de vergadering, 10 december 1991, blz. 374, m.k. en r.k, 

4577 Eerste Kamer 11de vergadering, 10 december 1991, blz. 378, l.k. 

4588 Eerste Kamer 11de vergadering, 10 december 1991, blz. 389, m.k. en r.k. 
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Dee vraag van Schuyer met betrekking tot een clausule op grond waarvan elke drie 
jaarr de premie met 10% kan worden verhoogd, beantwoordt de staatssecretaris 
mett de opmerking dat het door Schuyer aangehaalde voorbeeld naar zijn mening 
binnenn de termen normaal en gebruikelijk valt. Zo'n optieclausule behoudt dus de 
eerbiedigendee werking, aldus de staatssecretaris.459 In dit antwoord gaat de staats-
secretariss uit van een premie voor lijfrente die eens in de drie jaar met 10% mag 
wordenn verhoogd. De vraag van Schuyer had betrekking op zowel lijfrenten als 
kapitaalverzekeringen.. Gezien de opmerking dat het door Schuyer aangehaalde 
voorbeeldd volgens de staatssecretaris binnen de termen normaal en gebruikelijk 
blijft ,, verbind ik hieraan de conclusie dat het antwoord tevens van toepassing is op 
dee werking van artikel 76. 

Bijj  de stelling van de staatssecretaris, dat er bij kapitaalverzekeringen geen waar-
borgenn aanwezig zijn die voorkomen dat op de eerbiedigende werking wordt inge-
speeld,, wil ik de volgende kanttekening plaatsen. Uiteraard is de ruimte bij een lijf -
rentee beperkter. Dit wil echter niet zeggen dat het verzekerde kapitaal van een 
kapitaalverzekeringg ongelimiteerd kan worden verhoogd. De in artikel 25, eerste 
lid,, onderdeel c Wet IB 1964, zoals dat tot 1 januari 1992 luidde, genoemde maxi-
malee verhouding tussen de hoogste en de laagste premie voorkomt dit. Daarnaast 
vormtt de beperking van de liquide middelen van de verzekeringnemer een natuur-
lijk ee grens. Niemand is in staat om uit eigen middelen ongelimiteerd premies voor 
eenn kapitaalverzekering te betalen terwijl het financieren met geleend geld een 
hachelijkee zaak is. 

Dee vraag van mevrouw Van der Meer wordt niet beantwoord door de staatssecre-
taris.. Hierop wordt door dit Kamerlid echter niet teruggekomen. 

Dee heer Schuyer is tevreden gesteld door het antwoord van de staatssecretaris. De 
onduidelijkheidd die hij had met betrekking tot de optierechten is wat hem betreft 
opgehelderd.460 0 

Inn de resterende mondelinge behandeling in de Eerste Kamer komt het overgangs-
rechtt met betrekking tot kapitaalverzekeringen niet verder aan de orde. Het wets-
voorstell  wordt uiteindelijk zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met dien 
verstandee dat de WD-fractie laat aantekenen dat zij geacht wordt te hebben tegen-
gestemd.461 1 

Viaa een novelle wordt artikel 76 nog voor de inwerkingtreding zodanig gewijzigd 
datt de in het voorstel zoals dat op 10 december 1991 door de Eerste Kamer is aan-
genomenn genoemde data van 30 juni 1991 werden vervangen door 31 december 
1991.4622 Artikel 76 luidt derhalve met ingang van 1 januari 1992 als volgt: 

4599 Eerste Kamer 11de vergadering, 10 december 1991, blz. 389, r.k. 

4600 Eerste Kamer 11de vergadering, 10 december 1991, blz. 393, m.k. 

4611 Eerste Kamer 11de vergadering, 10 december 1991, blz. 403. 

4622 Wet van 12 december 1991, houdende wijziging van de inwerkingtreding van het voorstel van wet tot wijziging van 

hett fiscale regime voor onderhoudsvoorzieningen en spaarvormen alsmede van het fiscale regime voor verzeke-

raarss en directiepensioenlichamen, Stb 1991, nr. 698 
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Rentee begrepen in een kapitaalsuitkering uit levensverzekering die ingevolge de regels die 

daarvoorr golden op 31 december 1991, met uitzondering van artikel 3 1 , zesde lid, tweede 

volzin,, niet tot de inkomsten uit vermogen zou zijn gerekend, wordt ook na die datum niet tot 

dee inkomsten uit vermogen gerekend, mits de kapitaalsuitkering wordt genoten krachtens een 

opp 31 december 1991 bestaande overeenkomst waarvan nadien het verzekerde kapitaal niet 

iss verhoogd. 

VI.33 Artike l 76 zoal s dat sind s 1992 luid t 

VI.3.11 Bestaande overeenkomst 
Ookk bij het overgangsrecht zoals opgenomen in artikel 76 is het criterium een op 
311 december 1991 bestaande overeenkomst. Net zoals bij artikel 75 (zie hoofdstuk 
IV)) is de overeenkomst het criterium en niet de uit de overeenkomst voortspruiten-
dee aanspraak. Daarom is wijziging van de aanspraak mogelijk zonder verlies van 
hett oude regime, zolang hierdoor geen nieuwe overeenkomst ontstaat. Op grond 
vann artikel 25, vierde lid Wet IB 1964, zoals dat sinds 1 januari 1992 luidt en dat 
onverkortt van toepassing is op kapitaalverzekeringen van voor die datum, wordt 
inn zoverre een levensverzekering waarbij een kapitaal is verzekerd wordt omgezet 
inn een ander zodanige verzekering, de tweede verzekering beschouwd als een 
voortzettingg van de eerste, tenzij ter zake van de omzetting door een ander dan de 
verzekeraarr een prestatie wordt geleverd. Deze bepaling biedt voldoende ruimte 
omm op 31 december 1991 bestaande kapitaalverzekeringen te wijzigen zonder dat 
hett overgangsregime hierdoor verloren gaat'"'3. Hierbij is het zelfs mogelijk dat de 
verzekeringg bij een andere verzekeraar wordt voortgezet.464 Om misverstanden en 
bewijsproblemenn in de toekomst te voorkomen, is het in dergelijke gevallen wel 
zaakk om op de nieuwe polis aan te tekenen dat sprake is van een voortzetting van 
eenn verzekering die is tot stand gekomen voor 1 januari 1992. Tevens dient men er 
attentt op te zijn dat de nieuwe verzekeraar geen optieclausules hanteert die ruimer 
zijnn dan de clausules die bij de oude verzekeraar gebruikelijk waren. Verhogen van 
hett verzekerde kapitaal op basis van de nieuwe ruimere optieclausule leidt tot ver-
liess van het oude regime indien een dergelijke verhoging op basis van de bij de 
oudee verzekeraar gehanteerde clausules niet mogelijk was. De staatssecretaris van 
Financiënn acht het ongewenst dat een verzekeringsnemer een toename van zijn 
rechtenn uit hoofde van een kapitaalverzekering waarvoor de eerbiedigende wer-
kingg van artikel 76 geldt, zou kunnen bewerkstelligen door zijn rechten over te 
brengenn naar een maatschappij die ruimere optieclausules bezigt. In de praktijk 
neemtt hij in dezen echter een redelijk soepel standpunt in. Desgevraagd heeft hij 
dee verzekeringsmaatschappij Zwolsche Algemeene Verzekeringen te Nieuwegein 
namelijkk laten weten dat in de situatie waarin aan de oorspronkelijke kapitaalver-
zekeringg een optieclausule was verbonden de eerbiedigende werking van artikel 76 
niett verloren gaat indien ter zake van de kapitaalverzekering waarin is omgezet 
extraa premies worden voldaan op grond van een optieclausule die globaal gespro-

4633 Zie ook de antwoorden op de vragen C l l en C12 Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994 

4644 Tweede Kamer 1988-1989,21 198. nr. 3, blz. 53, zie ook antwoord op vraag C27 Praktijkvragen Brede herwaarde-

ring,, Infobulletin mei 1994.. 

214 4 



Hoofdstu kk VI Overgangsrecht voor kapitaalverzekeringen 

kenn overeenkomt met de oorspronkelijke optieclausule. Ter beoordeling daarvan 
hanteertt de staatssecretaris een redelijke marge.465 

Indienn de oorspronkelijke kapitaalverzekering geen enkele optieclausule bevatte en 
dee premies voor de kapitaalverzekering waarin deze bij een andere maatschappij is 
omgezett worden verhoogd op grond van een op de nieuwe verzekering geplaatste 
optieclausule,, gaat de eerbiedigende werking van artikel 76 wel verloren, aldus de 
staatssecretariss is genoemde brief. Ter voorkoming van misverstanden merkt hij in 
dezee brief nog op dat het na een omzetting plaatsen van een, wat hij noemt 'bo-
venmatige'' optieclausule op een kapitaalverzekering op zichzelf niet leidt tot het 
verliess van de eerbiedigende werking van artikel 76. Daarvan is pas sprake indien 
opp grond van die clausule een hogere premie wordt voldaan dan oorspronkelijk is 
overeengekomen.. Dit laatste standpunt komt uiteraard niet als een verrassing, aan-
gezienn dit rechtstreeks volgt uit de wettekst van artikel 76. 

Naastt de hiervoor reeds behandelde opmerkingen die hieromtrent zijn gemaakt in 
dee parlementaire behandeling, is het begrip bestaande aanspraak ook aan de orde 
geweestt in de door de belastingdienst in mei 1994 uitgebrachte special van het 
Infobulletinn met 92 vragen en antwoorden over Brede herwaardering. Een aantal 
vragenn met betrekking tot dit aspect is reeds in hoofdstuk IV aan de orde geweest. 
Daarnaastt is de volgende vraag met het daarbij gegeven antwoord van belang voor 
hett overgangsregime met betrekking tot kapitaalverzekeringen. 

Hett na 1 januari 1992 declausuleren van een kapitaalverzekering met lijfrenteclau-
sulee die is afgesloten onder het oude regime, leidt volgens de belastingdienst466 tot 
eenn kapitaalverzekering die in fiscale zin is tot stand gekomen na de invoering van 
Bredee herwaardering I, zodat de eerbiedigende werking van artikel 76 niet aan de 
ordee is. Het nieuwe regime is van toepassing op de kapitaalverzekering en de pre-
miess die in het verleden zijn voldaan voor de kapitaalverzekering met lijfrenteclau-
sulee tellen niet mee voor het aantal jaren premiebetaling en voor de zogenoemde 
premiebandbreedtee waaraan moet zijn voldaan voor vrijstelling van de kapitaals-
uitkeringg op grond van artikel 26a van de Wet IB 1964. 

Ditt standpunt van de belastingdienst valt mijns inziens niet op te maken uit de 
wetsgeschiedenis.. Integendeel, de parlementaire geschiedenis leidt tot een diame-
traall  tegenovergestelde conclusie. Bij de invoering van de Wet IB 1964 is dit punt 
uitdrukkelijkk aan de orde geweest. In de memorie van antwoord wordt hierom-
trentt het volgende opgemerkt: "In het omgekeerde geval, nl. dat een lijfrentepolis 
wordtt omgezet in een kapitaalverzekering, wordt volgens de vigerende wetgeving 
enerzijdss verondersteld dat de lijfrentepolis is afgekocht en anderzijds dat voor de 
kapitaalverzekeringg een koopsom is gestort. De ondergetekenden zijn voornemens 
ditt uitgangspunt voor de nieuwe wet over te nemen in zoverre dat dit tot gevolg 
heeftt dat de fictieve afkoopsom voor de lijfrente op grond van artikel 27, eerste lid 
tott het inkomen wordt gerekend. Naar hun oordeel zou het evenwel te ver gaan de 

4655 Brief van de staatssecretaris van Financiën van 23 oktober 1995, nr. DB94/1722U in antwoord op een brief 

vann Zwolsche Algemeene Verzekeringen van 10 mei 1994. 

4666 Antwoord op vraag C l Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994. 
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fictiee dat ten tijde van de omzetting een koopsom voor de kapitaalverzekering is 
gestortt ook maatstaf te doen zijn voor de vraag of in de latere kapitaalsuitkering 
eenn belastbaar rentebestanddeel aanwezig moet worden geacht. Dienaangaande 
dientt naar hun mening acht te worden geslagen op hetgeen zowel gedurende de 
tij dd dat er van een lijfrenteverzekering als gedurende de tijd dat er van een kapi-
taalverzekeringg sprake was in feite is betaald."467 Ik kan uit deze passage geen andere 
conclusiee trekken dan dat voor het bepalen van het belastbare rentebestanddeel in 
eenn uitkering uit hoofde van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule die is 
gedeclausuleerd,, mag worden uitgegaan van de totale looptijd van de verzekering. 
Dee conclusie van Schrauwers dat een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule die 
iss afgesloten voor 1 januari 1992 en die na die datum wordt gedeclausuleerd onder 
dee eerbiedigende werking van artikel 76 valt4M, vind ik echter een stap te ver. Ver-
zekeringstechnischh blijf t er weliswaar sprake van dezelfde levensverzekering. Zowel 
civieljuridischh als fiscaal is echter sprake van het beëindigen van een overeenkomst 
gevolgdd door het sluiten van een nieuwe. 

Inn de jurisprudentie is het standpunt van de belastingdienst overigens wel eens 
gevolgd.. In Hof Arnhem 29 december  1995, V-N 1996/1621 was sprake van een 
kapitaalverzekeringg met lijfrenteclausule die was afgesloten in 1963 en die in 1985 
werdd gedeclausuleerd. Vervolgens werd hij in 1989 afgekocht. Het hof overwoog 
datt na de declausulering een nieuwe verzekering met een eigen fiscaal regime is 
ontstaan,, namelijk een kapitaalverzekering waarop artikel 25, eerste lid, onderdeel 
cc Wet IB 1964 (tekst van 1985 tot 1992) alsmede artikel 28 Wet IB 1964 van toe-
passingg is. Nu belanghebbende de verzekering vervolgens afkocht in 1989, stelt de 
inspecteurr zich volgens het Hof terecht op het standpunt dat belanghebbende niet 
inn aanmerking komt voor de uitzondering van artikel 25, eerste lid, onderdeel c 
vann de wet IB 1964. "Gelet op het vorenstaande diende bij afkoop van de polis het 
rentebestanddeell  belast te worden aan de hand van de saldomethode van artikel 
28,, tweede lid, juncto vijfde lid van de Wet", aldus het Hof. Helaas is er tegen 
dezee uitspraak geen cassatie aangetekend, zodat hij niet door de Hoge Raad is ge-
toetstt aan de hiervoor aangehaalde passage uit de parlementaire geschiedenis bij 
hett tot stand komen van de Wet IB 1964. 

VI.3.22 Normal e en gebruikelijk e opti e 
Ookk bij kapitaalverzekeringen speelt het begrip normale en gebruikelijke optie-
clausulee een belangrijke rol. Verhogingen van het verzekerde kapitaal die zijn 
gebaseerdd op dergelijke clausules leiden niet tot verlies van het overgangsrecht. 
Voorr een uitgebreide behandeling van deze materie verwijs ik naar paragraaf IV.3.2. 
Hett besluit van de staatssecretaris over het begrip normale en gebruikelijke optie-
clausule4699 stelt voor wat betreft kapitaalverzekeringen het volgende: "Voor de sfeer 
vann de kapitaalverzekeringen betreffen optieclausules die zonder nadere voorwaar-
denn recht geven op een verhoging van het verzekerde kapitaal vrijwel uitsluitend 
dee kapitaalsuitkeringen bij leven. Dit ligt in de rede aangezien aanzienlijke verho-

4677 Tweede Kamer 1962-1963, 5380, nr. 19,blz. 44 r.k. en 45 l.k. 

4688 92 Vragen en officiële antwoorden over Brede Herwaardering I, Deventer 1994, blz. 47. 

4699 Besluit van 6 augustus 1993, nr. DB/93/3389M, BNB 1993/287. 
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gingenn van uitkeringen tengevolge van overlijden door de maatschappijen niet zon-
derr gezondheidsverklaring zouden kunnen worden aanvaard." De staatssecretaris 
beperktt zich dan ook tot de optieclausules die betrekking hebben op de kapitaal-
uitkeringg bij leven. Naar zijn oordeel is bij de beoordeling van de vraag of sprake 
iss van eerbiedigende werking op grond van artikel 76 uitsluitend van belang of het 
kapitaall  bij leven is verhoogd. Niet van belang is daarbij of meeverzekerde uitke-
ringenn zoals bijvoorbeeld de uitkering tengevolge van overlijden zijn verhoogd. Ter 
voorkomingg van misverstand merkt hij nog op dat bij de beoordeling van de vraag 
off  de uitkering tengevolge van overlijden onder de eerbiedigende werking valt, 
eveneenss louter de hoogte van het desbetreffende verzekerde kapitaal van belang is. 
Opp zichzelf is dit volkomen juist. Echter bij de uitkering tengevolge van overlijden 
iss het veel minder relevant of men onder het oude of het nieuwe regime valt. De 
rentee in de uitkering die geschiedt doordat de verzekerde is overleden, is ook in het 
nieuwee regime vrijgesteld indien de verzekerde voor zijn 72ste overlijdt. Overlijdt 
dee verzekerde na zijn 72ste, dan kan de uitkering in het nieuwe regime onbelast zijn 
indienn er ten minste vijftien jaren jaarlijks premie is betaald, waarbij de hoogste 
premiee niet meer heeft bedragen dan tien maal de laagste. Onder het oude regime 
wass dit al het geval indien ten minste twaalf jaren jaarlijks premie was betaald met 
eenn maximale hoog/laag verhouding van 5:1. Alleen de gevallen waarin het overlij-
denn plaatsvindt nadat de verzekerde de leeftijd van 72 jaar heeft bereikt en waarbij 
tenn tijde van het overlijden twaalf, maar nog geen vijftien jaren jaarlijks premies 
warenn betaald, zijn onder het nieuwe regime slechter af dan onder het oude. 

Uitt de inventarisatie van alle bij de levensverzekeraars in gebruik zijnde optieclau-
suless bleek dat ook hier sprake was van een grote mate van verscheidenheid. Mede 
gezienn het feit dat de premies onderling zijn gemaximeerd door de maximale band-
breedtee tussen de hoogste en de laagste premie, komt de staatssecretaris tot een 
soortgelijkee conclusie als bij de optieclausules bij lijfrenten. Ook voor kapitaalver-
zekeringenn kunnen in beginsel alle voor 1 januari 1992 door verzekeringsmaat-
schappijenn geplaatste optieclausules worden aangemerkt als normaal en gebruike-
lijk .. Met betrekking tot clausules die de mogelijkheid bieden om het verzekerde 
kapitaall  ongelimiteerd te verhogen, merkt hij op dat zijn oordeel louter betrekking 
heeftt op optieclausules waaraan door de verzekeringsmaatschappijen geen extra 
voorwaardenn zijn verbonden voor de verhoging van het verzekerde kapitaal. Optie-
clausuless waaraan wel extra voorwaarden zijn verbonden dienen ter beoordeling 
aann de staatssecretaris te worden voorgelegd. 

VI.3.2.11 Fractieverzekeringen 
Indienn sprake is van een fractieverzekering is er geen verzekerd kapitaal bij leven. 
Eenn fractieverzekering is een verzekering waarbij de uitkering niet is uitgedrukt in 
guldens,, maar wordt bepaald aan de hand van de tegenwaarde van de aan de des-
betreffendee verzekering toegewezen eenheden in een beleggingsfonds. Voor derge-
lijk ee verzekeringen dient te worden uitgegaan van de premies. Verhoging van de 
premiess anders dan op basis van een normale en gebruikelijke optieclausule leidt 
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tott verlies van de eerbiedigende werking van artikel 76.4"0 Dit geldt zowel voor de 
jaarpremiee als voor de totale premie. De mededeling van de staatssecretaris met 
betrekkingg tot optieclausules ter zake van verzekerde kapitalen, is mutatis mutan-
diss van toepassing op optieclausules ter zake van premie voor kapitaalsuitkeringen 
bijj  leven op grond van fractieverzekeringen zonder enig verzekerd kapitaal bij 
leven. . 

Indienn een tegen variabele premiebetaling afgesloten fractieverzekering een garan-
tiee kent op grond waarvan het kapitaal bij leven minimaal het bedrag van de 
gestortee premies bedraagt, is het voor de vraag of de eerbiedigende werking van 
artikell  76 geldt, irrelevant of wordt uitgegaan van het bedrag van het verzekerde 
kapitaall  of van de premies. Indien immers op grond van de overeengekomen keuze-
vrijheidd hogere premies worden voldaan dan het overeengekomen minimumbe-
drag,, leidt dit tot een even grote verhoging van het verzekerde kapitaal. Beoor-
deeldd dient te worden of de overeengekomen keuzemogelijkheid is aan te merken 
alss een normale en gebruikelijke optieclausule.4_1 Ook indien een guldensverzeke-
ringg naderhand wordt omgezet in een fractieverzekering, zijn de premies maatge-
vend.. Indien de voor de fractieverzekering verschuldigde premies niet hoger zijn dan 
dee premies voor de guldensverzekering, blijf t de eerbiedigende werking gehand-
haafd.4"2 2 

VI.3.2.22 Special Infobulletin mei 1994 

Hett vraagstuk van de normale en gebruikelijke optieclausules is ook uitgebreid 
aann de orde geweest in de hiervoor genoemde special van het Infobulletin. 

Opp de vraag wat de consequenties zijn van een verlaging van het verzekerde kapi-
taall  voor 1 januari 1992, gevolgd door een verhoging op of na die datum tot het 
oorspronkelijkee kapitaal, luidde het antwoord van de belastingdienst als volgt: 
"Maatgevendd voor de toepassing van artikel 76 is of het verzekerde kapitaal na 31 
decemberr 1991 is verhoogd. De in de vraagstelling genoemde verhoging leidt der-
halvee tot verlies van de eerbiedigende werking van genoemd artikel 76. Een en 
anderr behoudens verhoging van het verzekerde kapitaal op grond van een 'norma-
lee en gebruikelijke' optieclausule."471 Hetzelfde geldt voor een verlaging na 1 janu-
arii  1992 die wordt gevolgd door een verhoging tot het oorspronkelijke verzekerde 
kapitaal.. Ter voorkoming van misverstand wordt opgemerkt dat de eerbiedigende 
werkingg niet verloren gaat indien gedurende één of meer jaren louter minder pre-
miess worden voldaan dan overeengekomen en in andere jaren de voor 1 januari 
19922 overeengekomen premies - ter zake waarvan de overeenkomst na 31 decem-
berr 1991 niet is gewijzigd - regulier worden voldaan.4 4 Het is derhalve van groot 
belangg om, indien tot verlaging van het verzekerde kapitaal en dus van de premie 
wordtt overgegaan, expliciet te bepalen dat de verlaging van de premie alleen maar 

4700 Zie ook het antwoord op vraag C14 Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994. 

4711 Antwoord op vraag C26 Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994. 

4722 Antwoord op vraag C16 Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994. 

4733 Antwoord op vraag C2 Praktijkvragen Brede herwaardering. Infobulletin mei 1994. 

4744 Antwoord op vraag C3 Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994. 

218 8 



Hoofdstu kk VI Overgangsrecht voor kapitaalverzekeringen 

betrekkingg heeft op het desbetreffende polisjaar en dat in beginsel het volgende 
jaarr de oorspronkelijk overeengekomen premie verschuldigd is. Op deze wijze kan 
menn de maximale flexibilitei t behouden indien tot premieverlaging moet worden 
overgegaan.. Blijk t het in het volgende jaar noodzakelijk of wenselijk om weer een 
lageree premie te voldoen dan oorspronkelijk was overeen gekomen, dan dient deze 
exercitiee te worden herhaald om zodoende optimaal van de eerbiedigende werking 
vann artikel 76 te kunnen profiteren. 

Mett betrekking tot het begrip normale en gebruikelijke optieclausules wordt de 
vraagg gesteld of deze betrekking kunnen hebben op zowel de premies als op het 
verzekerdee kapitaal zelf. Tevens werd gevraagd of het feit dat van de verzekerings-
nemerr een aktie wordt gevraagd om een clausule tot verhoging te benutten in de 
wegg staat aan het behoud van de eerbiedigende werking. De belastingdienst ant-
woorddee hierop: "de optieclausules kunnen betrekking hebben op de premies - lei-
dendd tot een verhoging van het verzekerde kapitaal - dan wel rechtstreeks op het 
verzekerdee kapitaal. Inherent aan een optieclausule is dat de verzekeringsnemer 
hett wilsrecht toekomt de clausule te benutten en dat brengt juist voor hem een 
actievee rol mee."475 

Eenn aantal vragen en antwoorden in deze special van het Infobulletin levert weinig 
aanvullendee informatie op. Dat de jaarlijkse verhoging van het verzekerde kapitaal 
opp grond van een bepaalde aan de beïnvloeding van partijen onttrokken maatstaf 
niett tot verlies van het oude regime leidt, zal voor ingewijden niet als een verras-
singg komen. Hetzelfde geldt voor de verhoging op vaste tijdstippen met vaststaande 
bedragenn of percentages.476 Ook het standpunt dat het omzetten van een leven-
hypotheekk in een spaarhypotheek verlies van de eerbiedigende werking tot gevolg 
heeft,, is niet verrassend omdat in vrijwel alle gevallen hierdoor het verzekerde 
kapitaall  omhoog gaat.477 Bij een spaarhypotheek is het verzekerde kapitaal namelijk 
perr definitie gelijk aan het bedrag van de hypothecaire geldlening. De rekenrente 
aann de hand waarvan het verzekerde kapitaal is berekend, is dan ook gebaseerd op 
dee rente die is verschuldigd op de hypothecaire lening. Bij een levenhypotheek 
wordtt het verzekerde kapitaal bepaald aan de hand van een rekenrente van door-
gaanss 4%. Door niet gegarandeerde winstbijschrijvingen zal het uiteindelijke uit te 
kerenn bedrag vrijwel altijd hoger zijn dan het verzekerde kapitaal. Het verzekerde 
kapitaall  wordt bij een levenhypotheek dan ook veelal gesteld op 60% of 70% van 
dee hypothecaire lening. De uiteindelijke uitkering inclusief winstbijschrijvingen zal 
inn de meeste gevallen het bedrag van de hypothecaire lening benaderen. Omzetten 
vann een levenhypotheek in een spaarhypotheek leidt derhalve tot een hoger kapi-
taall  en verlies van de eerbiedigende werking. 

Well  verrassend is het standpunt dat verlenging van de looptijd leidt tot verlies van 
hett oude regime. Volgens de belastingdienst zijn clausules die de optie inhouden de 
looptijdd te verlengen niet aan te merken als 'normale en gebruikelijke opties'. In-

4755 Antwoord op vraag C4 Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994 

4766 Antwoorden op vraag C5 en C6 Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994. 

4777 Antwoord op vraag C13 Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994 
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dienn derhalve als gevolg van een verlenging van de looptijd van de kapitaalverze-
keringg het verzekerde kapitaal wordt verhoogd, leidt zulks tot het verlies van de 
eerbiedigendee werking van artikel 76, ongeacht of er in de periode van verlenging 
all  dan niet premies worden voldaan.4'8 

Mett name deze laatste zinsnede is mijns inziens in strijd met de toezeggingen van 
dee staatssecretaris. Het was ook voor 1 januari 1992 zeer gebruikelijk om kapi-
taalverzekeringenn te voorzien van een verlengingsclausule op grond waarvan de 
looptijdd kon worden verlengd, zonder dat in deze extra looptijd premies waren 
verschuldigd.. Dat een dergelijke verlenging leidt tot een hoger verzekerd kapitaal 
iss evident. Ook deze verlengingsclausules dienen derhalve te worden beschouwd 
alss normale en gebruikelijke optieclausules. 

Indienn sprake is van een verlenging van een fractieverzekering zonder dat de pre-
miebetalingg wordt voortgezet gaat in de visie van de belastingdienst de eerbiedi-
gendee werking wel verloren. Dit ondanks het feit dat voor dergelijke verzekeringen 
dee hoogte van de premies maatgevend is, die niet verandert door de premievrije 
verlenging.. De motivering hiervoor is volgens de belastingdienst gelegen in het feit 
datt uitgangspunt is geweest de samenhang tussen premiebetalingen en de omvang 
vann de uitkeringsrechten uit de kapitaalverzekering. Deze samenhang is evenwel 
niett aanwezig indien de looptijd van een fractieverzekering wordt verlengd terwijl 
err in de desbetreffende extra periode geen premies meer worden voldaan. In zoverre 
dientt dan ook in dergelijke gevallen niet de hoogte van de premies tot uitgangs-
puntt te worden genomen. Verlenging van de looptijd van een fractieverzekering 
diee een toename van de uitkeringrechten tot gevolg heeft, leidt naar het oordeel 
vann de belastingdienst, gelet op de geschetste parallel met guldensverzekeringen, 
tott verlies van de eerbiedigende werking.479 

Hieraann wordt de voor het vraagstuk van het opgewekte vertrouwen belangwek-
kendee toevoeging gedaan: "Aangezien mij evenwel is gebleken dat in de praktijk is 
afgegaann op de parlementaire behandeling op dit punt van fractieverzekeringen, 
waarbijj  premievrije verlenging van de looptijd niet aan de orde is geweest, ben ik 
vann oordeel dat het verlies van de eerbiedigende werking achterwege blijf t voor 
verlengingenn waarvan de verlengingsperiode reeds is ingegaan dan wel nog ingaat 
vóórr 1 juli 1994. Voor gevallen waarin vóór 1 juli 1994 de verlenging is overeen-
gekomenn doch de verlengingsperiode vóór die datum niet is ingegaan, blijf t het 
verliess van de eerbiedigende werking achterwege indien de verlenging vóór 1 janu-
arii  1995 ongedaan wordt gemaakt." 

Ookk voor fractieverzekeringen is dit standpunt in strijd met de toezeggingen van 
dee staatssecretaris indien de verlenging plaatsvindt op basis van een bij aanvang 
opp de polis geplaatste verlengingsclausule. Wat dat betreft gaat het hiervoor bij de 
guldensverzekeringenn opgenomen betoog onverkort op voor fractieverzekeringen. 

Opp kapitaalverzekeringen die tot meerdere zekerheid zijn verbonden met een 
hypothecairee lening, komen clausules voor op grond waarvan het verzekerde kapi-
taall  mag worden verhoogd indien een nieuwe, hogere hypothecaire lening wordt 

4788 Antwoord op vraag C6 Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994 

4799 Antwoord op vraag C18 Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin, mei 1994 
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aangegaann in verband met de aanschaf van een ander huis. Dit is naar het oordeel 
vann de belastingdienst geen clausule op grond waarvan de verhoging kan plaats-
vindenn zonder dat de eerbiedigende werking vervalt. Het betreft geen zonder meer 
doorr de verzekeringsnemer uit te oefenen wilsrecht. Voorwaarde is immers dat een 
extraa geldlening c.q. een hogere geldlening dient te worden aangegaan in verband 
mett de aankoop van een nieuwe onroerende zaak.480 

Opp de vraag welke inhoud het begrip 'verzekerd kapitaal' heeft in artikel 76 luidt 
hett antwoord dat dit elke verzekerde waarde inhoudt die door de verzekeraar zon-
derr meer wordt gegarandeerd. Winstuitkeringen die niet zijn gegarandeerd, maken 
derhalvee voor de toepassing van artikel 76 geen onderdeel uit van het verzekerde 
kapitaal.. Indien dergelijke winstuitkeringen in latere jaren plaatsvinden en worden 
bijgeschrevenn op het verzekerde kapitaal, vormen deze geen verhogingen van het 
verzekerdee kapitaal die leiden tot verlies van de eerbiedigende werking.48' 

Naderhand,, in mei 1996, heeft de belastingdienst desgevraagd zijn standpunt weer-
gegevenn omtrent de vraag wat de gevolgen zijn indien in het kader van een verde-
lingg van een gemeenschap als gevolg van een echtscheiding een kapitaalverzekering 
waaropp de eerbiedigende werking van artikel 76 van toepassing is, wordt gesplitst. 
Dee tot het moment van splitsing verstreken duur van de verzekering kan in zijn 
geheell  aan zowel de man als de vrouw worden toegerekend. Beiden mogen de pre-
miebetalingg voor hun eigen deel voortzetten. De twee nieuwe kapitaalverzekeringen 
wordenn fiscaal gezien als een voortzetting van de oorspronkelijke kapitaalverzeke-
ring.. De reeds betaalde premies worden dan evenredig toebedeeld aan beide verze-
keringen.. De bandbreedte van 1:5 blijf t derhalve voor beide verzekeringen naar 
evenredigheidd in stand.482 

VI.44 Vervreemdin g 
Artikell  31, zesde lid , tweede volzin Wet IB 1964, zoals dit luidde op 31 december 
19911 is in artikel 76 uitdrukkelijk uitgezonderd van de eerbiedigende werking. Op 
grondd van dit artikel werd onder een kapitaaluitkering uit levensverzekering mede 
verstaann de waarde in het economische verkeer van een kapitaalverzekering zodra 
dezee werd vervreemd dan wel in het vermogen van een onderneming werd ge-
bracht,, of de aanwijzing als begunstigde anders dan ten gevolge van overlijden on-
herroepelijkk werd. In de tweede volzin was een uitzondering opgenomen op grond 
waarvann dergelijke handelingen niet leidden tot heffing indien de verkrijger of be-
gunstigdee een binnenlands belastingplichtige was die de verkregen rechten niet tot 
hett vermogen van een voor zijn rekening gedreven onderneming rekende. 
Naa de inwerkingtreding van het nieuwe regime leiden dergelijke handelingen dus 
well  tot heffing bij de verkrijger of begunstigde, tenzij op grond van artikel 26a 
Wett IB 1964 sprake is van een vrijgesteld rentebestanddeel in de uitkering. De 
kapitaalverzekeringg als zodanig blijft , indien hij is tot stand gekomen voor 1 janu-

4800 Antwoord op vraag C8 Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994. 

4811 Antwoord op vraag CIO Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994. 

4822 Brief van de werkgroep verzekeringsprodukten van de belastingdienst van 10 april 1996, kenmerk 96.03.04.A. 
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arii  1992, onder de eerbiedigende werking van artikel 76 vallen. Indien en voor 
zolangg aan de voorwaarden van artikel 76 wordt voldaan, blijf t de rente in de uit-
keringg uit hoofde van een dergelijke polis dus ook na de vervreemding belast op de 
wijzee zoals dat voor 1 januari 1992 het geval was. 

Dee uitzondering die artikel 76 maakt voor vervreemding van op 1 januari 1992 
bestaandee kapitaalverzekeringen wordt door de staatssecretaris van Financiën 
gerechtvaardigdd met de stelling dat de eerbiedigende werking met name beoogt te 
bewerkstelligenn dat de fiscale behandeling van de uitvoering van een contract ver-
looptt op de wijze als kon worden voorzien ten tijde van het afsluiten ervan. Dit 
behoeftt naar zijn mening niet zo ver te gaan dat ook handelingen met het contract, 
zoalss bijvoorbeeld vervreemding aan een binnenlands belastingplichtige, onder die 
eerbiedigendee werking vallen.41" Dit standpunt is in de literatuur onder andere 
doorr Bink veroordeeld als zijnde in strijd met de indertijd door de staatssecretaris 
gedanee toezeggingen. Bink zegt hierover: "Het feit dat handelingen met de polis 
niett onder het overgangsrecht zijn begrepen, is in strijd met de gedane toezeggingen. 
Dee daarop betrekking hebbende regelgeving is niet zo ingewikkeld als bij de ge-
clausuleerdee verzekeringen en wellicht prohibitief.""11*4 

Vann Arendonk laat zich weliswaar niet uit over de vraag of er strijd is met gedane 
toezeggingen,, maar spreekt vanwege de duidelijkheid wel zijn voorkeur uit om het 
oudee systeem integraal te handhaven voor bestaande polissen.485 

VI.55 Toetsin g aan de uitgangspunte n voo r toelaatbaarhei d terugwerkend e krach t 
Artikell  76 zoals dat vanaf 1 januari 1992 luidt, kent geen formele terugwerkende 
kracht.. Uitkeringen uit hoofde van een kapitaalverzekering voor deze datum zijn 
belastt op de voet van het tot 1 januari 1992 geldende regime. De toegezegde eer-
biedigendee werking, het 'ten volle respecteren van contracten die voor de datum 
vann inwerkingtreding zouden worden afgesloten' (zie paragraaf IV.2.1), is niet vol-
ledigg doorgevoerd in de uiteindelijke wetgeving. De toezegging is alleen waarge-
maaktt voor de wijze waarop het rentebestanddeel in een kapitaaluitkering uit 
levensverzekeringg die is afgesloten voor 1 januari 1992 wordt berekend, ook in-
dienn deze uitkering plaatsvindt na deze datum. Voor wat alle overige wettelijke be-
palingenn betreft, vallen op 1 januari 1992 reeds bestaande kapitaalverzekeringen 
volledigg onder het nieuwe regime. Op de regel dat het rentebestanddeel nog wordt 
bepaaldd aan de hand van de regels zoals die golden op 31 december 1991, is een 
uitzonderingg gemaakt voor gevallen als bedoeld in artikel 31, zesde lid, tweede 
volzinn zoals die tot 1 januari 1992 luidde. Een vervreemding van een op die datum 
reedss bestaande kapitaalverzekering, die na 1 januari 1992 plaatsvindt, wordt be-
handeldd volgens het sinds 1 januari 1992 geldende regime. In zoverre is sprake van 
hett niet volledig honoreren van gewekte verwachtingen. De uitlatingen van de 
staatssecretariss van Financiën in 1987 waren zodanig dat belastingplichtigen erop 
mochtenn vertrouwen dat kapitaalverzekeringen blijvend en volledig onder het 
oudee regime zouden worden behandeld. De gekozen systematiek en de uitzonde-

4833 Tweede Kamer 1988-1989, 21198. nr, 3. blz. 97. 

4844 mr Nicolaas Bink, Op weg met de Brede herwaardering , Deventer 1992, blz. 89-90. 

4855 mr drs H.RM. van Arendonk, De kapitaalverzekering: nog toekomst na 1 januari 1990, WFR 1989/5882. 
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ringg voor gevallen als bedoeld in artikel 31, zesde lid, tweede volzin, zijn hiermee 
inn strijd. Er zou in de gevallen als bedoeld in artikel 31, zesde lid, tweede volzin op 
microo niveau (de individuele belastingplichtige) sprake kunnen zijn van ontgaan 
vann belastingen door een kapitaalverzekering tijdens de looptijd, bijvoorbeeld in 
hett zicht van emigratie, te verkopen aan een binnenlands belastingplichtige. Op 
macro-niveauu is dit echter niet het geval. Doordat de tweede volzin van het zesde 
lidd van artikel 31 alleen van toepassing is indien wordt vervreemd aan een binnen-
landss belastingplichtige die de verkregen rechten niet tot zijn ondernemingsvermo-
genn rekent, behoudt de Nederlandse fiscus zijn claim. Er is derhalve geen sprake 
vann een concrete ernstige leemte die leidt tot noemenswaardig ontgaan van belas-
tingen.. De consequenties voor de belastingplichtigen zijn niet onaanvaardbaar in 
dee meest letterlijke zin des woords. Wel is het moeilijk te aanvaarden dat de staats-
secretariss van Financiën zo makkelijk terug denkt te kunnen komen op eerder ge-
danee toezeggingen. Door te kiezen voor de methode van het 'Voorontwerp van 
wet'' heeft de staatssecretaris zelf zijn voorgenomen wetswijzigingen in de open-
baarheidd gebracht. Van aankondigingseffecten en/of ongelijkheid ten gevolge van 
lekkenn is derhalve geen sprake. 

Dee conclusie is dan ook dat de beperkte terugwerkende kracht die artikel 76, zoals 
datt vanaf 1 januari 1992 luidt, in zich bergt, in strijd is met de uitgangspunten 
voorr toelaatbaarheid van terugwerkende kracht. 

VI.66 Jurisprudenti e met betrekkin g to t artike l 76 
Artikell  76 heeft in de korte looptijd van zijn bestaan nog geen uitspraken van de 
belastingrechterr opgeleverd. Wel is er een tweetal voor de toepassing van artikel 
766 relevante besluiten verschenen naar aanleiding van het faillissement van levens-
verzekeraarr Vie d'Or en de daaruit voortvloeiende overdracht van diens portefeuille 
aann Twenteleven N.V., een dochter van de te Leusden gevestigde verzekeraar Levob. 
Toenn einde 1993 Vie d'Or in moeilijkheden kwam en failliet ging, hielden vele 
polishouderss hun premiebetalingen aan Vie d'Or even op in afwachting van de ont-
wikkelingen.. Hierdoor zouden problemen kunnen ontstaan door premies die te laat 
zoudenn worden betaald. 

Inn het Besluit van 14 december  1993, nr. DB93/5199M (V-N 1993/4190) keurt de 
staatssecretariss goed dat premies die bij Vie d'Or hadden moeten worden voldaan, 
maarr te laat zijn voldaan, geacht worden te zijn voldaan ten tijde van de contrac-
tuelee vervaldatum van de desbetreffende premies, mits de premie wordt voldaan 
binnenn een door de hem nog nader vast te stellen termijn na afloop van de periode 
vann onzekerheid. De staatssecretaris kondigt aan dat hij nader zal aangeven op 
welkk tijdstip naar zijn oordeel een einde is gekomen aan de periode van onzeker-
heidd over de afloop van de problemen bij Vie d'Or en binnen welke termijn daarna 
dee premies dienen te zijn voldaan. 

Inn het Besluit van 21 jul i 1994, nr. DB94/2468M (V-N 1994/2381) geeft de 
staatssecretariss aan dat door de overdracht van de portefeuille aan Twenteleven 
NVV een einde is gekomen aan de in het besluit van 14 december 1993 genoemde 
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periodee van onzekerheid. De termijn waarbinnen reeds verschuldigde maar nog 
niett betaalde premies moeten zijn voldaan, willen zij worden geacht op de premie-
vervaldatumm te zijn betaald, eindigt op 31 december 1994. 

Dee overdracht had tot gevolg dat de verzekerde kapitalen van de bij Vie d'Or afge-
slotenn verzekeringen werden verlaagd omdat de boedel onvoldoende verhaal bood. 
Inn dat kader keurt de staatssecretaris voor zo veel nodig goed dat de collectieve 
overdrachtt van de portefeuille geen fiscale gevolgen heeft voor de polishouders. De 
nieuwee verzekeringen zullen worden beschouwd als een voortzetting van de oude 
enn de verlagingen van de verzekerde kapitalen zullen niet leiden tot een fiscaal 
heffingsmoment.. Verhogingen van de verzekerde bedragen die het resultaat zijn 
vann baten die in de toekomst aan Twenteleven toe komen uit claims die de Stichting 
Viee d'Or geldend zullen maken, zullen worden beschouwd als winstdelingen. 
Dergelijkee verhogingen zullen derhalve geen afbreuk doen aan eerbiedigende wer-
kingg of aan andere fiscale faciliteiten die afhankelijk zijn van het achterwege blij -
venn van verhoging van verzekerde bedragen. 

Dee situatie kan zich voordoen dat de op de polissen geplaatste optieclausules 
onvoldoendee ruimte bieden aan de verzekeringnemers om via extra premiebetalin-
genn het verzekerde kapitaal van de door Twenteleven overgenomen kapitaalverze-
keringenn weer op het oorspronkelijk niveau te brengen. Voor die gevallen keurt de 
staatssecretariss goed dat met inachtneming van de premiebandbreedte in artikel 
25,, eerste lid, onderdeel c Wet IB 1964, zoals dit luidde op 31 december 1991, 
tweee hogere jaarpremies te rekenen vanaf het tijdstip van overname door Twente-
levenn kunnen worden voldaan zonder dat de eerbiedigende werking van artikel 76 
verlorenn gaat. Voor de gevallen waarin tussenpersonen die indertijd bij de tot-
standkomingg van de polissen bij Vie d'Or betrokken waren zelf bijdragen leveren 
inn de verhoging van de kapitalen van gedupeerde klanten, keurt de staatssecretaris 
goedd dat dergelijke bijdragen worden beschouwd als winstdelingen en derhalve 
geenn afbreuk doen aan de eerbiedigende werking. 

VI.77 Samenvattin g en conclusie s 
Artikell  76 Wet IB 1964 heeft voor het overgangsrecht met betrekking tot op 
11 januari 1992 bestaande kapitaalverzekeringen een principieel andere invalshoek 
dann het voor bestaande lijfrenten geldende artikel 75 Wet IB 1964. Op grond van 
artikell  75 zijn alle op 1 januari 1992 geldende regels blijvend van toepassing zolang 
aann de voorwaarden wordt voldaan. Op kapitaalverzekeringen die op 1 januari 
19922 al bestonden, zijn alle nieuwe regels van toepassing met uitzondering van de 
manierr waarop de rente in de uitkering wordt belast. Dit geschiedt nog op de wijze 
zoalss dat voor 1 januari 1992 het geval was. Dit onderscheid in benadering is op-
vallendd omdat geen onderscheid werd gemaakt tussen lijfrenten en kapitaal verze-
keringenn in de toezegging van de staatssecretaris bij de presentatie van het Voor-
ontwerpp van wet dat bestaande polissen ten volle zouden worden gerespecteerd, 
hetgeenn zou inhouden dat het tot de datum van ingang vigerende regime onverkort 
zouu gelden voor de gehele looptijd. 
Dee bepaling van de rente blijf t geschieden op grond van de regels die daarvoor 
goldenn tot 1 januari 1992. Net zoals bij lijfrenten blijf t ook bij kapitaalverzekerin-
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genn niet alleen de wetgeving zoals die tot 1 januari 1992 gold van toepassing, maar 
ookk de via pseudo-wetgeving en jurisprudentie gevormde regels. Verhogingen van 
hett verzekerde kapitaal leiden tot verlies van het overgangsregime, tenzij deze zijn 
gebaseerdd op een normale en gebruikelijke optie. Na een uitgebreide discussie over 
dee reikwijdte van dit begrip, zowel binnen als buiten het parlement, blijken uitein-
delijkk alle bij verzekeraars op 1 januari 1992 in gebruik zijnde clausules op grond 
waarvann het kapitaal zonder aanvullende voorwaarden kan worden verhoogd, als 
'normaall  en gebruikelijk' te worden beschouwd. 

Dee parlementaire behandeling heeft, met name in de Tweede Kamer, weinig aan-
dachtt besteed aan artikel 76. In de Eerste Kamer kwam het begrip normale en ge-
bruikelijkk optie uitvoerig aan de orde. De overige aspecten van de overgangsrege-
lingg voor kapitaalverzekeringen kwamen ook hier niet diepgravend aan de orde. 
Gezienn de opzet van de regeling hebben met name rechtszekerheid en vertrouwen 
eenn belangrijke rol gespeeld. Budgettaire overwegingen bepaalden de grenzen van 
dee eerbiedigende werking, 

Dee door de toezeggingen van de staatssecretaris gewekte verwachtingen zijn niet 
volledigg gehonoreerd. Met name de uitzondering voor artikel 31, zesde lid, tweede 
volzin,, waardoor vervreemding van een op 1 januari 1992 bestaande kapitaalver-
zekeringg onder het nieuwe regime valt, is in strijd met de gewekte verwachtingen. 
Voorr wat betreft de uitkeringen uit hoofde van op 1 januari 1992 bestaande kapi-
taalverzekeringenn is, mede gezien het ruimhartige standpunt omtrent hetgeen moet 
wordenn verstaan onder 'normale en gebruikelijke optie- of indexclausules' wel 
sprakee van eerbiedigende werking en honorering van gewekte verwachtingen. Onder 
'opp de ingangsdatum bestaande contracten' behoeven niet te worden begrepen ver-
hogingenn van het contractueel overeengekomen verzekerde kapitaal indien de 
mogelijkheidd tot verhoging niet reeds op die datum in het contract was opgeno-
men.. Door het besluit van 6 augustus 1993 (BNB 1993/287) leiden alle verhogin-
genn die wel zijn gebaseerd op clausules die op 1 januari 1992 reeds in het contract 
zijnn opgenomen niet tot verlies van de eerbiedigende werking. In zoverre is de 
staatssecretariss zijn toezeggingen volledig nagekomen. Ook op andere terreinen is 
dee staatssecretaris soepel gebleken. Dit geldt bijvoorbeeld voor optieclausules op 
eenn kapitaalverzekering die wordt voortgezet bij een andere verzekeraar. Zo lang 
dezee globaal dezelfde strekking hebben als de clausules bij de oorspronkelijke ver-
zekeraar,, leidt verhoging van het verzekerde kapitaal niet tot verlies van de eerbie-
digendee werking. Een ander voorbeeld is het standpunt dat een kapitaalverzekering 
diee wordt gesplitst in verband met een echtscheiding twee nieuwe kapitaalverzeke-
ringenn oplevert die beide nog onder de eerbiedigende werking vallen. 

Dee strijd die de werking van artikel 76 desondanks oplevert met de uitgangspunten 
voorr toelaatbaarheid van terugwerkende kracht, wordt dan ook veroorzaakt door 
dee behandeling volgens het nieuwe regime van de vervreemding aan een binnen-
landss belastingplichtige van een overigens onder de eerbiedigende werking vallende 
kapitaalverzekering. . 
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OVERGANGSRECHTT VOOR PENSIOENEN EN 

PERIODIEKEE UITKERINGEN DIE REEDS BESTONDEN 

BIJJ DE INVOERING VAN BREDE HERWAARDERING I I ; 

ARTIKELL 3 6, 37 EN 38 WET LB 1 9 64 

VII.11 Inleidin g 
Hett overgangsrecht dat noodzakelijk werd door de wetswijzigingen in het kader 
vann Brede herwaardering II , is opgenomen in artikel 36, 37 en 38 Wet LB 1964. 
Oorspronkelijkk lag het in de bedoeling van de wetgever om een zeer ruime eerbie-
digendee werking toe te kennen aan alle op de ingangsdatum van de wetswijziging 
inn eigen beheer of bij een pensioen-BV ondergebrachte pensioenaanspraken. Nadat 
ditt voornemen was uitgelekt486 en er binnen enkele maanden 20.000 aanvragen 
voorr een verklaring van geen bezwaar waren ingediend bij het ministerie van 
Justitie,, werd hier vanaf gezien. De bewindslieden waren naar aanleiding van deze 
lawinee van aanvragen tot de conclusie gekomen dat "de pensioenfaciliteiten niet 
alleenn voor nieuwe (na 31 december 1993 op te richten) eigen pensioenlichamen 
niett meer moet gelden, maar dat het evenmin verantwoord is het oude faciele regi-
mee nog tientallen jaren te handhaven voor kort voor 1 januari 1994 met het oog 
opp de onderhavige wetswijziging opgerichte BV's".487 

Artikell  36 was door deze aanpassing in eerste instantie een uitermate gecompli-
ceerdd artikel dat tien leden bevatte en ruim vier bladzijden tekst besloeg. In de 
loopp van het wetgevende proces werd het echter steeds verder vereenvoudigd, tot-
datt er een artikel overbleef dat slechts uit twee zinnen bestaat. Stevens vindt het 
achteraff  betreurenswaardig en verbazingwekkend dat met de eerdere moeizame 
verbods-- en overgangsbepalingen zoveel maatschappelijke onrust en kosten is ver-
oorzaaktt en - wat zijns inziens het ergste is - zoveel pensioenkapitaal naar het bui-
tenlandd is gedreven, terwijl met veel minder ingrijpende maatregelen een gelijk-
soortigg resultaat had kunnen worden verkregen.488 

Artikell  37 en 38 werden later in de parlementaire behandeling toegevoegd, waarbij 
dee toelichting op het oorspronkelijke artikel 36 met name van belang is voor artikel 
37.. Daarom zal de parlementaire historie van de delen van artikel 36 die later zijn 
vervallenn toch vrij uitgebreid worden besproken. 
Bredee herwaardering II voorzag met name in wijziging van het regime voor pen-
sioenenn en voor stamrechten die werden verstrekt als vergoeding voor gederfde of 
tee derven inkomsten bij ontslag, de zogenoemde gouden handdruk stamrechten. In 

4866 Zelfs het WFR wijdde er een special aan voordat het wetsvoorstel officieel was gepubliceerd, WFR 1992/6030. 

Eenn en ander bracht de leden van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer tot de opmerking dat zij verheugd waren 

overr het feit dat na de vakpers nu ook de Kamer heeft kunnen kennisnemen van dit voorstel, Tweede Kamer 

1992-1993,, 23 046, nr. 5, blz. 2. 

4877 Nader rapport betreffende het voorstel van wet tot aanpassing van de Wet op de loonbelasting 1964 en andere 

wettenn aan Brede herwaardering, blz. 7. 

4888 Prof. dr L.G.M. Stevens, Pensioen flexibel geherwaardeerd?, WFR 1994/6115. 
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eerstee instantie wilde de staatssecretaris de mogelijkheid schrappen voor directeu-
renn grootaandeelhouder om hun pensioenen onder te brengen in een aparte pen-
sioen-BV.. Alleen een BV die een materiële onderneming dreef of een professionele 
verzekeraarr of pensioenfonds zouden als uitvoerder van pensioenen van de direc-
teurr grootaandeelhouder kunnen optreden. Zonder overgangsbepalingen zou dit 
inhoudenn dat de waarde van alle bestaande aanspraken die waren ondergebracht 
inn een pensioen-BV onmiddellijk na het inwerking treden van het nieuwe regime 
tott het loon zou moeten worden gerekend.48*  Teneinde dit te voorkomen, stelde 
artikell  36 in zijn oorspronkelijke vorm de voorwaarde inzake de toegestane verze-
keraarr buiten werking voor bestaande aanspraken. De voorgestelde overgangsbe-
palingg had geen betrekking op handelingen die in de werkingssfeer van artikel l i c 
Wett LB 1964 vallen. Handelingen zoals bedoeld in artikel l i c met op de ingangs-
datumm van de wetswijzigingen bestaande aanspraken, vallen onverkort onder de 
werkingg van dit artikel. 

Inn eerste instantie voorzag artikel 36 in een overgangsregeling voor bestaande aan-
sprakenn en voor aansluitende aanspraken. Voor dergelijke aanspraken gold gedu-
rendee de overgangsperiode de eis niet dat zij moesten worden ondergebracht bij 
eenn van de in het nieuwe artikel l i b Wet LB 1964 genoemde pensioenuitvoerders. 
Dee overgangsperiode was beperkt tot het aantal jaren dat een pensioenaanspraak 
opp de ingangsdatum van de wetswijziging al was ondergebracht bij een ander 
lichaamm als bedoeld in artikel l i b , met dien verstande dat hij maximaal tien jaar 
was.. Indien een pensioen op de ingangsdatum reeds drie jaar was ondergebracht in 
eenn pensioen-BV, mocht dit derhalve nog eens drie jaar zo blijven. Was dit tien jaar 
off  meer, dan besloeg de overgangsperiode in alle gevallen tien jaar. Als bijkomende 
eiss werd gesteld dat het lichaam waarin de pensioenaanspraken waren onderge-
brachtt zijn middelen op solide wijze moest beleggen. Wat hieronder moest worden 
verstaann werd niet nader gedefinieerd. Er werd volstaan met een verwijzing naar 
artikell  14 van de Pensioen en spaarfondsenwet.4™ Ook in deze wet ontbreekt ech-
terr een nadere invulling van dit begrip. 

Well  was er een negatieve definitie opgenomen in artikel 36; in ieder geval belegde 
eenn dergelijk lichaam niet solide als hij zijn bezittingen voor meer dan 10 percent 
belegdee in schuldvorderingen op dan wel beleggingen bij de pensioengerechtigde, 
dienss partner of bloed- of aanverwanten in de rechte lij n of tweede graad van de 
zijlij nn en/of pleegkinderen van deze personen, dan wel een lichaam waarin een van 
dezee personen een aanmerkelijk belang heeft of een hiermee verbonden lichaam als 
bedoeldd in artikel 13 van de Wet Vpb 1969491. Deze solide beleggingseis is uitein-
delijkk niet in de wet terecht gekomen, evenals het onderscheid tussen bestaande en 
aanvullendee aanspraken en de beperking in de duur van de overgangsperiode. 
Desondankss is de parlementaire geschiedenis bij dit artikel van belang voor de in-
vullingg van het begrip 'bestaande aanspraak'. Ook in artikel 37 wordt namelijk 

4899 Tweede Kamerl992-1993, 23 046, nr. 3, blz. 27 

4900 Tweede Kamer 1992-1993, 23 046, nr. 3, blz. 29. 

4911 Zie voor een uitgebreide beschouwing over het overgangsrecht in deze fase van het wetgevend proces H.M. 

Kappelle,, De Brede herwaardering op weg naar zijn twintigjarig jubileum (XII) In de overgang, FED 1993/434. 
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eenn vrijwel identieke omschrijving gebruikt om aan te geven wat onder 'bestaande 
aanspraken'' moet worden verstaan die onder de overgangsregeling vallen. 
Inn paragraaf VII. 2 wordt eerst stil gestaan bij het ook voor de artikelen 36 en 37 
wezenlijkee begrip 'bestaande aanspraken'. Geconstateerd wordt, dat de omschrij-
vingg 'bestaande aanspraken zijn aanspraken die bestaan', op zichzelf volkomen 
juistt is, maar ons niet veel verder brengt. Vervolgens wordt in de paragrafen VII. 3 
enn VII. 4 de verdere parlementaire behandeling van artikel 36 besproken. Artikel 
377 komt aan bod in paragraaf VII.5, waarin wordt geconcludeerd dat de mogelijk-
hedenn om een bestaande aanspraak te wijzigen zonder hierdoor de eerbiedigende 
werkingg te verliezen uitermate gering zijn. Artikel 38 komt in paragraaf VII. 6 aan 
dee orde. De drie in dit hoofdstuk behandelde artikelen worden in paragraaf VII. 7 
getoetstt aan de uitgangspunten voor toelaatbaarheid van terugwerkende kracht. 
Dee terugwerkende kracht in artikel 36 is op grond van deze toets aanvaardbaar, 
terwijll  de toets bij artikel 37 tot de conclusie leidt dat de terugwerkende kracht 
niett aanvaardbaar is. Bij artikel 38 is de toets niet aan de orde aangezien dit arti-
kell  geen elementen van terugwerkende kracht bevat. Uit de in paragraaf VII. 8 
opgenomenn samenvatting en conclusies blijk t dat artikel 36 zich van een monstru-
euss lang en ingewikkeld artikel heeft ontwikkeld tot een handzaam en goed toe-
pasbaree bepaling. De strikte interpretatie van de belastingdienst van het begrip 
bestaandee aanspraak volgt niet zonder meer uit de wettekst, terwijl artikel 38 de 
materiëlee terugwerkende kracht heeft weggenomen die het wetsvoorstel in eerste 
instantiee bevatte. 

VII.22 Bestaand e aansprake n 
Dee definitie van het begrip 'bestaande aanspraken' in artikel 36 luidt: "onder be-
staandee aanspraken worden verstaan de op 31 december 1994 bestaande aanspra-
kenn welke naar of krachtens de tekst van artikel 11 zoals dat toen luidde, zijn aan 
tee merken als aanspraken die berusten op een pensioenregeling". Artikel 37 spreekt 
vann "de op 31 december 1994 bestaande aanspraken welke naar of krachtens de 
tekstt van artikel 11 zoals dat toen luidde zijn aan te merken als aanspraken op 
periodiekee uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon". Op zichzelf 
brengenn deze definities ons niet veel verder; bestaande aanspraken zijn aanspraken 
diee bestaan, daar zal niemand een speld tussen kunnen krijgen. Maar, welke wijzi-
gingenn kunnen nog worden aangebracht voordat sprake is van een nieuwe aan-
spraak?? In de parlementaire behandeling is met name met betrekking tot artikel 36 
enigee toelichting te vinden. 

Volgenss de memorie van toelichting gaat het om op 31 december 1993 bestaande 
aansprakenn inclusief de daarbij behorende aanspraken op gebruikelijke aanpassin-
gen.. Bij dit laatste valt te denken aan aanpassingen in verband met waarde- of 
welvaartsvastheidstoezeggingen,, waarbij die aanpassingen als basis hebben het 
loonniveauu van 31 december 1993 en de tot op dat moment reeds verstreken dienst-
jaren.4922 Deze cryptische omschrijving brengt Brouwer tot de conclusie dat een 

4922 Tweede Kamer 1992-1993, 23 046, nr. 3, blz. 27 en 28. 
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onderr het overgangsrecht vallend pensioen zou moeten worden geknipt in een zeven-
tall  verschillende soorten aanspraken/'3 

Inn het voorlopig verslag vragen de leden van de D66-fractie om verduidelijking van 
hett begrip bestaande aanspraak. Het was hun niet duidelijk in hoeverre aanpassingen 
vann bestaande aanspraken na de datum van inwerkingtreding van de wetswijzigin-
genn nog kunnen worden aangemerkt als bestaande aanspraken.494 De staatssecreta-
riss antwoordt in de memorie van antwoord: "Zoals in de memorie van toelichting 
naderr is aangeduid worden als bestaande aanspraken aangemerkt de op 31 decem-
berr 1993 bestaande aanspraken, inclusief de daarbij behorende aanspraken op ge-
bruikelijkee aanpassingen zoals waarde- en welvaartsvastheidstoezeggingen, waarbij 
dientt te worden uitgegaan van het loonniveau van 31 december 1993. Andere aan-
passingen,, bijvoorbeeld een aanpassing die verband houdt met een bevordering van 
dee werknemer na 31 december 1993, zijn geen bestaande aanspraken."49' 
Uitt dit antwoord blijk t dat de staatssecretaris een zeer beperkte interpretatie van 
hett begrip bestaande aanspraak voorstaat. Via het later uit het wetsvoorstel verwij-
derdee begrip 'aansluitende aanspraken' wordt nog enige aanvullende ruimte gebo-
den,, maar het begrip bestaande aanspraak bevat in de visie van de staatssecretaris 
weinigg rek. Dat blijk t ook uit zijn antwoorden op vragen van PvdA en D66 in het 
eindverslag496.. Aan de hand van het in het eindverslag door de PvdA gegeven voor-
beeldd van iemand die zijn salaris van ƒ 100.000 ziet stijgen tot ƒ 120.000 stelt de 
staatssecretariss dat de uit deze salarisstijging voortvloeiende extra pensioenaan-
sprakenn moeten worden gesplitst in een deel dat als bestaande aanspraak kan 
wordenn aangemerkt en het restant dat als aansluitende aanspraak moet worden 
beschouwd.. Het deel dat als bestaande aanspraak wordt aangemerkt wordt ge-
vormdd door de aanspraak die voortvloeit uit de als 'gebruikelijk' aan te merken 
salarisstijging.. De aansluitende aanspraak komt voort uit de salarisstijging die niet 
alss gebruikelijk kan worden bestempeld, maar kennelijk voortvloeit uit bevorde-
ringg of een andere reden voor een forse salarisverhoging.49 

VI I .33 Tweed e not a van wijzigin g en verder e par lementair e behandelin g in 
dee Tweed e Kame r 

Inn oktober 1994, als inmiddels de heren Vermeend en Linschoten zijn aangetreden 
alss staatssecretaris van respectievelijk Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid,, gaat het roer radicaal om. Artikel 36 wordt teruggebracht tot twee leden. 
Hett onderscheid tussen bestaande aanspraken en aansluitende aanspraken is ver-
dwenen.. Hetzelfde geldt voor de beperkte overgangsperiode. Artikel 36 luidt in het 
gewijzigdee voorstel als volgt: 

11 Met betrekking tot bestaande pensioenaanspraken voor welke op of na 1 januari 1995 

eenn ander lichaam als verzekeraar optreedt dan bedoeld in artikel 11, derde lid, onder-

4933 dr J.Th.L. Brouwer, De Brede herwaardering op wegnaar zijn twintigjarig jubileum (XVII) Varia, FED 1994 /1 . 

4944 Tweede Kamer 1992-1993, 23 046, nr. 5, blz. 8. 

4955 Tweede Kamer 19931994, 23 046, nr. 6, blz. 12. 

4966 Tweede Kamer 1993-1994, 23 046, nr. 8, blz. 3 en 4. 

4977 Tweede Kamer 1993-1994, 23 046, nr. 10, blz. 11 . 
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deell b en vierde lid, onderdeel b, is de in die onderdelen gestelde voorwaarde inzake de 

verzekeraarr niet van toepassing. Onder bestaande pensioenaanspraken worden verstaan 

dee op 31 december 1994 bestaande pensioenaanspraken welke naar of krachtens de 

tekstt van artikel 11 , zoals dat toen luidde, zijn aan te merken als aanspraken die berus-

tenn op een pensioenregeling. 

22 Met betrekking tot lichamen die op 1 januari 1995 optreden als verzekeraar van bestaan-

dee pensioenaanspraken is de in artikel 11b, eerste lid, onderdeel e, gestelde voorwaarde 

datt het lichaam zijn bezittingen solide belegt, eerst van toepassing met ingang van 

11 januari 1998. 

Terr toelichting op dit artikel wordt het volgende opgemerkt: "In de derde plaats is 
dee overgangsbepaling voor bestaande en aansluitende pensioen- en VUT-aanspra-
kenn welke zijn ondergebracht bij een eigen pensioenlichaam aanzienlijk vereenvou-
digd.. Deze vereenvoudiging houdt verband met de omstandigheid dat ook na de 
inwerkingtredingg van het onderhavige wetsvoorstel de mogelijkheid blijf t bestaan 
dee desbetreffende aanspraken onder te brengen bij een eigen pensioenlichaam.498 

Ditt door de toevoeging in artikel 11b, eerste lid, onderdeel e van de Wet op de 
loonbelastingg 1964 van een onder bijzonder regime gesteld eigen lichaam als ver-
zekeraarr van pensioen- en VUT-aanspraken. Aangezien na de inwerkingtreding 
vann het onderhavige wetsvoorstel de mogelijkheid blijf t bestaan pensioenaanspra-
kenn op te bouwen in een eigen lichaam, is het niet meer nodig in artikel 36 onder-
scheidd te maken tussen bestaande en aansluitende aanspraken."M" 
Dee enige wijziging ten opzichte van de oude situatie is dat het eigen pensioen-
lichaamm de pensioenverplichting moet rekenen tot zijn binnenlandse onderne-
mingsvermogen,, in Nederland moet zijn gevestigd en zijn middelen op solide wijze 
moett beleggen. Voor een lichaam waarin bestaande aanspraken zijn ondergebracht 
geldenn deze eisen dus niet. Dergelijke lichamen mogen bijvoorbeeld nog zijn geves-
tigdd op de Nederlandse Antillen. 

Opp deze wijze wordt voorkomen dat de waarde van dergelijke aanspraken ingevolge 
artikell  l i c , eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de loonbelasting 1964 on-
middellijkk na d inwerkingtreding van het nieuwe regime tot het loon zouden moe-
tenn worden gerekend.500 De solide beleggingseis zou in dit voorstel pas met ingang 
vann 1 januari 1998 gaan gelden. Stevens achtte dit ongewenst. Hij constateerde 
datt het niet geheel duidelijk is wat de bedoelde rangorde is tussen het voorgestelde 
artikell  36, eerste lid en het voorgestelde artikel 36, tweede lid. Als de eerbiedigende 
werkingg van artikel 36, eerste lid voorrang had op de overgangsregeling be-
treffendee de beleggingseis uit het tweede lid, zou deze eis in het geheel niet worden 
gesteldd aan pensioen-BV's die uitsluitend bestaande pensioentoezeggingen verzeke-
ren.. Deze laatste uitkomst had zijn voorkeur. Ook de zowel voor bestaande als 
voorr nieuwe pensioen-BV's geldende beleggingseis vond hij onnodig zwaar. Tegen 
misbruiksituatiess waren immers al voldoende speciale sanctiebepalingen in het 
levenn geroepen. Hij achtte het volstrekt ongewenst dat de pensioen-BV niet langer 

4988 Tweede Kamer 1993-1994, 23 046, nr. 1 1 , blz. 16 

4999 Tweede Kamer 1993-1994, 23 046, nr. 1 1 , blz. 18 

5000 Tweede Kamer 1993-1994, 23 046, nr. 1 1 , blz. 18 
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haarr maatschappelijke, voor familiebedrijven toch zeer belangrijke financierings-
functiee kon continueren. Herbezinning was volgens hem dan ook beslist gewenst.501 

Dee kritiek van Stevens vindt gehoor bij de staatssecretaris. In de op 2 november 
19944 gepubliceerde derde nota van wijziging'02 wordt voorgesteld de solide beleg-
gingseiss te laten vervallen, zowel in artikel 11b als in artikel 36. Blijkens de toe-
lichtingg bij deze nota van wijziging is deze voornamelijk gebaseerd op de sugges-
tiess en kanttekening die Stevens in zijn artikel heeft gedaan en gemaakt. Door het 
latenn vervallen van de beleggingseis kan ook de eis dat de pensioen-BV een mate-
riëlee onderneming moet drijven vervallen.5(B 

Tijdenss de mondelinge behandeling in het wetgevingsoverleg van de vaste Com-
missiee van Financiën op 7 november 1994 is artikel 36 als zodanig niet aan de 
ordee gekomen. 

VI I .44 Par lementai r e behandelin g in de Eerst e Kame r 

Inn het voorlopige verslag van de Vaste commissie van Financiën zoals vastgesteld 
opp 9 december 1994, wordt enige aandacht besteed aan het overgangsregime. Er 
wordtt geconstateerd dat de eerbiedigende werking voor de op 31 december 1994 
bestaandee pensioenaanspraken uitsluitend geldt voor de al dan niet kwalificerende 
verzekeraar.. Dit betekent dat zodra een aanspraak bijvoorbeeld wordt vervreemd 
off  bovenmatig wordt, de sanctie intreedt van artikel l i c , hetgeen betekent dat de 
gehelee aanspraak wordt aangemerkt als loon. Dit betekent derhalve dat ook de op 
311 december 1994 tot dan toe opgebouwde rechten in deze sanctiebepalingen wor-
denn betrokken. De CDA-fractie vraagt zich af of dit de bedoeling is van de wetge-
ver.. "Zo ja, is het mogelijk een onderscheid te maken tussen bestaande aanspraken 
enn aanspraken die worden opgebouwd vanaf 1 januari 1995. Indien de pensioen-
regelingg wordt aangepast in dier voege dat voor de opbouw na 1 januari 1995 een 
inn Nederland gevestigde verzekeraar gaat optreden alsmede dat afkoop niet moge-
lij kk is, is er dan sprake van een nieuwe pensioenregeling en nieuwe aanspraken 
zodatt de sanctie van artikel l i c alleen ten opzichte van die nieuwe pensioenrege-
lingg wordt ingeroepen en niet de opgebouwde rechten tot 31 december 1994 treft", 
zoo vroegen de CDA-senatoren zich af. "Zo, neen, aan welke voorwaarden moeten 
aansprakenn voldoen om als niet 'bestaand' te worden aangemerkt", voegden zij 
hierr nog aan toe/04 

Dee memorie van antwoord volgt nog dezelfde dag, ook op 9 december 1994. De 
ledenn van de CDA-fractie zien het volgens de staatssecretaris juist dat voor op 31 
decemberr 1994 bestaande pensioenaanspraken eerbiedigende werking geldt ten 
aanzienn van de al dan niet kwalificerende verzekeraar. Daarnaast geldt de eerbiedi-
gendee werking ook voor het eventueel op die datum niet voldoen aan de voor-
waardenn van de Pensioen- en spaarfondsenwet. Voor de overige gewraakte hande-

5011 Prof. dr L.G.M. Stevens. Brede herwaardering II: in de remblokken!, WFR 1994/6125 

5022 Tweede Kamer 1994-1995, 23 046, nr. 14 

5033 Tweede Kamer 1994-1995, 23 046, nr. 14, blz. 5. 

5044 Eerste Kamer 1994-1995,23 046, nr. 79a, blz. 3. 
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lingen,, bedoeld in het voorgestelde artikel l i c , eerste en tweede lid van de Wet op 
dee loonbelasting 1964 is de in het voorgestelde artikel 36 van die wet opgenomen 
overgangsbepalingg niet van toepassing. In antwoord op de desbetreffende vraag 
vann de CDA-leden, merkt de staatssecretaris op: "De reden hiervan is om oneigen-
lijk ee handelingen die na de inwerkingtreding van Brede herwaardering II plaatsvin-
denn niet te sauveren. Dat aldus ook op 31 december 1994 opgebouwde rechten 
onderr deze sanctiebepalingen vallen, achten wij niet bezwaarlijk. Belanghebbenden 
kunnenn immers zelf bepalen of zij overgaan tot oneigenlijke handelingen. De vraag 
vann deze leden of onderscheid kan worden gemaakt tussen bestaande aanspraken 
enn aanspraken die worden opgebouwd vanaf 1 januari 1995, kan bevestigend 
wordenn beantwoord. Op bladzijde 27 van de memorie van toelichting (Kamerstuk-
kenn II 1992/1993, 23 046, nr. 3) is een beschrijving gegeven van bestaande aan-
spraken.. Het gaat om de op 31 december 1994 bestaande aanspraken inclusief de 
daarbijj  behorende aanspraken op gebruikelijke aanpassingen zoals waarde- of 
welvaartsvastheidstoezeggingen,, waarbij die aanpassingen als basis hebben het 
loonniveauu van 31 december en de tot dat moment verstreken dienstjaren. Ter voor-
komingg van misverstand zij er overigens op gewezen dat de sanctie van artikel l i c 
niett van toepassing is op handelingen die plaatsvinden voor de inwerkingtreding 
vann Brede herwaardering II." 505 

Inn het Nader voorlopig verslag vraagt de CDA-fractie of zij het juist heeft begre-
penn dat aanspraken die na 1 januari 1995 worden opgebouwd krachtens een na 
diee datum gedane pensioentoezegging waarbij de inhoud van die rechten opnieuw 
iss bepaald en tevens sprake is van een andere uitvoerende instantie, moeten wor-
denn onderscheiden van de aanspraken die voor die datum werden opgebouwd.506 

Dee leden van de VVD-fractie vragen naar de gevolgen van het na 1 januari 1994 
naarr het buitenland verplaatsen van de zetel van een pensioen-BV waarin zich uit-
sluitendd de tot 1 januari 1994 opgebouwde pensioenaanspraken bevinden. Zij 
vroegenn zich af of de pensioen-BV dan onder de eerbiedigende werking van artikel 
366 Wet LB 1964 valt, of dat de zetelverplaatsing leidt tot een belaste aanspraak.507 

Inn de Nadere memorie van antwoord bevestigt de staatssecretaris de zienswijze 
vann de CDA-fractie. De door deze fractie in het nader voorlopig verslag omschre-
venn aanspraken, die in feite pas ontstaan na de inwerkingtreding van de wetswijzi-
gingenn in het kader van Brede herwaardering II , kunnen niet worden aangemerkt 
alss bestaande aanspraken zoals bedoeld in het voorgestelde artikel 36.508 

Inn antwoord op de vraag van de WD-fractie stelt de staatssecretaris: "Artikel 36 is 
niett van toepassing bij gebeurtenissen die opkomen na 31 december 1994 en welke 
inn strijd zijn met artikel l i c van de Wet op de loonbelasting 1964. In de situatie 
waarinn een pensioen-BV die op 1 januari 1995 in Nederland is gevestigd op enig 
momentt daarna naar het buitenland wordt verplaatst (ook al vindt er na 1 januari 

5055 Eerste Kamer 1994-1995, 23 046, nr. 79b, blz. 4. 

5066 Eerste Kamer 1994-1995, 23 046, nr. 79c, blz. 3. 

5077 Eerste Kamer 1994-1995, 23 046, nr. 79c, blz. 8. 

5088 Eerste Kamer 1994-1995, 23 046, nr. 79d, blz. 3. 
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19955 geen opbouw meer plaats), is de eerbiedigende werking van artikel 36 niet 
vann toepassing met betrekking tot die verplaatsing. Een dergelijke zetelverplaatsing 
leidtt dan ook op grond van het voorgestelde artikel l i c van de Wet op de loonbe-
lastingg 1964 tot het belasten van de pensioenaanspraak welke is ondergebracht bij 
dezee BV."509 Gohres is het niet eens met deze visie. Hij vindt dat de uitleg van de 
staatssecretariss haaks staat op de wettekst, die spreekt van 'op of na 1 januari 1995' 
enn niet van 'op en tevens na 1 januari 1995'. De motivering van de staatssecretaris 
diee zich beperkt tot de opmerking dat artikel 36 niet is bedoeld om oneigenlijke 
handelingenn in de zin van artikel l i c Wet LB 1964 die na de inwerkingtreding van 
dee Brede herwaardering II plaatsvinden, te sauveren, acht hij te summier en in zijn 
algemeenheidd onjuist. Artikel 36 is bedoeld om voor bestaande aanspraken het 
nieuwee regime buiten werking te stellen wat betreft de eisen die aan de verzekeraar 
wordenn gesteld. Artikel l i c wordt daarom naar zijn mening ook beïnvloed door 
artikell  36 en wel in die zin dat tot de 'oneigenlijke handelingen' niet kunnen wor-
denn gerekend handelingen waardoor de uitvoerder van bestaande aanspraken de 
statuss van toegelaten verzekeraar verliest. ,1" 

Ikk sluit mij aan bij de visie van Gohres. De tekst van artikel 36 biedt de ruimte 
voorr een zetelverplaatsing na 1 januari 1995. Ook na de zetelverplaatsing is er 
sprakee van een lichaam dat na 1 januari 1995 als verzekeraar optreedt voor op 
11 januari 1995 bestaande aanspraken. Op een dergelijk lichaam is de voorwaarde 
inzakee de verzekeraar van artikel 11, derde lid, onderdeel b en vierde lid, onder-
deell  b niet van toepassing. Artikel 11, derde lid, onderdeel b spreekt van een 
natuurlijkk persoon of lichaam als bedoeld in artikel 11b, eerste lid. In artikel 11b, 
eerstee lid zijn de zogenoemde 'toegelaten verzekeraars' opgesomd. Op grond van 
artikell  36 is deze voorwaarde nu juist niet van toepassing op een lichaam dat uit-
sluitendd bestaande aanspraken verzekert. De kritiek van Gohres op het standpunt 
vann de staatssecretaris is dan ook terecht. 

Inn de mondelinge behandeling in de Eerste Kamer, die te zamen met de behande-
lingg van nog diverse andere fiscale wetten, plaatsvond op 20 en 21 december 
1994,, komt artikel 36 als zodanig niet inhoudelijk aan de orde. Het wetsvoorstel 
wordtt zonder stemming aangenomen. 

Artikell  36 luidt uiteindelijk met ingang van 1 januari 1995 als volgt: 
Mett betrekking tot bestaande pensioenaanspraken voor welke op of na 1 januari 1995 een 

anderr lichaam als verzekeraar optreedt dan bedoeld in artikel 11 , derde lid, onderdeel b en 

vierdee lid, onderdeel b, is de in die onderdelen gestelde voorwaarde inzake de verzekeraar 

niett van toepassing. Onder bestaande pensioenaanspraken worden verstaan de op 31 

decemberr 1994 bestaande pensioenaanspraken welke naar of krachtens de tekst van artikel 

11 ,, zoals dat toen luidde, zijn aan te merken als aanspraken die berusten op een pensioenre-

geling. . 

5099 Eerste Kamer 1994-1995, 23 046, nr. 79d, blz. 8 en 9. 
5100 mr W.J.D. Gohres. Brede herwaardering II, Wordt de eerbiedigende werking gerespecteerd?, WFR 1995/6142 
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Gezienn de nog zeer korte historie van artikel 36, is het sinds de inwerkingtreding 
nogg niet gewijzigd. Ook heeft het nog geen jurisprudentie opgeleverd. 

VII.55 Artike l 37 
Inn eerste instantie voorzag het wetsvoorstel alleen in een overgangsregeling voor 
pensioenen.. Een overgangsregeling voor op de datum van inwerkingtreding reeds 
bestaandee stamrechten ter vervanging van gederfd of te derven loon, de zogenoem-
dee 'gouden handdruk stamrechten' ontbrak. Dat is op zijn minst opmerkelijk om-
datt het wetsvoorstel ook voor dergelijke stamrechten ingrijpende wijzigingen in 
pettoo had. Pas bij de Tweede nota van wijziging werd artikel 37 in het wetsvoorstel 
opgenomen,, dat voorziet in een overgangsregeling voor gouden handdruk stam-
rechtenn die als volgt luidt: 

Mett betrekking tot bestaande aanspraken op periodieke uitkeringen ter vervanging van ge-

derfdd ofte derven loon zijn de in de artikel 11 , eerste lid, onderdeel e, onder 1  en , gestel-

dee voorwaarden niet van toepassing. Onder bestaande aanspraken op periodieke uitkeringen 

terr vervanging van gederfd of te derven loon worden verstaan de op 31 december 1994 

bestaandee aanspraken welke naar of krachtens de tekst van artikel 11 zoals dat toen luidde, 

zijnn aan te merken als aanspraken op periodieke uitkering ter vervanging van gederfd of te 

dervenn loon. 

Terr toelichting wordt opgemerkt: "In verband met het doortrekken van de voor-
waardenn voor uitstel van heffing over pensioen- en VUT-aanspraken naar de stam-
rechtvrr ij stelling is ook voor de op 31 december 1994 bestaande stamrechten een 
overgangsbepalingg opgenomen.su De overgangsregeling heeft dezelfde strekking als 
dee overgangsregeling voor bestaande VUT- en pensioenaanspraken. Op grond van 
dezee overgangsbepalingen wordt voorkomen dat de voorwaarden die op grond 
vann artikel 11, eerste lid, onderdeel e onder 1° en 2° van de Wet LB 1964 vanaf de 
datumm van inwerkingtreding van de wetswijzigingen zouden gelden voor op die 
datumm reeds bestaande stamrechten."512 

Artikell  37 is in de verdere parlementaire behandeling niet aan de orde geweest. Dit 
iss op zich jammer, aangezien er door de summiere parlementaire toelichting nog 
eenn aantal vragen open blijft . 

VII.5.11 Bestaande aanspraak 
Doorr de verwijzing naar de strekking van artikel 36 kan voor de interpretatie van 
hett begrip 'bestaande aanspraak' worden teruggevallen op de hiervoor beschreven 
parlementairee historie van artikel 36. Dit lost echter niet alle vragen op. Een gou-
denn handdruk stamrechtverzekering is wezenlijk anders dan een pensioenpolis. Bij 
dee pensioenpolis is sprake van een werkgever-werknemer verhouding. Bij de gou-
denn handdruk stamrechten is het verbreken van deze relatie veelal de grondslag 
voorr de verzekering. De ex-werknemer krijgt de rechten uit de verzekering overge-

5111 Tweede Kamer 1994-1995, 23 046, nr. 1 1 , blz. 16. 

5122 Tweede Kamer 1994-1995, 23 046, nr. 1 1 , blz. 19. 
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dragen,, of treedt op grond van het besluit van de staatssecretaris van 7 februari 
19965133 vanaf aanvang op als verzekeringnemer van de desbetreffende verzekering. 
Inn die hoedanigheid kan hij, zonder dat daarvoor de instemming en/of medewer-
kingg van zijn ex-werkgever noodzakelijk is, wijzigingen aanbrengen in de gouden 
handdrukk stamrechtverzekering. Of en wanneer er hierdoor een nieuwe aanspraak 
ontstaatt die niet meer als bestaande aanspraak in de zin van artikel 37 kan worden 
beschouwd,, is niet bij voorbaat glashelder/14 

Dee formulering van artikel 37 vertoont namelijk trekjes van een cirkelredenering. 
Onderr bestaande aanspraken worden verstaan de op 31 december 1994 bestaande 
aanspraken,, welke naar of krachtens de tekst van artikel 11, zoals dat toen luidde, 
zijnn aan te merken als aanspraken op periodieke uitkeringen ter vervanging van 
gederfdd of te derven loon. Een aanspraak is een bestaande aanspraak als hij op 31 
decemberr 1994 bestond. Dit levert weinig aanknopingspunten op voor het beant-
woordenn van de vraag wat er nog met een bestaande aanspraak mogelijk is, zon-
derr dat hij dit karakter verliest en als nieuwe aanspraak wordt beschouwd. Indien 
eenn wijziging leidt tot een nieuwe aanspraak, valt deze niet onder het overgangs-
regimee en moet hij dus volledig voldoen aan de eisen van artikel 11, eerste lid, 
onderdeell  e, Wet LB 1964 zoals dat sinds 1 januari 1995 luidt515. 

VII.5.22 Standpun t belastingdiens t 

Dee werkgroep pensioen en verzekeringsproducten loonbelasting heeft desgevraagd 
enn in een concrete casus het standpunt ingenomen dat bij elke omzetting van een 
stamrechtt in een ander stamrecht er een nieuw recht ontstaat516. Hierop is het over-
gangsrechtt dan niet (meer) van toepassing. Er is sprake van een nieuw stamrecht, 
datt getoetst zal moeten worden aan de voorwaarden van artikel 11, eerste lid, 
onderdeell  e Wet LB 1964. Een uitzondering wordt gemaakt voor een debiteurswis-
selingg bij het tot uitkering komen van het stamrechtkapitaal. 

Nuu door de wetgever geen nadere omschrijving is gegeven van het begrip bestaande 
aanspraakk in fiscale zin, dient een en ander, zoals ik al in paragraaf III.3.2 heb 
betoogd,, vanuit een civiel juridisch perspectief te worden benaderd. Hierbij is het 
dann van groot belang of de wijziging in een bestaande aanspraak zijn oorsprong 
vindtt in een reeds bij aanvang van de overeenkomst opgenomen bevoegdheid van 
dee verzekeringnemer. Indien de verzekeringnemer de desbetreffende wijziging kan 
latenn doorvoeren zonder dat hij hiervoor de expliciete medewerking of instemming 
vann de verzekeraar nodig heeft, leidt deze wijziging niet tot een nieuwe aanspraak. 
Naastt bijvoorbeeld het wijzigen van de begunstiging kan dit ook het verlengen van 

5133 Besluit staatssecretaris van Financiën 7 februari 1996, nr. DB96/35M, V-N 1996/813. 

5144 Zie hiervoor uitgebreid H.M. Kappelle, Wanneer is een aanspraak (nog) een bestaande aanspraak in de zin van 

artikell 37 Wet LB 1964?, WFR 1997/6257. 

5155 Beperkte kring van begunstigden (werknemer of gewezen werknemer, dan wel bij diens overlijden partner of ex-

partnerr en/of kinderen onderde 30 jaar), uiterste ingangsdatum van de termijnen het jaar waarin de ex-werkne-

merr 65 jaar wordt en ondergebracht bij een professionele verzekeraar of pensioenfonds als bedoeld in artikel 5 

Wett Vpt> 1969 of een ander lichaam dat de verplichting rekent tot zijn binnenlandse ondernemingsvermogen en in 

Nederlandd is gevestigd (zie artikel 1 1 , eerste lid, onderdeel e, 1  en 2  Wet LB 1964). 

5166 Brief aan AEG0N Levensverzekering van 4juni 1997, kenmerk casus 96/25. 
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dee looptijd op basis van een bij aanvang reeds op de polis geplaatste verlengings-
clausulee zijn. Bevat de polis geen verlengingsclausule en verzoekt de verzekeringne-
merr desondanks toch om uitstel van de einddatum, dan kan dit uiteraard worden 
verwezenlijktt indien de verzekeraar hiermee instemt. In dit geval heeft de verzeke-
ringnemerr echter de instemming van de verzekeraar nodig. Indien de verzekeraar 
omm welke - overigens moeilijk voorstelbare - reden dan ook niet zou willen mee-
werkenn aan een dergelijke verlenging van de looptijd, kan de verzekeringnemer 
dezee medewerking niet afdwingen. Indien sprake zou zijn van een verlengingsclau-
sulee op grond waarvan hij het recht heeft om de polis te verlengen, kan dit wel. 
Hett standpunt van de belastingdienst dat elke omzetting van een stamrecht in een 
anderr stamrecht een nieuwe aanspraak doet ontstaan, is dan ook te strikt. Wijzi -
gingenn die worden aangebracht op grond van een hiertoe aan de verzekeringnemer 
bijj  aanvang van de polis verleende bevoegdheid, leiden niet tot een nieuwe aan-
spraakk en dus ook niet tot verlies van het overgangsregime van artikel 37. 

Well  geeft het standpunt van de belastingdienst eens te meer aan dat er bij het aan-
brengenn van wijzigingen in bestaande stamrechten zoals bedoeld in artikel 11, eer-
stee lid, onderdeel e, Wet LB 1964 zeer zorgvuldig te werk moet worden gegaan. 
Indienn door de wijziging een nieuwe aanspraak ontstaat, moet deze voldoen aan 
dee nieuwe eisen. De begunstiging zal moeten voldoen aan de nieuwe criteria. Dit 
betekentt dat alleen de ex-werknemer bij leven de uitkeringen mag ontvangen en 
alleenn na zijn overlijden mogen partner, ex-partner of kinderen onder de 30 in 
aanmerkingg komen, terwijl de uitkering in dat geval direct moet ingaan. In tegen-
stellingg tot bijvoorbeeld een pensioenverzekering die door het 'nagenoeg uitslui-
tend-criterium'' in artikel 11, derde lid, Wet LB 1964 in bepaalde omstandigheden 
kann uitkeren aan bijvoorbeeld de erfgenamen, mag bij een stamrecht zoals bedoeld 
inn artikel 11, eerste lid, onderdeel e, Wet LB 1964 onder geen enkele omstandighe-
denn uitgekeerd worden aan anderen dan de in de wet genoemde personen. Dit 
brengtt met zich dat indien bij het overlijden van de ex-werknemer er geen weduwe 
en/off  wezen onder de 30 jaar achterblijven, er geen uitkeringen (meer) geschieden. 
Indienn echter door een wijziging van de oude aanspraak een nieuwe aanspraak 
ontstaat,, terwijl de begunstiging ongewijzigd blijft , zodat niet wordt voldaan aan 
dee nieuwe voorwaarden, wordt de aanspraak terstond aangemerkt als loon uit 
vroegeree dienstbetrekking op grond van artikel l i c , eerste en zesde lid, Wet LB 
1964.. De verzekeraar in kwestie is dan terstond inhoudingsplichtig. 

Hoewell  het standpunt van de Belastingdienst zoals dat is gepubliceerd, beperkt 
blijf tt tot stamrechten als bedoeld in artikel 37 Wet LB, kan dit een uitstraling heb-
benn naar andere terreinen zoals pensioenen. Indien we voor pensioenen met een 
evenn strikte interpretatie moeten rekenen van het begrip bestaande aanspraak, is 
ditt een ernstige beperking van het streven naar meer flexibiliteit . Een op grond van 
eenn wettelijke regeling, zoals bijvoorbeeld artikel 2b Pensioen- en spaarfondsen-
wet,, mogelijke omzetting van een pensioenaanspraak in een andere pensioenaan-
spraakk zou dan leiden tot het verlies van het overgangsregime zoals opgenomen in 
artikell  36 Wet LB 1964. Voor zover mij bekend heeft de belastingdienst tot op 
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hedenn een dergelijk standpunt nog niet ingenomen. Wat mij betreft zou dit ook zo 
moetenn blijven en zou een pensioenaanspraak die wordt omgezet in een andere 
pensioenaanspraakk en die overigens blijf t voldoen aan de fiscale eisen beschouwd 
amoetenn worden als een bestaande aanspraak. 

VII.5.33 Mogelijkhede n to t wijzige n beperk t 
Doorr het ontbreken in artikel 37 Wet LB 1964 van een bepaling zoals opgenomen 
inn artikel 75, zesde lid, Wet IB 1964 zijn de mogelijkheden om wijzigingen aan te 
brengenn in een onder de overgangsregeling vallend stamrecht zeer beperkt. Artikel 
75,, eerste en vierde lid, Wet IB 1964 is op grond van het achtste lid van dit artikel 
niett van toepassing op periodieke uitkeringen uit hoofde van een dienstbetrekking. 
Hoewell  artikel 75, achtste lid, Wet IB 1964 blijkens de memorie van toelichting 
mett name is bedoeld om pensioenaanspraken niet onder de werking van artikel 
75,, eerste en vierde lid, te laten vallen51", vallen door de gekozen ruime formulerin-
genn hieronder ook stamrechten zoals bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel e, 
Wett LB 1964. 

Hierr doet zich het gemis van artikel 32 Wet IB 1964, zoals dat tot 1 januari 1992 
luiddee duidelijk voelen. Op grond van dit artikel kon een stamrecht worden omgezet 
inn een ander stamrecht zonder dat dit tot heffing van inkomstenbelasting leidde. In 
dee oorspronkelijke opzet van Brede herwaardering I, waar het natuurlijk maximum 
nogg als uitgangspunt gold, was artikel 32 inderdaad overbodig. Elke belaste bate, 
uitt welke bron ook afkomstig, kon via een even grote aftrekbare lijfrentepremie 
fiscaall  worden geneutraliseerd. Nadat het natuurlijk maximum was verlaten, werd 
voorr lijfrenten en voor stamrechten in de sfeer van inkomsten uit vermogen in arti-
kell  25, dertiende en veertiende lid Wet IB 1964 een soortgelijke werking geïntro-
duceerdd als het vervallen artikel 32 had. Artikel 25, veertiende lid, Wet IB 1964 
biedtt echter geen soelaas indien een bestaande aanspraak zoals bedoeld in artikel 
377 Wet LB 1964 wordt omgezet in een ander stamrecht, omdat er bij stamrechten 
zoalss bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel e, Wet LB 1964 sprake is van 
inkomstenn uit vroegere arbeid en niet van inkomsten uit vermogen. 

VII.5.44 Debiteurswisselin g 
Dee belastingdienst maakt een uitzondering voor de gevallen waarin een tot uitke-
ringg komend stamrechtkapitaal wordt gebruikt voor een direct ingaand stamrecht 
bijj  een andere verzekeraar. De belastingdienst spreekt hierbij van een debiteurswis-
seling.. Afgezien van het feit dat deze figuur lang niet altijd wordt gebruikt bij het 
aankopenn van het direct ingaande stamrecht bij een andere verzekeraar dan de ver-
zekeraarr waarbij in eerste instantie het stamrechtkapitaal was verzekerd, is dit 
standpuntt te beperkt. Indien de debiteurswisseling de vorm krijgt van een schuld-
overneming,, blijf t de inhoud van de overeenkomst onaangetast.518 In een dergelijk 
gevall  is er derhalve geen sprake van een nieuwe aanspraak, ook niet indien de 
schuldovernemingg gedurende de looptijd plaatsvindt terwijl dus nog sprake is van 

5177 Tweede Kamer 1992-1993, 23 046, nr. 3, blz. 44 

5188 Asser/Hartkamp, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht, Verbintenissenrecht, Deel 1 , 

Dee verbintenis in het algemeen, Zwolle 1996, blz. 515. 
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eenn uitgesteld stamrecht. Wordt de debiteurswisseling vormgegeven als een passie-
vee schuldvernieuwing, dan is er geen sprake van het overnemen van een bestaande 
schuld,, maar van het op zich nemen van een nieuwe schuld door de nieuwe debi-
teur.. In dit geval gaat de oude verbintenis wel teniet en ontstaat er een nieuwe.519 

VII 1.5.5 Bedoelin g van de wetgeve r 
Dee vraag kan worden gesteld of het de bedoeling van de wetgever is geweest om 
hett begrip bestaande aanspraak in de zin van artikel 37 zo strikt te interpreteren. 
Dee wetsgeschiedenis biedt hiervoor geen aanknopingspunten, evenmin als voor het 
tegenovergesteldee overigens. Wel is het op zijn minst opmerkelijk te noemen dat zo 
kortt na de op 1 januari 1992 ingevoerde ruimhartige overgangsregeling voor op 
diee datum bestaande periodieke uitkeringen van artikel 75 Wet IB 1964 in artikel 
377 een dergelijk strikt standpunt wordt ingenomen. Bij gebrek aan een inhoudelijke 
definitiee van het begrip bestaande aanspraak kan een wat ruimere interpretatie 
wordenn toegepast zonder in strijd te komen met de tekst van artikel 37. Met name 
aann de mogelijkheid om de looptijd van een bestaand stamrecht te kunnen verlen-
genn zonder dat terstond aan de nieuwe eisen moet worden voldaan, bestaat in de 
praktijkk grote behoefte. Dergelijke handelingen tasten het wezen van de bestaande 
aanspraakk niet aan en leiden ook niet tot onbedoeld gebruik van de faciliteiten 
en/off  het ontgaan van belastingheffing. Onbedoeld gebruik wordt op zichzelf al 
voldoendee tegengegaan door de bepalingen van artikel l i c Wet LB 1964, die in 
beginsell  ook van toepassing zijn op bestaande stamrechten. 

Dee vraag is derhalve of het inmiddels geformuleerde beleid van de belastingdienst 
-- hoewel op strikt juridische gronden deels verdedigbaar - niet over zijn doel heen 
schiett en tevens gevallen treft waarin verzekeringnemers van bestaande aanspraken 
opp zeer legitieme gronden en zonder enig oogmerk van belastingverijdeling bepaalde 
wijzigingenn in hun bestaande aanspraak niet meer kunnen aanbrengen. Ik zou 
daaromm willen pleiten voor de toevoeging van een tweede lid aan artikel 37, met 
dee volgende inhoud: 

"Voorr de toepassing van deze wet wordt in zoverre een recht op periodieke uitkeringen zoals 

bedoeldd in het eerste lid, wordt omgezet in een ander zodanig recht, het tweede recht 

beschouwdd als een voortzetting van het eerste, tenzij ter zake van de omzetting door een 

anderr dan de verzekeraar een prestatie wordt geleverd". 

Dee formulering van dit nieuwe artikellid is ontleend aan artikel 75, zesde lid Wet 
IBB 1964 en artikel 25, vierde lid Wet IB 1964. Hierdoor wordt aangesloten bij 
bestaandee terminologie en wordt ook hier rekening gehouden met "de wellicht 
slechtss theoretische mogelijkheid dat ter gelegenheid van de omzetting, in een 
samenvall  van rechtsmomenten, de levensverzekering wordt vervreemd dan wel de 
begunstigingg daarvan onherroepelijk wordt".520 Hierbij wil ik nog aantekenen dat 
terr will e van de duidelijkheid nog toegevoegd had kunnen worden dat het moet 
gaann om een tegenprestatie door een ander dan de verzekeraar jegens de verzeke-
ringnemerr van het originele contract. Om de coherentie met de bestaande wettek-

5199 Asser/Hartkamp, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht. Verbintenissenrecht, 

Deell 1, De verbintenis in het algemeen, Zwolle 1996, blz. 512. 

5200 Zie Tweede Kamer 1988-1989, 21198 , nr. 3, blz. 53. 
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stenn van artikel 76, zesde lid en 25, vierde lid Wet IB niet te verstoren, heb ik daar-
vann afgezien. 

VII.66 Artike l 38 
Artikell  38 is in de wet gekomen naar aanleiding van een amendement van het 
PvdA-Tweedee Kamerlid Van der Ploeg. Aanleiding was het voorstel om artikel 11, 
eerstee lid, onderdeel g Wet LB, zoals dat tot 1 januari 1995 luidde, te laten verval-
lenn en in combinatie daarmee de wijziging van artikel 25 Wet IB 1964 waardoor 
hett rentebestanddeel in een voor de loonbelasting belaste aanspraak als inkomsten 
uitt vermogen belastbaar te laten worden521. Tot de inwerkingtreding van deze wij -
zigingenn leidde een voor de loonbelasting belaste aanspraak op grond van artikel 
11,, eerste lid, onderdeel g Wet LB 1964 tot volledig belastingvrije uitkeringen5-. 
Aanspraakk belast, uitkeringen vrij . Dit gold ook voor het in de belaste aanspraak 
begrepenn rentebestanddeel52'. De voorgestelde wijzigingen hadden tot doel om dit 
'lek'' te dichten. 

Dee Tweede Kamerfractie van de PvdA vroeg reeds in het voorlopige verslag of het 
niett in de rede zou liggen om een overgangsregeling te treffen voor oude belaste 
aanspraken.5244 Ook de WD-fractie vroeg zich af of er geen sprake was van mate-
rieell  terugwerkende kracht wanneer in het verleden de aanspraak is belast en bij 
uitkeringg na de inwerkingtreding van de wetswijzigingen het rente-element zal wor-
denn belast.525 

Stevenss adviseert, aangezien de in te voeren aanvullende heffing zich ook uitstrekt 
tott belaste aanspraken uit de jaren tot en met (toen nog) 1992 en de wetgever geen 
overgangsregelingg heeft getroffen met eerbiedigende werking voor oude belaste aan-
spraken,, om in voorkomende gevallen tot afkoop over te gaan voor de ingangsda-
tumm van het wetsvoorstel.526 

Dee staatssecretaris is van mening dat belaste aanspraken in de praktijk niet of nau-
welijkss zullen voorkomen omdat dit tot liquiditeitsproblemen zal leiden. Hij ziet 
dann ook geen aanleiding voor een overgangsregeling.527 Ook is er naar zijn oordeel 
geenn sprake van materieel terugwerkende kracht ingeval in een uitzonderingssitu-
atiee het rente-element in een uitkering van een voor de inwerkingtreding van de 
wetswijzigingenn belaste aanspraak, na de invoering van Brede herwaardering II in 
dee heffing wordt betrokken. Het nieuwe regime richt zich in zijn opvatting name-
lij kk veeleer op de uitkeringen dan op de desbetreffende aanspraken.528 

Inn de loop van de verdere parlementaire behandeling pleiten ook het CDA en D66 
voorr een overgangsregeling.529 De staatssecretaris blijf t afwijzend. De vraag of het 

5211 Zie Tweede Kamer 1992 1993,23 0446, nr. 3, blz. 17,18 en 44. 

5222 Deze bepaling luidde: 'Tot het loon behoren niet uitkeringen en verstrekkingen ingevolge een aanspraak die tot 
hett loon behoort". 

5233 HR 7 november 1990, BNB 1991/43. 

5244 Tweede Kamer 1992-1993, 23 046, nr. 5, blz. 11 

5255 Tweede Kamer 1992-1993, 23 046, nr. 5, blz. 11 en 12 

5266 Prof. dr L.G.M. Stevens, De pensioensystematiek na de Breóe Herwaardering, WFR 1992/6030. 

5277 Tweede Kamer 1993-1994, 23 046, nr. 6, blz. 18. 

5288 Tweede Kamer 1993-1994, 23 046, nr. 6, blz. 20 en 2 1 . 

5299 Tweede Kamer 1993-1994. 23 046, nr. 8, blz. 8 en 9. 
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rentebestanddeell  in de heffing moet worden betrokken, dient naar zijn oordeel 
zelfstandigg te worden beantwoord en staat geheel los van de vraag of de belaste 
aanspraakk al dan niet in de heffing is betrokken. Hij handhaaft zijn standpunt dat 
eenn overgangsregeling niet noodzakelijk is omdat belastingplichtigen zullen voor-
komenn dat hun aanspraak bij de toekenning tot het loon wordt gerekend."0 Het 
verzett van de staatssecretaris tegen de wens van de Tweede Kamer om te komen 
tott een overgangsregeling doet bijna komisch aan. Zijn enige en steeds herhaalde 
argumentt is dat er geen gevallen zijn die onder een overgangsregeling zouden moe-
tenn vallen omdat men er wel voor zal waken om een belaste aanspraak te creëren. 
Opp zichzelf is dat nog maar de vraag. Met name bij aanspraken op een uitkering 
bijj  overlijden ten gevolge van een ongeval, die door diverse werkgevers worden 
toegekend,, wordt in de praktijk vaak gekozen voor een belaste aanspraak. De pre-
miee voor een dergelijke verzekering, die dan tot het belastbare loon moet worden 
gerekendd is namelijk relatief gering, terwijl de uitkering veelal een fors bedrag 
bedraagt.. Maar, zelfs als de staatssecretaris gelijk zou hebben en er niet of nauwe-
lijk ss gevallen zijn, wat is er dan op tegen om een overgangsregeling te treffen? Als 
err niemand voor in aanmerking zou komen, dan levert deze toch ook geen nadelige 
gevolgenn voor de fiscus op? 

Dee Tweede Kamer gaf het niet op. Op 9 november 1994 diende het lid Van der 
Ploegg (PvdA) samen met zijn collega's De Vries (WD) en Ybema (D66) een amen-
dementt in dat voorziet in het toevoegen van artikel 38 met de volgende tekst: 

"Opp uitkeringen en verstrekkingen ingevolge een op 31 december 1994 bestaande aanspraak 

diee voor 1 januari 1995 tot het loon heeft behoord, blijft artikel 11 , eerste lid, onderdeel g 

zoalss dat luidde op 31 december 1994, van kracht". 

Terr toelichting wordt slechts opgemerkt: "Di t amendement strekt ertoe op 31 de-
cemberr 1994 bestaande aanspraken buiten de heffing van de loon- en inkomsten-
belastingg te laten." Wat onder een bestaande aanspraak wordt verstaan, wordt niet 
naderr omschreven of toegelicht. Hetzelfde geldt voor de gevolgen van eventuele 
wijzigingenn van bestaande aanspraken. 

Dee staatssecretaris laat in het wetgevingsoverleg weten geen bezwaar te hebben 
tegenn het amendement. Hij is zelfs bereid om een en ander te regelen bij nota van 
wijziging.5311 Uiteindelijk wordt artikel 38 in de door Van der Ploeg c.s. voorgestelde 
vormm opgenomen in het nader gewijzigd voorstel van wet dat wordt ingediend op 
166 november 1994."2 

Inn de verdere parlementaire behandeling komt artikel 38 niet inhoudelijk aan de 
orde. . 

5300 Tweede Kamer 1993-1994, 23 046, nr. 10, blz. 16. 

5311 Tweede Kamer 1993-1994, 23 046, nr. 18, blz. 19. 

5322 Eerste Kamer 1993-1994, 23 046, nr. 79 
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VII.77 Toetsin g aan de uitgangspunte n voo r toelaatbaarhei d terugwerkend e krach t 
Dee artikelen 36, 37 en 38 Wet LB 1964 kennen geen formele terugwerkende kracht. 
Err worden geen in het verleden voorgevallen feiten belast volgens het nieuwe regi-
me. . 

VII.7.11 Artike l 36 
Artikell  36 kent wel een beperkte mate van materiële terugwerkende kracht. 
Artikell  36 geldt alleen voor op 31 december 1994 bestaande aanspraken inclusief 
dee daarbij behorende aanspraken op gebruikelijke aanpassingen zoals aanpassin-
genn in verband met waarde- of welvaartsvastheidstoezeggingen, waarbij die aan-
passingenn als basis hebben het loonniveau van 31 december 1994 en de tot op dat 
momentt reeds verstreken dienstjaren. Aanpassingen die het gevolg zijn van salaris-
stijgingenn boven de verhoging die noodzakelijk is om het pensioen welvaarts- of 
waardevastt te houden, zijn geen bestaande aanspraken. Op deze aanspraken, die 
voortvloeienn uit een op 1 januari 1995 bestaande pensioentoezegging is de over-
gangsregelingg van artikel 36 niet van toepassing. Voor pensioen-BV's die niet in 
Nederlandd zijn gevestigd, is de eerbiedigende werking nog beperkter. In dergelijke 
gevallenn mogen alleen de tot 1 januari 1995 opgebouwde pensioenaanspraken in 
dee pensioen-BV ondergebracht blijven en kan na die datum geen verdere opbouw 
plaatsvinden. . 

Tevenss is het zo dat de eerbiedigende werking voor de op 31 december 1994 
bestaandee pensioenaanspraken uitsluitend geldt voor de al dan niet kwalificerende 
verzekeraar.. Dit betekent dat zodra een aanspraak bijvoorbeeld wordt vervreemd 
off  bovenmatig wordt, de sanctie intreedt van artikel l i c , Wet LB 1964 hetgeen be-
tekentt dat de gehele aanspraak wordt aangemerkt als loon. Ook het gedeelte van 
dee aanspraak dat is opgebouwd tot 1 januari 1995 wordt in dat geval getroffen 
doorr deze sancties. 

Terzakee van de eerbiedigende werking zijn, voor zover ik heb kunnen nagaan, 
geenn toezeggingen gedaan die verwachtingen hebben gewekt die niet zijn gehono-
reerd.. Of er sprake is van een concrete ernstige leemte die leidt tot het ontgaan van 
belastingenn kan worden betwijfeld. Dat het zogenoemde 'buitenlandlek' als zoda-
nigg werd ervaren door de staatssecretaris van Financiën, lijk t wel duidelijk, al kon 
doorr hem niet worden aangegeven om welke bedragen het gaat /" Dat de Neder-
landsee fiscus belastingopbrengsten heeft gederfd doordat pensioen-BV's en pen-
sioengerechtigdenn zijn geëmigreerd, staat wel vast. Ik ben dan ook geneigd op de 
staatssecretariss hier het voordeel van de twijfel te geven. De consequenties van de 
overgangsregelingg zijn aanvaardbaar voor de belastingplichtigen. Binnen de gestel-
dee randvoorwaarden kunnen zij hun bestaande aanspraken in hun pensioen-BV 
blijvenn opbouwen. Voor de gevallen waarin dat niet meer kan, kunnen zij naar een 
well  toegelaten pensioenuitvoerder overstappen. De nieuwe regelgeving heeft dus 
niett tot gevolg dat pensioenopbouw onaanvaardbaar wordt bemoeilijkt. Ook de 
veell  geroemde financieringsfunctie van de in eigen beheer gehouden pensioenreserve 

5333 Zie bijvoorbeeld Tweede Kamer 19931994. 23 046, nr. 6, blz. 9. 
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iss uiteindelijk overeind gebleven. Gezien de hausse in de oprichting van pensioen-
BV'ss die het uitgelekte wetsvoorstel teweeg bracht, kan worden gesteld dat sprake 
iss van aankondigingseffecten ten gevolge van lekken. 

Conclusiee van het bovenstaande is dan ook dat de beperkte materiële terugwer-
kendee kracht die artikel 36 in zich bergt, niet in strijd is met de uitgangspunten 
voorr toelaatbaarheid van terugwerkende kracht. 

VII 1.7.2 Artike l 37 

Ookk artikel 37 kent een beperkte mate van materiële terugwerkende kracht. De 
overgangsregelingg heeft alleen betrekking op de voorwaarden die aan de verzeke-
raarr worden gesteld. Voor alle andere aspecten vallen op 31 december 1994 reeds 
bestaandee gouden handdruk-stamrechten volledig onder het nieuwe regime. Zo 
dientt bijvoorbeeld bij afkoop loonbelasting te worden ingehouden op de voet van 
hett progressieve tarief"4 en zijn de sanctiebepalingen van artikel l i c Wet LB 1964 
onverkortt van toepassing. Tevens biedt het beleid van de belastingdienst op dit 
vlakk geen mogelijkheden om een bestaande aanspraak te wijzigen zonder verlies 
vann het overgangsregime. 

Ookk hier is er voor zover ik kon nagaan geen sprake van gewekte verwachtingen 
diee niet worden gehonoreerd. Welke concrete en ernstige leemte er met deze wets-
wijzigingg moest worden gerepareerd teneinde ontgaan van belastingen te voor-
komen,, is onduidelijk. Ook voor gouden handdrukstamrechten bestond de moge-
lijkheidd om gebruik te maken van het 'buitenlandlek'. Welk bedrag hiermee was 
gemoeid,, is echter niet door de staatssecretaris gekwantificeerd. De gevolgen voor 
dee belastingplichtigen zijn ook bij artikel 37 niet onaanvaardbaar. Gouden hand-
drukstamrechtenn kunnen nog bij een eigen BV worden afgesloten mits deze aan de 
randvoorwaardenn voldoet. Zolang er geen oneigenlijke handelingen worden ver-
richtt zoals bedoeld in artikel l i c Wet LB 1964, blijven de in dit artikel opgenomen 
sanctiess uit. Bij gouden handdrukstamrechten is geen sprake van aankondigingsef-
fectenn en/of ongelijkheden ten gevolge van lekken. In tegenstelling tot de pensioen-
BV,, die eind 1992 voor alle zekerheid maar even snel werd opgericht, heeft het 
aangekondigdee wetsvoorstel er niet toe geleid dat er nu ineens massaal mensen 
werdenn ontslagen waarbij een gouden handdruk in de vorm van een stamrecht 
werdd meegegeven omdat dat onder het oude regime voordeliger was dan onder het 
nieuwe.. Hooguit zijn in een enkel geval waarin de onderhandelingen al ver waren 
gevorderdd deze wat sneller afgerond om de gouden handdruk nog onder het oude 
regimee te kunnen toekennen. 

Mett name op grond van dit laatste aspect kom ik tot de conclusie dat de materiële 
terugwerkendee kracht die artikel 37 kent, in strijd is met de uitgangspunten voor 
toelaatbaarheidd van terugwerkende kracht. 

5344 Of dit ook doorwerkt naar de inkomstenbelasting is omstreden, zie F.J.M. Krikhaar en E.W.G Terpelle, 

Progressieff of toch nog proportioneel, WFR 1996/6188 
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VII.7.33 Artike l 38 
Artikell  38 kent ook geen materiële terugwerkende kracht. Een op 1 januari 1995 
bestaandee onbelaste aanspraak die naderhand belast wordt, valt onder het nieuwe 
regime.. Dit is echter geen materiële terugwerkende kracht. Het feit waardoor de 
aanspraakk belast wordt, doet zich na de wetswijziging voor. Het moment van het 
belastbaree feit moet in dezen scherp worden onderscheiden van het moment waar-
opp de uitkering geschiedt. De materiële terugwerkende kracht die het wetsvoorstel 
inn eerste instantie had, doordat een uitkering uit een voor 1 januari 1995 tot stand 
gekomenn belaste aanspraak, na die datum onder het nieuwe regime zou vallen, is 
mett de invoering van artikel 38 verdwenen. Toetsing aan de uitgangspunten voor 
toelaatbaarheidd van terugwerkende kracht is voor artikel 38 dus niet aan de orde. 

VII.88 Samenvattin g en conclusie s 
Artikell  36 heeft zich in het wetgevende proces ontwikkeld van een monstrueus 
langg en ingewikkeld artikel tot een handzame en goed toepasbare bepaling. De be-
perktee terugwerkende kracht is niet in strijd met de uitgangspunten voor toelaat-
baarheidd van terugwerkende kracht. De uitleg die de staatssecretaris er blijkens de 
parlementairee geschiedenis aan wil geven, strookt indien sprake is van verplaatsing 
naarr het buitenland van de zetel van een pensioen-BV waarin uitsluitend op 1 janu-
arii  1995 bestaande aanspraken zijn ondergebracht, niet met de wettekst. 
Dee parlementaire toelichting bij artikel 36 is ook van toepassing op het pas later in 
hett wetsvoorstel opgenomen artikel 37. Met name de definitie van het begrip be-
staandee aanspraken als 'aanspraken die bestaan' kan hiermee worden verduide-
lijkt ,, al blijven er nog vragen open. Het standpunt van de belastingdienst dat elke 
wijzigingg van een bestaande aanspraak een nieuwe aanspraak oplevert die niet 
onderr het overgangsregime valt, volgt niet zonder meer uit de wettekst. Door het 
vervallenn van artikel 32 Wet IB 1964 per 1 januari 1992 is het niet meer mogelijk 
omm simpele wijzigingen aan te brengen in een bestaande aanspraak zonder dat hier-
meee het gevaar voor verlies van het oude regime wordt opgeroepen. Mede gezien 
hett feit dat artikel l i c Wet LB 1964, onverkort van toepassing is op stamrechten 
alss bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel e Wet LB 19645" , is oneigenlijk 
gebruikk voldoende afgegrendeld. Het is dan ook gewenst dat er een mogelijkheid 
komtt om stamrechten als bedoeld in artikel 37 om te zetten in een ander soortgelijk 
stamrechtt zonder dat dit tot verlies van het overgangsregime leidt. Hiertoe is in dit 
hoofdstukk een voorstel voor een wetswijziging geformuleerd. Aangezien voor gou-
denn handdrukstamrechten geen aanzuigende werking door het uitlekken van het 
wetsvoorstell  behoeft te worden gevreesd, is de beperkte materiële terugwerkende 
krachtt die artikel 37 in zich heeft, in strijd met de uitgangspunten voor toelaat-
baarheidd van terugwerkende kracht. 

Artikell  38 heeft de materiële terugwerkende kracht weggenomen die het wetsvoor-
stell  in eerste instantie bevatte voor belaste aanspraken die voor de inwerkingtre-
dingg van de wetswijzigingen reeds bestonden, maar pas nadien tot uitkeringen 

5355 Artikel l i c , zesde lid Wet LB 1964. 
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leidden.. Toetsing aan de uitgangspunten voor toelaatbaarheid van terugwerkende 
kracht,, is in verband met het ontbreken van materiële terugwerkende kracht niet 
aann de orde. 

Bijj  de behandeling van de artikelen 36, 37 en 38 is met name veel aandacht be-
steedd aan de uitvoerbaarheid. Artikel 36 evalueerde van een vrijwel onuitvoerbaar 
artikell  tot een handzaam geheel. Budgettaire overwegingen speelden een belangrijke 
rol,, met name bij de pogingen om de mogelijkheden van pensioen- en stamrecht-
BV'ss in te perken, meer in het bijzonder de verplaatsing naar het buitenland af te 
remmen.5366 De omvang van het budgettaire belang kon echter desgevraagd niet 
wordenn gegeven door de staatssecretaris.537 Bij deze afwegingen kwam ook het 
evenredigheidsbeginsell  impliciet aan de orde. Hetzelfde geldt voor vertrouwen en 
rechtszekerheidd bij het amendement Van der Ploeg dat voorzag in de toevoeging 
vann artikel 38. 

Dee artikelen 36, 37 en 38 zijn van zodanig recente datum, dat zij in de onder-
zoeksperiodee niet hebben geleid tot jurisprudentie en zij evenmin zijn gewijzigd. 

5366 Tweede Kamer 1992-1993, 23 046, nr. 3, blz. 4. 

6377 Tweede Kamer 19921993, 23 046, nr, 5, blz. 7 en nr. 6, blz. 9. 
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Hoofdstu kk VIII j 

VERGELIJKINGG MET ANDERE RECHTSGEBIEDEN 

VIII.11 Inleidin g 
Inn de voorafgaande hoofdstukken is het overgangsrecht met betrekking tot over-
eenkomstenn van levensverzekering bestudeerd in de onderzoeksperiode, die liep 
vann de invoering van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 tot 1 januari 1998. 
Hieruitt laat zich in teder geval de algemene conclusie trekken dat in deze periode 
geenn sprake is geweest van een consistente lij n of een vaste structuur in het over-
gangsrecht.. Soms is het overgangsrecht zeer ruimhartig geformuleerd en blijven 
allee regels zoals die tot de desbetreffende wetswijziging golden vrijwel onverkort 
vann toepassing op de op dat moment bestaande overeenkomsten. Dit is bijvoor-
beeldd het geval bij artikel 75 Wet IB 1964. In andere gevallen daarentegen blijven 
slechtss bepaalde elementen van het oude recht van toepassing, zoals bijvoorbeeld 
dee wijze waarop het rentebestanddeel wordt bepaald of het lichaam waarin 
bestaandee aanspraken mogen worden ondergebracht en is voor het overige het 
nieuwee regime van toepassing op de bestaande aanspraken. Voorbeelden hiervan 
zijnn de artikelen 76 en 78a Wet IB 1964 en 36 en 37 Wet LB 1964. Ook de mate 
waarinn nog wijzigingen in bestaande aanspraken kunnen worden aangebracht zon-
derr dat dit leidt tot verlies van het overgangsregime, verschilt enorm. In het ene 
gevall  kan vrijwel alles (artikel 75 Wet IB 1964), in het andere geval kan niets (arti-
kell  37 Wet LB 1964). Uit het onderzoek kan dan ook in iedere geval de conclusie 
wordenn getrokken dat overgangsrecht al een apart vak is en dat niet meer behoeft 
tee worden.538 

Inn dit hoofdstuk wil ik, alvorens over te gaan tot het trekken van meer specifieke 
conclusies,, in paragraaf VIII. 2 enkele vergelijkingen trekken met een aantal rechts-
gebiedenn dat ofwel van groot belang is voor ons rechtssysteem in zijn algemeen-
heid,, zoals het overgangsrecht bij de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, 
ofwell  nauw is gelieerd aan het rechtsgebied van de overeenkomsten van levensver-
zekeringg dat in dit onderzoek is betrokken, zoals het overgangsrecht in de Alge-
menee nabestaandenwet, de Pensioen- en spaarfondsenwet, de beperking van de als 
persoonlijkee verplichtingen aftrekbare rente en de nadere invulling van het begrip 
levensverzekeringg als bedoeld in de WTV 1993. Uiteraard zijn er nog meer rechts-
gebiedenn te verzinnen waarbij sprake is van overgangsrecht. Om ook die bij de 
vergelijkingg te betrekken, voert echter in het kader van dit onderzoek te ver. Uit de 
vergelijkingg blijk t dat de wijze waarop het overgangsrecht wordt benaderd en 
ingevuldd niet op alle genoemde rechtsgebieden gelijk is. Dat is ook niet noodzake-
lijk .. De bijzondere omstandigheden die een afwijken van de hoofdregel, dat een 

5388 Zoals Dietvorst ziet aankomen indien bij de invoering van het belastingstelsel voor de 21ste eeuw een even 

ruimhartigee opstelling wordt gekozen voor het overgangsrecht als met Brede herwaardering 1 is gebeurd. 

(Prof.. dr G.J.B. Dietvorst, Over zwaluwstaarten, intertemporele flexibiliteit en een paraplu. Maandblad 

belastingbeschouwingen,, 1998/2, blz. 67) 
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wett in beginsel onmiddellijke werking heeft, rechtvaardigen, verschillen van rechts-
gebiedd tot rechtsgebied. Zoals in paragraaf II.6 is beschreven, zijn dergelijke om-
standighedenn bij overeenkomsten van levensverzekering in zijn algemeenheid meer 
enn eerder aanwezig dan bij de overige rechtsgebieden. Fiscaal overgangsrecht voor 
levensverzekeringenn verdient dan ook een specifieke benadering. Het is goed om 
ookk de verwante rechtsgebieden te betrekken bij deze benadering teneinde aan te 
gevenn dat volledige eerbiedigende werking ook voor overeenkomsten van levens-
verzekeringg geen vanzelfsprekendheid is. 

VIII.22 Overgangsrech t bi j invoerin g ander e en aanverwant e rechtsgebiede n 

VIM.2.11 Nieuw BW 
Bijj  de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (NBW) per 1 januari 1992 is 
overgangsrechtt getroffen dat regelt of het oude dan wel het nieuwe BW van toe-
passingg is."9 Hierbij kwamen vraagstukken aan de orde zoals: blijven de konijnen 
inn de konijnen-warande540, die naar BW onroerend doch naar NBW roerend zijn, 
ookk na 1 januari 1992 onroerend, of worden deze konijnen in de warande gewoon 
roerend?541 1 

Inn de toelichting op de Overgangswet valt te lezen: "Men mag niet verwachten dat 
hett overgangsrecht met evenveel aandacht zal worden bestudeerd als het nieuwe 
wetboekk zelf. Veeleer is het een 'wegwerprecht' dat voor het overgrote deel slechts 
kortt dienst zal doen en over het algemeen alleen incidenteel zal worden geraad-
pleegdd door de rechtspraktijk".542 Hier tekent zich al een opmerkelijk verschil af 
mett het fiscale overgangsrecht voor overeenkomsten van levensverzekering. Zoals 
ikk reeds eerder constateerde heeft dit recht de neiging soms langer te bestaan dat de 
wettelijkee regeling waarvan de invoering het overgangsrecht noodzakelijk maakte. 
Vann der Beek acht de karakterisering 'wegwerpwetgeving' in dit verband onjuist. 
Hijj  wijst erop dat ook in het civiele recht de Overgangswet 1829 nog na de Tweede 
Wereldoorlogg moest worden toegepast. De Overgangswet nieuw BW bevat volgens 
hemm genoeg elementen voor een langere levensduur dan menigeen lief is. Naast de 
inn artikel 69 nieuw BW neergelegde eerbiedigende werking somt Van der Beek nog 
negentienn andere voorbeelden van eerbiedigende werking op en komt hij tot negen 
voorbeeldenn van uitgestelde werking.541 

Hett overgangsrecht in het nieuw BW kent twee soorten regels: verwijzingsregels 
diee aangeven welk recht op een bepaald geval van toepassing is en overbruggings-

5399 Zie voor een uitgebreide beschrijving hiervan H.L. van der Beek, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, 

Academischh proefschrift, Maastricht 1992. 

5400 Een konijnen-warande is een jachtterrein waar konijnen worden beschermd, zie Van Dale Groot woordenboek der 

Nederlandsee taal, twaalfde druk, blz. 3517 

5411 De systematiek van het overgangsrecht nieuw BW, mr CL. de Vries Lentsch Kostense, Compactcursus Nieuw BW, 

Deventerr 1990, blz. 7. 

5422 H.L. van der Beek, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, Academisch proefschrift, Maastricht 1992, blz. 10. 

5433 H.L. van der Beek, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, Academisch proefschrift, Maastricht 1992, 

blz.. 10 t /m 13. 
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regels,, dit wil zeggen regels die een synthese vormen tussen oud en nieuw recht. 
Eenn verwijzingsregel moet bijvoorbeeld een oplossing geven voor de vraag welk 
rechtt van toepassing is indien een schuldenaar voor 1 januari 1992 (de ingangs-
datumm van het nieuw BW) wanprestatie pleegt. Onder het oude recht heeft de ont-
bindingg na wanprestatie terugwerkende kracht, terwijl dit onder het nieuwe recht 
niett het geval is. De wetgever acht het voor de hand liggend dat bij kortlopende 
rechtsverhoudingenn gemakshalve oud recht van toepassing blijft . Dit omdat het 
niett de moeite loont partijen in onrust te brengen en hen wellicht voor onvoorzie-
nee problemen te stellen. Langlopende wetsbepalingen worden naar hun aard in 
beginsell  onder het nieuwe recht gecontinueerd. Hier botsen twee belangen: dat van 
partijenn bij de zoveel mogelijk ongestoorde voortzetting van hun rechtsverhouding 
enn het algemene belang van invoering van nieuw recht over de gehele linie. In deze 
gevallenn doen de overbruggingsregels dienst, waartoe de wetgever kiest uit con-
structies,, zoals de omzetting en de fictie. Via de overbruggingsregels kan de toe-
passelijkheidd van nieuw recht volgens de wetgever veelal aanvaardbaar worden 
gemaakt.544 4 

Dee Overgangswet bevat negen algemene bepalingen en ruim negentig bijzondere 
bepalingen.. De algemene bepalingen zijn volgens de memorie van toelichting, blad-
zijdee 6 en volgende, op te vatten als vuistregels, waarvan de wet zelf herhaaldelijk 
afwijkt,, maar die in de meerderheid van de gevallen de best aanvaardbare oplossing 
bieden.. Daarnaast hebben de algemene bepalingen een vangnetfunctie. Zij kunnen 
eenn oplossing bieden voor die bijzondere gevallen die de wetgever over het hoofd 
heeftt gezien. Tenslotte scheppen zij een kader dat het inzicht in de overgangsproble-
matiekk kan verhogen, waardoor bijzondere regels scherper naar voren komen.545 

Bijj  het overgangsrecht NBW is uitgegaan van de gedachte dat de onmiddellijke 
werkingg de normale werking van een nieuwe wet is en dat de oude wet is ingetrok-
ken.. De konijnen zijn vanaf 1 januari 1992 roerend geworden, daarvoor waren en 
blijvenn ze onroerend. Dit beginsel is vastgelegd in artikel 68a van het elfde gedeelte 
vann de invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 NBW546, hierna te noemen Overgangswet, 
welkk gedeelte is opgenomen nadat de vaste commissie voor justitie van de Tweede 
Kamerr hierop had aangedrongen547. Volgens de minister van Justitie is onmiddellijke 
werkingg zozeer de normale werking dat een wettelijke bepaling overbodig is, ja 
zelfss aanleiding kan geven tot ongewenste a-contrario redeneringen indien elders 
eenn expliciete bepaling achterwege blijft 548. Artikel 68a luidt: "Vanaf het tijdstip 
vann haar in werking treden af is de wet van toepassing, indien op dat tijdstip is vol-
daann aan de door de wet voor het intreden van een rechtsgevolg gestelde vereisten, 
tenzijj  uit de volgende artikelen iets anders voortvloeit. Voor zover en zolang op 
grondd van de volgende artikelen de wet niet van toepassing is, blijf t het vóór haar 

5444 Overgangsrecht, losbladige uitgave, Deventer, 1.1.7. 

5455 Overgangsrecht, losbladige uitgave, Deventer, 1.1.8. 

5466 Wetsvoorstel 18 988 

5477 Tweede Kamer 1987-1988,18 998, nr. 4, blz. 1 en 2, onderdeel 2. 

5488 Tweede Kamer 1988-1989,18 998, nr. 5, blz. 1, onderdeel 1 . 
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inn werking treden geldende recht van toepassing." De onmiddellijke werking is voor 
hett NBW als uitgangspunt genomen, waarbij echter voor elke nieuwe bepaling 
afzonderlijkk de afweging is gemaakt of handhaving van het oude recht niet de voor-
keurr zou moeten genieten. Naast het uitgangspunt van de onmiddellijke werking is 
hett principe toegepast dat de nieuwe wet geen onmiddellijke werking behoort te 
hebbenn in gevallen waarin de invoering van de nieuwe wet een verkregen recht 
verlorenn doet gaan of een rechtsbetrekking tussen partijen schept, beëindigt of doet 
overgaan.. Kort samengevat: eerbiediging van verkregen rechten. Artikel 69 Over-
gangswett bevat het beginsel van de eerbiedigende werking en luidt als volgt: 
"Wanneerr de wet van toepassing wordt, heeft dat niet tot gevolg dat alsdan: 
aa iemand het vermogensrecht verliest dat hij onder het tevoren geldende recht 

hadd verkregen; 
bb een schuld op een ander overgaat; 
cc het bedrag van een vordering wordt gewijzigd; 
dd een vorderingsrecht ontstaat, indien alle feiten die de wet daarvoor vereist, 

reedss voordien waren voltooid; 
ee een goed met een beperkt recht wordt belast." 

Opp grond van dit artikel verkrijgt degene die vóór de inwerkingtreding geen recht 
had,, dit niet door de inwerkingtreding; wie vóór de inwerkingtreding wel een recht 
had,, verliest het door de inwerkingtreding niet. 

Inn artikel 75 OW is nog een algemeen werkende veiligheidsklep opgenomen. Deze 
houdtt in dat de wet ook buiten de in de algemene en in de bijzondere overgangsbe-
palingenn geregelde gevallen buiten toepassing blijf t in zaken van overgangsrecht, 
indienn de gelijkenis met zulke gevallen daartoe noopt of indien die toepassing 
onderr de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaarr zou zijn.549 

Hett belangrijkste uitgangspunt van het overgangsrecht bij de invoering van het 
nieuww BW is derhalve dat de nieuwe wetgeving onmiddellijke werking heeft, zulks 
behoudenss uitzonderingen. De wetgever heeft blijkens de parlementaire historie dit 
uitgangspuntt op louter formele gronden gekozen en niet op materiële, met name 
niett op de grond dat hij zijn nieuwe product zo veel beter achtte dan het oude. 
Onmiddellijkee werking bleek in verreweg de meeste gevallen de billijkste en een-
voudigstee oplossing te bieden. Onmiddellijke werking staat derhalve voorop, maar 
err is steeds een bijzondere regel van overgangsrecht opgenomen indien deze nood-
zakelijkk bleek ter bescherming van het belang van degene wiens rechtsverhouding 
onderr het oude recht begon en die op handhaving van het oude recht mocht reke-
nen.5500 Terugwerkende kracht komt in het overgangsrecht bij het nieuw BW spora-
dischh voor. De losbladige editie Overgangsrecht geeft een vijftal voorbeelden in 
paragraaff  I, aantekening 12. 

5499 Overgangsrecht, losbladig werk, Deventer, 1.1.16 

5500 Overgangsrecht, losbladig werk, Deventer, 1.1.11 
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Uitgesteldee werking komt met name voor in situaties waarin de gelegenheid moet 
wordenn geboden om contractuele bedingen of statuten aan te passen. De perioden 
waaroverr het uitstel geldt, variëren van zes maanden tot drie jaar.55' 
Eerbiedigendee werking krijgt in het overgangsrecht bij het nieuw BW op twee 
manierenn vorm; er zijn overgangsbepalingen die toepassing van een bepaling uit 
hett nieuw BW uitsluiten; daarnaast zijn er bepalingen die inhouden dat na het tijd-
stipp van inwerkingtreding van de nieuwe wet een bepaald oud BW-artikel van toe-
passingg blijf t of bepaalde artikelen van toepassing blijven. In paragraaf I aanteke-
ningg 14 van de losbladige editie Overgangsrecht worden ruim veertig voorbeelden 
opgesomd. . 

Dee conclusie luidt dat het in het nieuwe BW vastgelegde civiele recht als princi-
pieell  uitgangspunt heeft dat wetswijzigingen ook op bestaande rechtsverhoudingen 
vann toepassing kunnen zijn, zij het alleen vanaf het moment van inwerkingtreding 
vann de nieuwe bepalingen. Ook in het fiscale recht kennen we dit beginsel. Een 
belastingplichtigee die in de jaren tachtig premies voor lijfrenten heeft afgetrokken 
enn zodoende een belastingvoordeel van 72% genoot, behoeft over de in 1996 uit-
gekeerdee lijfrentetermijn maximaal het dan geldende toptarief ter grootte van 60% 
tee betalen. De inspecteur die deze belastingplichtige met een beroep op de eerbiedi-
gendee werking van de terzake relevante wetsbepalingen van voor 1 januari 1990 in 
dee heffing zou willen betrekken tegen maximaal 72%, zou zelfs bij zijn eigen 
dienstt hiervoor geen handen op elkaar krijgen. 

Ookk het nieuw BW kent uitzonderingen op de hoofdregel van onmiddellijke wer-
king.. Deze uitzonderingen zijn neergelegd in de Overgangswet. Zoals reeds eerder 
geconstateerd,, is dit de enige juiste manier. Een nieuwe wet werkt onmiddellijk, 
tenzijj  wettelijke bepalingen van overgangsrecht een uitzondering op deze hoofdre-
gell  maken. Of en in welke mate, plaats is voor een dergelijke uitzondering waar-
doorr (een bepaalde mate van) eerbiedigende werking dan wel terugwerkende 
krachtt ontstaat, is het resultaat van een afweging tussen alle relevante aspecten. 
Watt dat betreft, verschilt het overgangsecht nieuw BW niet van het hiervoor 
beschrevenn fiscale overgangsrecht voor levensverzekeringen. 

VIII.2.22 Algemen e nabestaandenwe t 
Dee Algemene nabestaandenwet (Anw) heeft per 1 juli 1996 de Algemene Wedu-
wen-- en Wezenwet (AWW) vervangen. De AWW voorzag in een uitkering aan de 
nabestaandenn van een verzekerde, ongeacht de inkomens- en vermogenspositie van 
diee nabestaande. In zoverre vertoonde de AWW grote overeenkomst met een over-
eenkomstt van levensverzekering. De financiering was echter volstrekt anders. De 
AWWW werd gefinancierd op basis van het omslagstelsel en niet op basis van het 
kapitaaldekkingsstelsell  zoals dat bij overeenkomsten van levensverzekering gebrui-
kelijkk is. Nadat op grond van een uitspraak van de Raad van Beroep Rotterdam 
uitt 1987552 was gebleken dat ook weduwnaars aanspraken konden maken op een 

5511 Overgangsrecht, losbladig werk, Deventer, 1,1.13 

5522 Raad van Beroep Rotterdam, 11 juni 1987, AWW 1987/447 
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uitkeringg uit hoofde van de AWW was op grond van budgettaire motieven wets-
wijzigingg noodzakelijk. Ten tijde van de wetswijziging ontvingen ongeveer 200.000 
mensenn een uitkering. Dit aantal zal in de loop van de tijd zakken naar ongeveer 
15.0000 mensen die gerechtigd zijn tot een Anw-uitkering553. Kern van de nieuwe 
Anww is dat wel sprake is van een inkomenstoets. Op de Anw wordt het inkomen 
vann de nabestaande in mindering gebracht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 
inkomstenn uit arbeid (worden gedeeltelijk gekort), inkomsten in verband met arbeid 
(wordenn geheel gekort) en inkomsten uit vermogen (worden niet gekort). Een ver-
mogenstoetss kent de Anw nog steeds niet554. 

Ookk degenen die op 1 juli 1996 gerechtigd waren tot een AWW-uitkering kregen 
tee maken met de wetswijziging. De nieuwe wetgeving is ook op dergelijke gevallen 
vann toepassing. De op de ingangsdatum van de Anw reeds AWW-gerechtigden ver-
liezenn hun AWW-uitkering en kunnen een Anw-uitkering krijgen. Volgens het 
kabinett kan alleen op deze manier worden voorkomen dat gedurende lange tijd 
tweee afzonderlijke wetten voor hetzelfde risico naast elkaar bestaan. In dat geval 
zoudenn bestaande gerechtigden geheel anders behandeld worden dan nieuwe ge-
rechtigden,, terwijl zij overigens in dezelfde omstandigheden zouden verkeren. Dit 
zouu volgens het kabinet alleen kunnen als daar een objectieve en redelijke recht-
vaardigingg voor bestaat, hetgeen in dit geval niet zo is. Een dergelijke ongelijke 
behandelingg zou in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel555. 

Indienn bestaande AWW-gerechtigden echter met onmiddellijke ingang onder het 
nieuwee regime zouden vallen, zouden er naar het oordeel van het kabinet onaan-
vaardbaree gevolgen optreden. Onmiddellijke werking zou betekenen dat de inko-
menstoetss zou gelden. Dit heeft tot gevolg dat vele AWW-gerechtigden niet in aan-
merkingg komen voor een Anw-uitkering omdat zij eigen inkomen uit of in verband 
mett arbeid genieten. Daarnaast worden zij geconfronteerd met een verlaging van 
hunn uitkering van 100% naar 90% en het eindigen van het recht op de uitkering 
opp het moment dat het jongste kind achttien jaar wordt. Het kabinet kwam tot de 
conclusiee dat met name voor bovengenoemde situaties het een onaanvaardbare 
inbreukk zou betekenen op het rechtszekerheidsbeginsel indien AWW-gerechtigden 
hunn uitkering direct geheel of gedeeltelijk zouden verliezen. "Hoewel de nabestaan-
denverzekeringg de laatste jaren volop in de publieke belangstelling staat en het 
algemeenn bekend is dat er veranderingen in de nabestaandenuitkeringen op handen 
zijn,, is een zekere overgangstermijn waarin nabestaanden zich op de nieuwe situ-
atiee kunnen instellen op zijn plaats. Het kabinet staat daarom het volgende over-
gangsrechtt voor ogen: Wat betreft de invoering van de inkomenstoets is een termijn 
gewenstt waarin de huidige nabestaanden zich kunnen voorbereiden op een inko-
mensdaling.. De inkomenstoets voor bestaande AWW-gerechtigden zal daarom pas 
vanaff  1 januari 1998 worden ingevoerd. Wat betreft de verlaging van de uitkering 

5533 drs L.L. Geleijnse en mr A.PG. Jonkers, Algemene nabestaandenwet, Kluwer Pensioenwijzers deel 7, 
Deventerr 1996, blz. 7 

5544 drs L.L. Geleijnse en mr A.PG. Jonkers, Algemene nabestaandenwet, Kluwer Pensioenwijzers deel 7, 
Deventerr 1996, blz. 22 en 23 

5555 Tweede Kamer 1994-1995, 24 169, nr. 3, blz. 15 
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vann 100% naar 90% voor nabestaanden met kinderen onder de achttien jaar wordt 
voorgesteldd dit via bevriezing te laten verlopen. Dit betekent dat de netto uitkering 
vann deze nabestaanden in guldens gelijk blijft , tot het moment dat het niveau van 
dee 90% uitkering gelijk is aan de oude uitkering. Vanaf dat moment is hun uitke-
ringg op het gebruikelijke 90%-niveau. Het derde punt betreft de voorwaarden van 
beëindigingg van de uitkering. De AWW-gerechtigden houden onder de nieuwe wet 
inn beginsel hun uitkering tot het moment waarop zij hem krachtens de uitkerings-
voorwaardenn van de AWW zouden hebben behouden. Dat betekent bijvoorbeeld 
datt nabestaanden waarvan het jongste kind achttien jaar wordt, hun uitkering 
behoudenn indien zij 35 jaar of ouder zijn: dat volle wezen van 16 jaar of ouder 
hunn uitkering behouden tot zij 27 zijn {als zij aan de overige voorwaarden vol-
doen);; dat nabestaanden met een tijdelijke uitkering deze behouden. 
Mett het hier geschetste overgangsrecht wordt in de ogen van het kabinet bereikt 
datt oude en nieuwe uitkeringsgerechtigden zoveel mogelijk gelijk worden behan-
deldd en dat sprake is van een evenwichtige afweging tussen het gelijkheidsbeginsel 
enn het rechtszekerheidsbeginsel. Bestaande AWW-gerechtigden die geen andere 
inkomstenn hebben, behouden in beginsel hun uitkering. Op die manier wordt voor-
komenn dat zij door het ontbreken van een inkomen of een uitkering in behoeftige 
omstandighedenn geraken, waaraan zij onmachtig zijn om iets te doen omdat het 
verzekerdee risico al is ingetreden. Voor het eerbiedigen van bestaande rechten op 
langeree termijn van AWW-gerechtigden met een inkomen bestaat geen noodzaak, 
aangezienn zij juist om die reden in staat worden geacht op voldoende wijze in hun 
inkomenn te voorzien. "SS6 

Dee Tweede Kamer wijst tijdens de behandeling van het Anw-wetsvoorstel op de op 
288 februari 1995 in de Eerste Kamer tijdens de behandeling van de Notitie over-
gangsrechtt aangenomen motie Van de Zandschulp waarin is vastgelegd dat het 
vertrouwensbeginsell  uitgangspunt dient te zijn bij de vormgeving van overgangs-
recht.5577 Deze motie legde vast dat verzekerden aan het verzekeringskarakter en het 
langee termijn perspectief van sociale verzekeringen gerechtvaardigde verwachtin-
genn ontlenen; dat bij wijziging van sociale verzekeringswetten ten aanzien van 
degenenn bij wie het verzekerde risico is ingetreden eerbiedigende werking terzake 
vann toetredingsvoorwaarden, hoogte en duur van de uitkering uitgangspunt dient 
tee zijn; dat eventuele afwijkingen van dit uitgangspunt een verzwaarde motivering 
vann de wetgever vergen en spreekt uit dat dit uitgangspunt leidraad behoort te zijn 
bijj  de vormgeving van overgangsrecht bij wijziging van sociale verzekeringswet-
ten."8 8 

Dee staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat hier nog eens op 
in.. Onmiddellijke werking is volgens hem de hoofdregel. Toegespitst op de sociale 
verzekeringenn betekent dit dat bestaande uitkeringsgerechtigden op het moment 
vann ingang van een nieuwe wet, onder de bepalingen daarvan vallen. Dit kan echter 

5566 Tweede Kamer 1994-1995, 24 169, nr. 3, blz. 15 en 16. 

5577 Tweede Kamer 1994-1995, 24 169, nr. 5 blz. 26 t /m 29. 

5588 Eerste Kamer 1994-1995, 22 013 nr. 46J-3. 
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ongewenstee gevolgen hebben voor deze groep. Daarom beziet de regering bij iedere 
wetswijzigingg of er redenen zijn om af te wijken van de onmiddellijke werking en 
tee kiezen voor eerbiedigende of uitgestelde werking. Bij deze beoordeling spelen 
hett gelijkheidsbeginsel, en het rechtszekersheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel een 
belangrijkee rol. Rechtsgelijkheid staat voorop, om te voorkomen dat uitkeringsge-
rechtigdenn die op een gegeven moment in dezelfde positie verkeren, een ander uit-
keringg krijgen alleen omdat de een al langer de uitkering heeft dan de ander. Be-
staandee AWW-gerechtigden geheel niet onder de nieuwe wet brengen, is in de ogen 
vann de regering gezien het rechtsgelijkheidsbeginsel in dit kader niet aan de orde; 
hett zou betekenen dat gedurende ongeveer veertig jaar twee nabestaandenwetten 
naastt elkaar zouden bestaan.559 

Tijdenss de mondelinge behandeling in de Eerste Kamer wordt door PvdA-senator 
Vann de Zandschulp, naast het reeds genoemde gelijkheidsbeginsel, het rechtszeker-
heidsbeginsell  en het vertrouwensbeginsel, het evenredigheidsbeginsel genoemd. Op 
grondd van dit beginsel mogen de voor de burger nadelige gevolgen van een over-
heidsbesluitt niet onevenredig zijn in verhouding tot de met dat besluit te dienen 
doelen.. Toepassing van dit beginsel moet zijns inziens verhinderen dat een AWW-
uitkeringg op 1 januari 1998 volledig wordt ingetrokken.!S0 

Uitt het antwoord van de staatssecretaris blijk t dat budgettaire belangen de door-
slagg hebben gegeven. Indien hij ook maar de geringste mogelijkheid had gezien om 
11 miljard te besparen in 1998 met volledig eerbiedigende werking, zou hij geen 
momentt hebben getwijfeld om dat voorstel te doen.561 Onder druk van de Eerste 
Kamerr zegt de staatssecretaris nog enkele aanpassingen in het overgangsrecht toe. 
Dee strekking blijf t echter overeind: in beginsel onmiddellijke werking, met enkele 
uitzonderingen.. De staatssecretaris ziet dit overigens anders. Hij is van mening dat 
inn principe is gekozen voor eerbiedigende werking voor alle mensen die reeds een 
AWW-uitkeringg hebben. Bij alle mensen voor wie geen sprake is van bijvoorbeeld 
dee aanwezigheid van een nieuwe partner of van een inkomen, is er een eerbiedi-
gendee werking. Dat is volgens de staatssecretaris in ieder geval het uitgangspunt 
vann het wetsvoorstel. Hij voegt daar aan toe dat de eerbiedigende werking genuan-
ceerdd moet worden voor degenen met aanvullend inkomen en in relatie tot de dis-
cussiee over de gelijke behandeling van verschillende leefvormen. Mensen die daar 
nietss mee te maken hebben, houden, ook na de voorgestelde wijziging hun recht.562 

Hierbijj  wil ik de kanttekening plaatsen dat dit recht wel wordt verlaagd van 100% 
naarr 90% van het netto minimumloon en er in zoverre geen sprake is van volledig 
eerbiedigendee werking. 

Voorr degenen die te maken hebben met een extra eigen inkomen en met het ele-
mentt van gelijke behandeling van verschillende leefvormen, heeft het overgangs-
rechtt de vorm gekregen van enige uitgestelde werking door een gewenningsperiode 
vann twee jaar. Als de staatssecretaris alle elementen van het overgangsrecht op een 

5599 Tweede Kamer 1994-1995, 24 169, nr. 6, blz. 2 1 . 

5600 Eerste Kamer 1994-1995, veertiende vergadering 19 december 1995, blz. 529, m.k. 

5611 Eerste Kamer 1994-1995, veertiende vergadering 19 december 1995, blz. 557, l.k 

5622 Eerste Kamer 1994-1995, veertiende vergadering 19 december 1995, blz. 558, r.k. en 559, l.k 
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rijj  zet, vindt hij dat in de afweging tussen rechtszekerheid en rechtsgelijkheid die in 
ditt kader moet worden gemaakt, gegeven de aard van de uitkeringen en gegeven 
hett volksverzekeringskarakter, een heel behoorlijke balans is gevonden tussen de 
eerbiedigendee werking en de nuancering daarvan. Naar zijn mening heeft de rege-
ringg met het voorgestelde overgangsrecht voldaan aan de motie Van de Zand-
schulp.5633 Dit woordenspel brengt het Eerste Kamerlid De Boer {Groen Links) tot 
dee verzuchting dat de gehele Kamer zich kennelijk collectief heeft vergist.564 

Bijj  de behandeling van het wetsvoorstel dat de onder druk van de Eerste Kamer 
toegezegdee wijzigingen in het overgangsrecht regelt, herhaalt de staatssecretaris 
vann SoZaWe zijn eerdere standpunt. Het kabinet acht het strijdig met het gelijk-
heidsbeginsell  om bestaande AWW-gerechtigden in alle opzichten te vrijwaren van 
dee gevolgen van de invoering van de Anw en het intrekken van de AWW. Er is 
geenn rechtvaardiging om bestaande AWW-gerechtigden tot hun 65ste jaar in alle 
opzichtenn anders te behandelen dan toekomstige Anw-gerechtigden. Het kabinet is 
vann mening dat door het gekozen overgangsrecht een juiste afweging is gemaakt 
tussenn het gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel.565 

Dee getroffen overgangsregeling heeft, ook na de nuanceringen die er op aandrang 
vann de Eerste Kamer in zijn aangebracht, een zeer beperkte strekking. Van een vol-
ledigee eerbiediging van ingegane rechten is geen sprake! Zelfs ingegane uitkerings-
rechtenn worden in bepaalde gevallen door de nieuwe wet beperkt. De bezwaren 
diee het kabinet aanvoerde tegen een ruimere overgangsregeling in de Anw - gedu-
rendee langere tijd twee regimes naast elkaar en bestaande gerechtigden worden 
anderss behandeld dan nieuwe gerechtigden, terwijl zij overigens in gelijke omstan-
dighedenn zijn - zijn alle ook toepasbaar op het hiervoor beschreven fiscale over-
gangsrechtt voor levensverzekeringen. Het principiële verschil tussen de Anw en 
eenn overeenkomst van levensverzekering dat dit verschil in aanpak kan verklaren, 
iss het feit dat de AWW een volksverzekering was waaraan elke ingezetene deel-
nam.. Een AWW-dekking vloeide niet voort uit een individuele keuze van een 
bepaaldee belastingplichtige, maar uit het feit, dat hij of zij onder de definitie van 
verzekerdee in deze wet viel. Na de uitspraak van de Raad van Beroep dat ook 
weduwnaarss rechten konden doen gelden, bleek dat de reikwijdte van de AWW 
groterr was dan de wetgever had bedoeld. Ingrijpen was dan ook noodzakelijk van-
uitt budgettaire motieven. Dergelijke situaties kunnen zich bij private verzekeringen 
niett voor doen. De bedoelingen van partijen liggen vast bij het sluiten van de over-
eenkomst.. Wat blijft , is dat de overgangsregeling voor de Anw haast navrant min-
derr ruimhartig is dan alle hiervoor besproken fiscale overgangsregelingen bij levens-
verzekeringen.. Dit klemt des te meer omdat het ontstaan van een situatie waarin 
rechtt bestaat op een uitkering voor 1 juli 1996, te weten het overlijden van de part-
ner,, door niemand gepland is of kan zijn. Wellicht dienen de oorzaken hiervoor 
dann ook meer te worden gezocht bij het budgettaire belang en de van oudsher sterke 

5633 Eerste Kamer 1994-1995, veertiende vergadering 19 december 1995, blz. 559, m.k 

5644 Eerste Kamer 1994-1995, veertiende vergadering 19 december 1995, blz. 559, r.k 

5655 Tweede Kamer 1995-1996, 24 693, nr. 5, blz. 1 en 2. 
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enn effectieve verzekeringslobby dan bij de overige door de staatssecretaris van 
SoZaWee genoemde argumenten. 
Vergelekenn met de fiscale overgangsregelingen bij levensverzekeringen, zoals bij-
voorbeeldd de regeling van artikel 75 Wet IB 1964 zoals dat sinds 1 januari 1992 
luidt,, is bij de Anw sprake van een wel zeer magere overgangsregeling. 

VIII.2.33 Pensioen - en spaarfondsenwe t 
Dee Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) is sinds de invoering in 1952 diverse 
malenn gewijzigd. In de loop van de tijd werden de belangen van deelnemers aan 
eenn pensioenregeling steeds beter beschermd. Door de wijzigingen werd ook inge-
grepenn in bestaande pensioenregelingen. Voor dergelijke regelingen is op beperkte 
schaall  voorzien in overgangsmaatregelen. Bij de wijziging van de PSW in 1972'i66, 
waarbijj  onder andere artikel 8a werd toegevoegd waarin de toekenning van een 
bijzonderr weduwenpensioen in geval van echtscheiding werd geregeld, werd aan 
dee pensioen- en spaarfondsen een termijn van drie maanden gegund om hun statu-
tenn en reglementen aan de nieuwe wettekst aan te passen. Voor de aanpassing aan 
dee nieuwe voorschriften van artikel 8 (rechten van deelnemers die korter dan een 
jaarr hebben deelgenomen) wordt een overgangstermijn van twee jaar ingevoerd. 
Dee wijziging van de artikelen 7, 8 en 8a PSW gold voor op de datum van afkondi-
gingg van de wetswijziging reeds bestaande pensioen- of spaarfondsen pas vanaf het 
tijdstipp waarop de statuten en reglementen aan de nieuwe wetsbepalingen vol-
deden,, doch in ieder geval nadat drie maanden sedert de inwerkingtreding van de 
wett waren verstreken. In beginsel dus onmiddellijke werking. Indien de echtschei-
dingg plaatsvindt voor de inwerkingtreding van de wetswijzigingen is de pensioen-
uitvoerderr niet verplicht tot toekenning van een aanspraak op bijzonder weduwen-
pensioen.. Wordt het huwelijk beëindigd nadat de nieuwe wetgeving van kracht is 
geworden,, dan dient wel een bijzonder weduwenpensioen te worden verstrekt, 
waarbijj  moet worden uitgegaan van de totale tot aan de datum van beëindiging van 
hett huwelijk opgebouwde pensioenaanspraak. De opbouw die heeft plaatsgevonden 
inn de jaren voor 1972 telt hierbij mee. 

Bijj  de wijziging van de PSW in 198756" werd het bijzondere weduwnaarspensioen 
ingevoerd.. Tevens werd het recht op een tijdsevenredige aanspraak op ouderdoms-
pensioenn bij beëindiging van het deelnemerschap vastgelegd en werden de moge-
lijkhedenn tot afkoop beperkt. Het overgangsrecht was ook deze maai beperkt en in 
beginsell  gold onmiddellijke werking. De pensioen- en spaarfondsen die zijn opge-
richtt voor 1 augustus 1987, de datum waarop de wetswijzigingen van kracht wer-
den,, kregen twee jaar de gelegenheid om hun statuten en reglementen aan de gewij-
zigdee bepalingen te laten voldoen. Dit doet echter niets af aan het feit dat de nieuwe 
verplichtingenn meteen van kracht worden.56" 
Dee nieuwe bepalingen doen geen rechten ontstaan over in het verleden reeds voor-

5666 Wet van 13 december 1972 tot wijziging van <Je Pensioen- en spaarfondsenwet, Stb 1972, 774. 

5677 Wet van 11 juli 1987, houdende wijziging van de Pensioen en spaarfondsenwet en van de Wet betreffende ver-

plichtee deelneming in een bedrijfspensioenfonds, Stb 1987, 340. 

5688 Tweede Kamer 1985-1986, 19 638, nr. 3, blz. 24. 
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gevallenn situaties. De bepalingen met betrekking tot het recht op een tijdsevenredige 
aanspraakk op ouderdomspensioen bij beëindiging van het deelnemerschap, gelden 
niett voor degenen wiens deelnemerschap al voor 1 augustus 1987 was beëindigd. 
Inn situaties waarin het huwelijk van een vrouwelijke deelnemer voor 1 augustus 
19877 was geëindigd, bestaat geen recht op een bijzonder weduwnaarspensioen. De 
ontheffingenn die ten tijde van de inwerkingtreding van de wetswijzigingen reeds 
warenn verleend om geringe pensioenen af te kopen, werden in verband met de ge-
wijzigdee afkoopbepalingen ingetrokken. Ook hier geldt de onmiddellijke werking. 

Dee volgende wijziging van de PSW betrof het initiatief wetsvoorstel van de D66 
Tweedee Kamerleden Nypels en Groenman.569 Dit voorstel beoogde een gelijke be-
handelingg tot stand te brengen voor wat betreft het toekennen van toeslagen tus-
senn slapers en gepensioneerden. Slapers wil in dit verband zeggen deelnemers die 
hunn deelnemerschap voor de pensioendatum hebben beëindigd en uit dien hoofde 
premievrijj  pensioenaanspraken hebben toegekend gekregen. 
Wederomm zien we hier slechts een zeer summiere overgangsbepaling. De statuten 
enn reglementen van de instellingen die bij de uitvoering van pensioenaanspraken 
zijnn betrokken, moeten binnen twee jaar na de inwerkingtreding van de wetswijzi-
gingg aan het in de wet bepaalde voldoen. De verplichting tot gelijke behandeling 
geldtt dus ook voor premievrije pensioenen van deelnemers die voor de inwerking-
tredingg van de wet op 1 januari 1992 slaper zijn geworden. Indien na 1 januari 
19922 toeslagen worden verleend aan gepensioneerden, moeten die ook aan alle 
slaperss in de regeling worden gegeven, ongeacht het tijdstip waarop zij slaper zijn 
geworden.. Volgens de indieners waren de financiële gevolgen van het wetsvoorstel 
beperkt.. Formeel behoeft het voorschrift tot gelijke behandeling zelfs niet eens tot 
kostenstijgingg te leiden gegeven de mogelijkheid het voor toeslagen bestemde be-
dragg anders te verdelen.570 De nieuwe bepalingen leiden met andere woorden niet 
tott stijging van de kosten voor de desbetreffende pensioenuitvoerders of werkge-
verss aangezien de totale beschikbare hoeveelheid geld voor toeslagen alleen over 
meerr gerechtigden moet worden verdeeld, zodat per gerechtigde een lagere toeslag 
tott stand komt. De gevolgen van de invoering van deze wetswijziging waren dan 
ookk niet zodanig dat ruimer overgangsrecht noodzakelijk was. 

Inn 1994 werd de PSW opnieuw gewijzigd.571 De wijzigingen hadden met name be-
trekkingg op het recht op waarde-overdracht, het verbod op het uitsluiten van deel-
tijdwerkerss uit pensioenregelingen, het onder de bescherming van de PSW brengen 
vann partnerpensioen en informatievoorschriften voor pensioenfondsen. 
Hett uitgangspunt was ook hier weer dat, indien en voor zover niets anders is be-
paald,, de nieuwe regelgeving met onmiddellijke werking gaat gelden, dat wil zeggen 
vanaff  het moment van haar inwerkingtreding van toepassing wordt op bestaande 
rechtsverhoudingen.. Deeltijdwerkers die op het moment van inwerkingtreding reeds 
werkzaamm waren en tot dan toe waren uitgesloten van pensioenopbouw, komen in 

5699 Wet van 23 augustus 1991 houdende gelijke behandeling van slapers en gepensioneerden. Stb 1991,445 

5700 Tweede Kamer 19881989,16 225, nr. 9, blz. 14, 

5711 Wet van 30 juni 1994 tot wijziging van de Pensioen-en spaarfondsenwet en enige ander wetten, Stb 1994,496. 
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aanmerkingg voor pensioenopbouw vanaf de datum van inwerkingtreding.5"2 Het is 
opp grond van de wettekst niet bij voorbaat duidelijk hoe deze nieuwe bepaling 
moett worden geïnterpreteerd. De bepaling kan worden gelezen dat iedere deeltijd-
werkerr vanaf de datum van inwerkingtreding recht heeft op pensioenaanspraken 
waarbijj  alleen de dienstjaren die liggen na de datum van inwerkingtreding van de 
wetswijzigingg in aanmerking komen. Hij kan echter ook zodanig worden gelezen 
datt elke actieve deeltijdwerker vanaf de datum van inwerkingtreding pensioenaan-
sprakenn dient te krijgen, waarbij ook de daarvoor gelegen dienstjaren als pensioen-
jarenn moeten worden meegenomen. Gezien de door de staatssecretaris in de memorie 
vann toelichting gebruikte formulering dat "vanaf het moment van inwerkingtreding 
allee opbouw volgens het nieuwe regime moet plaatsvinden" lijk t het erop dat hij 
vann mening is dat alleen over de toekomstige jaren een pensioenaanspraak moet 
wordenn toegekend aan deeltijdwerkers. Deze visie is ook in de praktijk door de 
verzekeringsbranchee gevolgd. Een ander aspect dat hierbij een rol kan spelen, is de 
Europesee rechtspraak op het gebied van gelijke behandeling. Indien de ongelijke 
behandelingg van deeltijdwerkers indirect een discriminatie van vrouwen oplevert 
omdatt vrouwen vaker in deeltijd werken dan mannen, moeten de in het verleden 
liggendee dienstjaren wel worden meegeteld. Als sprake is van het ten onrechte uit-
sluitenn van deeltijdwerkers van deelname aan de regeling moet in beginsel worden 
teruggegaann tot 8 april 1976573. In het geval dat de deeltijdwerkers wel zijn opge-
nomenn in de regeling, maar bijvoorbeeld doordat geen sprake is van een met de 
deeltijdfactorr vermenigvuldigde franchise er feitelijk geen opbouw plaatsvindt, 
moett worden teruggegaan tot 17 mei 1990/74 Indien er echter geen sprake is van 
indirectee discriminatie naar geslacht omdat er ongeveer evenveel mannelijke als 
vrouwelijkee deeltijdwerkers zijn, kan geen beroep worden gedaan op de jurispru-
dentiee van het Europese Hof. In die situaties blijf t het, zoals hiervoor reeds opge-
merkt,, onduidelijk wat er moet gebeuren met de diensttijd die ligt voor de datum 
vann inwerkingtreding van de wetswijzigingen, 8 juli 1994. Een soortgelijke vraag 
doett zich voor bij artikel 2b PSW dat bij dezelfde wetswijziging werd ingevoerd. 
Opp basis van dit artikel moeten pensioenregelingen waarin wordt voorzien in een 
weduwenpensioenn of weduwnaarspensioen voor gehuwden, uiterlijk per 1 januari 
20000 bepalingen bevatten op grond waarvan gelijkwaardige keuzemogelijkheden 
zijnn opgenomen tussen nabestaandenpensioen, ongeacht burgerlijke staat, of een 
hogeree dan wel eerder ingaand ouderdomspensioen. De vraag doet zich voor of 
ookk het tot 1 januari 2000 opgebouwde nabestaandenpensioen na deze datum kan 
wordenn omgezet in een hoger of eerder ingaande ouderdomspensioen, of dat alleen 
hett nabestaandenpensioen voor zover dit na 1 januari 2000 wordt opgebouwd 
hiervoorr in aanmerking komt. In de toelichting op dit artikel, dat bij amendement 
vann mevrouw Groenman575 in de wet is opgenomen, wordt slechts gesteld: "door de 
voorgesteldee kaderbepaling wordt er geregeld dat deelnemers keuzemogelijkheden 
krijgenn voor of een nabestaandenpensioen, ongeacht burgerlijke staat, of een com-

5722 Tweede Kamer 1992-1993, 23 123, nr. 3, blz. 36. 

5733 Europese Hof van Justitie, 28 september 1994, C-128/93 en C-57/93 

5744 Protocol bij artikel 119 EG-verdrag, het zogenoemde 'Barber-protocol'. 

5755 Tweede Kamer 1993-1994,23 123, nr. 28. 
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penserendd pensioen voor wie van een nabestaandenpensioen afziet (eerder ingaand 
off  hoger ouderdomspensioen)." De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
kann nadere regels stellen bij algemene maatregel van bestuur. Inmiddels heeft de 
staatssecretariss van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in maart 1998 in een brief 
aann de voorzitter van de Tweede Kamer laten weten dat hij voornemens is om met 
aanvullendee wetgeving te komen teneinde artikel 2b PSW te verduidelijken.57*  In 
dezelfdee brief geeft hij aan dat geen terugwerkende kracht zal worden verleend aan 
artikell  2b PSW. Dit betekent dat het keuzerecht uitsluitend betrekking heeft op 
partnerpensioenn dat wordt opgebouwd na 1 januari 2000. Dit in de brief van 
maartt 1998 aangekondigde wetsvoorstel zal waarschijnlijk worden ingediend in de 
loopp van 1999. Het zal duidelijkheid moeten verschaffen over de vraag op welke 
uitgangspuntenn de ruilvoet moet worden gebaseerd (individueel of generiek), het 
aantall  en het tijdstip van keuzemomenten (eenmalig op pensioendatum of meer-
maalss gedurende de looptijd) en de wijze waarop moet worden omgegaan met de 
actuariëlee verschillen tussen mannen en vrouwen (unisex of niet). Ook zal de 
ingangsdatumm worden verschoven naar 1 januari 2001 teneinde pensioenuitvoer-
derss de gelegenheid te geven hun administraties in te richten aan de hand van de 
nieuwee voorwaarden. 

Gezienn de lastenverzwaring die ontstaat bij het toepassen van artikel 2a en 2b 
PSWW op voor 8 juli 1994, respectievelijk 1 januari 2000 liggende dienstjaren577 en 
dee uitlatingen van de staatssecretaris in de memorie van toelichting bij artikel 2a 
enn in genoemde brief van maart 1998, kan er van worden uitgegaan dat deze arti-
kelenn alleen van toepassing zijn voor de toekomstige dienstjaren. Dit kan slechts 
anderss zijn indien sprake is van strijd met de Europese regelgeving op het gebied 
vann gelijke behandeling van mannen en vrouwen. 

Voorr de aanpassing van statuten en reglementen wordt ook bij de wijziging van 
19944 de inmiddels bekende overgangstermijn van twee jaar ingevoerd.578 De PvdA-
fractiee in de Tweede Kamer vindt twee jaar echter te lang. Voor de deelnemers is 
hett van groot belang kennis te kunnen nemen van de statuten en reglementen. Uit 
diee gegevens kunnen zij eerder afleiden wat hun rechten en verplichtingen zijn dan 
uitt een wet. Om die reden achtten de leden van de PvdA-fractie de termijn van 
tweee jaar vooralsnog te lang. Bovendien komt dit wetsvoorstel niet onverwacht, de 
pensioenfondsenn kunnen er dus al enige tijd op inspelen. De PvdA pleit er dan ook 
voorr deze termijn in te korten.579 De staatssecretaris acht dit niet wenselijk. De er-
varingg bij voorgaande wijzigingen van de PSW heeft geleerd, dat een aantal fond-
senn een langere termijn dan een jaar nodig heeft om hun statuten en reglementen 
aann te passen aan de gewijzigde of nieuwe bepalingen.580 

5766 Brief van de staatssecretaris van SoZaWe aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
nr.. SV/VP/98/4970. 

5777 Volgens het NCW-blad 'De werkgever' van 23 februari 1995 ƒ10 miljard indien artikel 2b ook van toepassing zou 
zijnn op voor 1 januari 2000 opgebouwde aanspraken. 

5788 Tweede Kamer 1992-1993, 23 123, nr. 3, blz. 37 

5799 Tweede Kamer 1992-1993, 23 123, nr. 5, blz. 16 en 17. 

5800 Tweede Kamer 1992-1993,23 123, nr. 6, blz. 23. 
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Dee tot nu toe laatste wijziging van de PSW betrof de invulling van het begrip pen-
sioentoezegging.5811 Via deze wijziging werd een drietal leden toegevoegd aan artikel 
22 PSW teneinde een delegatiebepaling te scheppen die erin voorziet, dat bij alge-
menee maatregel van bestuur regels worden gesteld ter zake van het begrip pensioen-
toezegging.5822 Wederom wordt een overgangstermijn van twee jaar ingevoerd ten-
eindee de pensioenfondsen de gelegenheid te geven hun statuten en reglementen in 
overeenstemmingg te brengen met de wet. Er is echter wel sprake van onmiddellijke 
werking.. De getroffen overgangsregeling impliceert niet dat de wetswijzigingen pas 
werkenn vanaf het moment dat de statuten en reglementen daaraan zijn aangepast. 
Doett iemand in de periode van twee jaar een beroep op de wettelijke bepalingen, 
terwijll  de statuten en reglementen nog niet zijn aangepast - hij is bijvoorbeeld van 
meningg dat de PSW-bescherming ten onrechte niet wordt toegepast op een vrijwil -
ligee pensioenvoorziening - dan kan het feit dat de statuten en reglementen anders 
luiden,, hem niet worden tegen geworpen/8' 

Bijj  deze wijziging wordt expliciet gesteld dat de wijziging die verband houdt met 
hett onder de werking van de PSW brengen van vrijwillig e aanspraken zoals be-
doeldd in artikel 13, vierde lid, onderdeel a, onder 3° en onder 4° van de Wet verze-
keringsbedrijff  1993584 niet geldt voor rechten en verplichtingen die verband houden 
mett tijdvakken gelegen voor de inwerkingtreding van deze wet. Ten aanzien van 
reedss bestaande aanvullende vrijwillig e voorzieningen zullen de toepasselijkheid van 
dee PSW en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen dus alleen gelden 
voorr de opbouw van pensioenaanspraken na de inwerkingtreding van deze wet.585 

Hett is opvallend dat bij deze wijziging voor het eerst in de geschiedenis van de 
PSWW zo expliciet wordt aangegeven dat de werking wordt beperkt tot nog op te 
bouwenn aanspraken. Dit zou op basis van een a contrario redenering aanleiding 
kunnenn zijn om te veronderstellen dat de wetgever voor de toepassing van de hier-
voorr beschreven artikelen 2a en 2b bewust heeft afgezien van een dergelijke bepa-
lingg en dat de werking van deze artikelen zich dus wel uitstrekt over het verleden. 
Zoalss ik hiervoor al heb aangegeven, gaat een dergelijke interpretatie van de arti-
kelenn 2a en 2b mij te ver. Overigens zijn er in de parlementaire geschiedenis van de 
PSWW geen aanwijzingen te vinden die deze a contrario redenering ondersteunen, 
evenminn overigens die daar tegen pleiten. Wel kan worden vastgesteld, dat bij deze 
laatstee wijziging van de PSW door de gekozen formulering geen misverstand 
mogelijkk is over de status van aanspraken uit het verleden. Het verdient dan ook 
aanbevelingg om in de toekomst steeds expliciet aan te geven of de nieuwe wet ook 

5811 Wet van 30 januari 1997 tot wijziging van de Pensioen-en spaarfondsenwet, Stb 1997,65 

5822 Tweede Kamer 1995 1996, 24 697, nr. 3, blz. 1 

5833 Tweede Kamer 1995-1996, 24 697, nr. 3, blz. 6 

5844 Dit wil zeggen een vrijwillige pensioenvoorziening waartoe de mogelijkheid voortvloeit uit het deelnemerschapen 

diee hetzij past binnen het raam van de regeling die voorde categorie waartoe de deelnemer behoort, in het pen-

sioenfondss geldt ter uitvoering van een verplichtstellingsbeschikking als bedoeld in artikel 3, eerste lid Wet inza-

kee de verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds of van een toezegging omtrent pensioen als bedoel in 

artikell 2 van de PSW, tietzij kan worden beschouwd als een fase in de ontwikkelingsgang naar een eventuele uit-

breidingg van de werkingssfeer van de ten behoeve nabestaanden in de regeling opgenomen voorziening (artikel 

13,, vierde lid. onderdeel a, ; of een regeling krachtens welke voor een deelnemer bestaande pensioenvoorzie-

ningg bij beëindiging van diens deelnemerschap vrijwillig wordt voortgezet (artikel 13, vierde lid, onderdeel . 

5855 Tweede Kamer 1995-1996,24 697, nr. 3, blz. 6 
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vann toepassing is op reeds opgebouwde aanspraken of dat de werking is beperkt 
voorr na de datum van inwerkingtreding op te bouwen aanspraken. 
Uitt het voorgaande kunnen we concluderen, dat het fiscale overgangsrecht bij over-
eenkomstenn van levensverzekering in zijn algemeenheid ruimer is dan bij de PSW. 
Onmiddellijkee werking is het uitgangspunt, terwijl bij het fiscale overgangsrecht 
voorr levensverzekeringen meestal de eerbiedigende werking als uitgangspunt is ge-
nomen. . 

VIM.2.44 Beperkin g aftre k rent e als persoonlijk e verplichtinge n 
Mett ingang van 1 januari 1997 is de aftrek van rente als persoonlijke verplichtin-
genn ingrijpend beperkt.586 Tot 1 januari 1997 was rente van schulden in beginsel 
ongelimiteerdd aftrekbaar. Nadien is het bedrag dat als persoonlijke verplichtingen 
kann worden afgetrokken inzake rente van schulden beperkt tot ten hoogste ƒ 5.000 
perr belastingplichtige per jaar. Voor gehuwde belastingplichtigen aan wie de in arti-
kell  5, eerste lid Wet IB 1964 genoemde vermogensbestanddelen worden toegere-
kend,, geldt het dubbele bedrag. De wetswijziging kent in principe onmiddellijke 
werking.. De rente op leningen die zijn aangegaan voor de wetswijziging en die een 
dermatee omvang hebben dat zij meer bedraagt dan het maximaal aftrekbare 
bedrag,, is vanaf 1 januari 1997 niet langer aftrekbaar. Er is slechts een zeer be-
perktee overgangsregeling die voor een periode van twee jaar voorziet in een hoger 
maximaall  aftrekbaar bedrag. In vergelijking met het fiscale overgangsrecht voor 
levensverzekeringenn is dit opvallend kort. De beperking van de renteaftrek treft 
ookk belastingplichtigen met langlopende leningen en navenant langlopende ver-
plichtingen.. De vergelijking ten opzichte van langjarige overeenkomsten van levens-
verzekeringg is daarom zeer interessant. 

Inn de memorie van toelichting stelde de staatssecretaris bij het wetsvoorstel dat 
voorzagg in de beperking van de als persoonlijke verplichtingen aftrekbare rente het 
volgende:: "Belastingplichtigen die in het verleden schulden zijn aangegaan en die 
tegenn de voorgestelde beperkingen aanlopen, krijgen de gelegenheid deze schulden 
inn een overgangsperiode af te bouwen. De overgangsregeling zorgt er voor dat de 
aftrekbeperkingg niet direct in haar volle omvang plaats zal vinden. Deze over-
gangsregelingg houdt in dat het aftrekplafond in de jaren 1997 en 1998 op een 
hogerr niveau wordt gesteld, te weten op ƒ 10.000 respectievelijk ƒ 7.500, Voor 
gehuwdenn worden ook deze bedragen verdubbeld. Dit betekent dat pas met ingang 
vann het jaar 1999 het structurele aftrekplafond van ƒ 5.000 zal worden toege-
past."587 7 

Brouwer5888 acht deze overgangsperiode veel te kort. Volgens hem wordt te gemak-
kelijkk aangenomen dat de betrokkenen in twee jaar hun schuld kunnen aflossen. 
Hijj  wijst erop dat soms leningen zijn aangegaan met zogenaamde aflossingsverze-
keringen,, met als gevolg dat de lening feitelijk niet voor de einddatum aflosbaar is 
omdatt de verzekering niet eerder expireert. Ook zijn er volgens hem velen die gel-

5866 Wet van 13 december 1996 tot wijziging van enige belastingwetten (herziening regime terzake van winst uit aan-

merkelijkk belang, consumptieve rente, vermogensbelasting) Stb. 1996/652. 

5877 Tweede Kamer 1995-1996, 24 761, nr. 3, blz. 29. 

5888 dr J.Th.L. Brouwer, Consumptieve rente (3, slot), FED 1996/816 
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denn gewoon op hun blauwe ogen hebben geleend, dat wil zeggen zonder dat er 
bezitt tegenover staat. "Waaruit moeten zij hun schulden aflossen", zo vraagt hij 
zichh af. 

Ookk in de Tweede Kamer kwam deze kwestie aan de orde. De leden van de VVD-
fractiee vragen zich af of de beperking van de rente-aftrek met ingang van 1 januari 
19977 voor sommige belastingplichtigen niet onredelijk bezwarend uitwerkt. Bij-
voorbeeldd in geval van afkoop van alimentatieverplichtingen welke met een lening 
zijnn gefinancierd. Zij vragen de staatssecretaris of deze bereid is voor dergelijke 
gevallenn een passende overgangsregeling te bieden589. De RPF-fractie wil weten wat 
hett onmogelijk maakt om de inperking van consumptieve rente in te laten gaan 
voorr de leningen aangegaan vanaf de datum van inwerkingtreding."0 

Dee staatssecretaris reageert hierop met de opmerking dat eerbiedigende werking 
voorr reeds bestaande leningen niet voor de hand ligt, omdat dit tot een ongewenste, 
langdurigee ongelijke behandeling van belastingplichtigen zou leiden. Eerbiedigende 
werkingg zou betekenen dat op basis van een min of meer toevallige moment-
opnamee bepaald wordt hoe lang consumptieve rente nog onbeperkt aftrekbaar is. 
Dee staatssecretaris wijst ter illustratie op het geval dat iemand zijn personenauto 
financiertt met een tweede hypotheek en de daarop betrekking hebbende rente nog 
zeerr lang onbeperkt in aftrek zou kunnen brengen terwijl een andere belasting-
plichtigee die zijn auto financiert met een doorlopend krediet, dat volgend jaar 
moett worden verlengd, bij eerbiedigende werking nog slechts één jaar onbeperkte 
rentee deelachtig wordt. Dit acht de staatssecretaris ongewenst. Daarnaast leidt eer-
biedigendee werking - met name in de eerste jaren - tot een belangrijke budgettaire 
derving.. Het verlengen van de overgangsperiode tot respectievelijk vijf , zeven of 
tienn jaar zou leiden tot een budgettaire derving van respectievelijk ƒ 38, ƒ 46 en 
ƒƒ 53 miljoen591. 

Nett als bij de Anw lijk t hier de aap uit de mouw te komen. Het budgettaire aspect 
speeltt een doorslaggevende rol. Het veelgenoemde gelijkheidsbeginsel dient als theo-
retischh vehikel om dit argument te dragen. 
Ditt wordt in de Eerste Kamer nog eens bevestigd. Naar aanleiding van opmerkin-
genn van D66 dat in verband met het ontbreken van eerbiedigende werking het 
voorstell  voor bestaande verplichtingen tot problemen zou kunnen leiden592, stelt de 
staatssecretaris:: "eerbiedigende werking van bestaande contracten zal tot rechtson-
gelijkheidd leiden en verlenging van de overgangsperiode brengt een bugettaire der-
vingg met zich mee'V9' 

Dee discussie in de Tweede Kamer zet zich voort tijdens het wetgevingsoverleg van 
211 oktober 1996. Volgens mevrouw Giskes (D66) verdient de overgangsregeling 
eenn nadere beschouwing. D66 vindt het voorstel dat voorligt een goed idee. 
"Maar",, zo voegt Giskes er aan toe, "we hebben wel te maken met mensen die 

5899 Tweede Kamer 1995-1996, 24 761 , nr. 6, blz. 56. 

5900 Tweede Kamer 1995-1996, 24 761 , nr. 6, blz. 37. 

5911 Tweede Kamer 1996-1997, 24 761 , nr. 7, blz. 43. 

5922 Eerste Kamer 1996 1997, 24 761, nr. 62a, blz. 7. 

5933 Eerste Kamer 1996-1996. 24 761, nr. 62b, blz. 12. 
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inmiddelss een lening hebben, om welke reden dan ook. Er zitten misschien door-
dachtee constructies achter, maar er zijn ook mensen die om normale redenen met 
eenn vrij hoge rentelast zitten. Zij hebben op de aftrekbaarheid gerekend, maar 
wordenn geconfronteerd met een snelle afbouw in drie jaar". Zij pleit voor een rui-
meree overgangsregeling, al is ook zij van mening dat het helemaal eerbiedigen van 
bestaandee leningen misschien wat ver gaat.594 Van der Ploeg (PvdA) is echter van 
meningg dat het overgangsregime zeer ruim is. Hij durft zelfs de stelling aan dat het 
eenn stuk ruimer is dan het overgangsregime in andere wetsvoorstellen.595 Van der 
Ploegg onderbouwt deze stelling niet. Indien hij dit wel had willen doen, had hij in 
iederr geval weinig argumenten kunnen ontlenen aan het hiervoor onderzochte fis-
calee overgangsrecht voor levensverzekeringen dat vrijwel over de gehele linie rui-
merr is dan het in dit kader voorgestelde overgangsrecht. 

Staatssecretariss Vermeend is van mening dat de overgangsregeling een redelijk 
tegemoett komend karakter heeft. In het eerste jaar geldt voor een gezin een aftrek 
vann ƒ 20.000. Daar kan een lening tegenover staan van 2 a 2,5 ton, afhankelijk 
vann de rentevoet. Volgens hem 'voorwaar een ruimhartige regeling'596. 
Brouwerr is dit niet met hem eens. Hij verwijst naar Brede herwaardering I, waar 
dee wetgever wel rekening hield met bestaande contracten. En dat terwijl lijfrente-
premiess pas sedert de jaren veertig van deze eeuw aftrekbaar zijn, terwijl de onbe-
perktee rente-aftrek al uit de vorige eeuw stamt. Volgens Brouwer geldt, net als bij 
Bredee herwaardering I, dat bij belastingplichtigen die vaak langlopende verplich-
tingenn zijn aangegaan, gewekte verwachtingen gehonoreerd dienen te worden. Bij 
dee rente-aftrek geldt dat zijns inziens nog dwingerder dan bij de lijfrentepremie-
aftrek.. De betaling van lijfrentepremies kan men immers eenzijdig stopzetten, zon-
derr dat de verzekeraar tot incasso overgaat. De verplichting tot het betalen van 
rentee kan men - helaas - niet eenzijdig beëindigen. Tegen deze achtergrond dient 
zijnss inziens de beperking van de rente-aftrek niet te gelden voor in het verleden 
geslotenn leningen.597 

Dee conclusie uit het bovenstaande is dat wederom onmiddellijke werking het uit-
gangspuntt is met een zeer beperkte periode van eerbiedigende werking. Twee jaar 
iss kort in verhouding met de perioden van eerbiedigende werking die het fiscale 
overgangsrechtt voor levensverzekeringen kent. En dat terwijl het hier ook om 
langjarigee contracten kan gaan. 

VIM.2.55 Nadere Invullin g begri p levensverzekerin g in de WTV 
Naarr aanleiding van de invoering van Brede herwaardering I, waarin het begrip 
levensverzekeringg in de zin van de WTV ook bij de fiscale behandeling van kapi-
taalverzekeringenn als uitgangspunt werd genomen, heeft de Verzekeringskamer een 
werkgroepp ingesteld om dit begrip 'nader in te vullen'. Deze werkgroep heeft haar 
conclusiess gepubliceerd in het rapport 'Overeenkomsten van levensverzekering van 

5944 Tweede Kamer 1996-1997, 24 761. nr, 26, blz. 15 r.k. en 16 l.k. 

5955 Tweede Kamer 1996-1997, 24 761, nr. 26, blz. 16, m.k. 

5966 Tweede Kamer 1996-1997, 24 761, nr. 26, blz. 30, l.k. 

5977 dr J.Th.L. Brouwer, Consumptieve rente (3, slot), FED 1996/816. 
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dee werkgroep levensverzekeringen WTV-Wet IB'. Door de nadere invulling van het 
begripp levensverzekering zoals bedoeld in de WTV598, viel een aantal levensverze-
keringsvormenn niet meer onder de definitie van het begrip levensverzekering in de 
WTVV die daarvoor wel als levensverzekering in de zin van de WTV werd be-
schouwd.. In zoverre was er weliswaar geen sprake van een wijziging van de wet in 
formelee zin, maar waren de effecten materieel vergelijkbaar. Als overgangsmaatre-
gell  werden alle voor 1 juli 1993 door verzekeringsmaatschappijen gesloten over-
eenkomstenn als overeenkomsten van levensverzekering aangemerkt, ook al zouden 
zee niet aan de criteria van het rapport voldoen. Deze overgangsmaatregel geldt niet 
indienn de overeenkomst na 1 juli 1993 wordt gewijzigd. Ter toelichting wordt 
opgemerkt,, dat van een wijziging als bedoeld in de overgangsregeling sprake is 
indienn het een wijziging betreft, die niet reeds voor 1 juli 1993 in de overeenkomst 
lagg besloten.599 De Verzekeringskamer kiest derhalve een soortgelijke aanpak voor 
dee definitie van een bestaande overeenkomst als door mij is bepleit in paragraaf 
III.3.2. . 

Hierr is gekozen voor in principe eerbiedigende werking voor de gehele looptijd, 
zoalss we dat bij het fiscale overgangsrecht voor levensverzekeringen regelmatig 
hebbenn gezien. 

VIII.33 Samenvattin g en conclusie s 
Eenn vergelijking met andere rechtsgebieden leert, dat de wijze waarop het over-
gangsrechtt wordt benaderd, van rechtsgebied tot rechtsgebied verschilt. Uitgangs-
puntt is steeds de hoofdregel, dat een wet onmiddellijke werking heeft, tenzij 
zwaarwegendee overwegingen zich hiertegen verzetten. Bij alle onderzochte aanver-
wantee rechtsgebieden is een of andere vorm van overgangsrecht noodzakelijk dan 
well  wenselijk geacht. Het overgangsrecht bij de invoering van het nieuw Burgerlijk 
Wetboek,, de Algemene nabestaandenwet, de diverse wijzigingen van de Pensioen-
enn spaarfondsenwet, de beperking van de aftrek van rente als persoonlijke ver-
plichtingenn en de nadere invulling van het begrip levensverzekering als bedoeld in 
dee Wet toezicht verzekeringsbedrijf, is in zijn algemeenheid echter minder ruimhar-
tigg dan het onderzochte fiscale overgangsrecht voor levensverzekeringen. Ook bij 
dezee overgangsregelingen wordt de afweging gemaakt, of en in hoeverre, moet 
wordenn afgeweken van de hoofdregel dat een nieuwe wet onmiddellijke werking 
heeft.. De afweging leidt echter tot overgangsrecht met een beperkte strekking dat 
eenn korte periode biedt om bestaande contracten aan te passen en te wennen aan 
dee nieuwe regelgeving. Eerbiedigende werking voor de gehele looptijd voor be-
staandee overeenkomsten komt nauwelijks voor. Het budgettaire aspect speelt hier-
bijj  een belangrijke rol. Aan de wens van het parlement om te komen tot ruimer 
overgangsrechtt bij de Anw en de beperking van de als persoonlijke verplichtingen 
aftrekbaree rente, werd door de staatssecretaris niet gehonoreerd met een beroep op 

5988 Zie voor een uitgebreide behandeling dr J.Th.L. Brouwer, Het begrip levensverzekering, Deventer 1993, 

hoofdstukk 1 1 . 

5999 Brief van de Verzekeringskamer aan AEGON Levensverzekering NV van 300 augustus 1993, 

kenmerkk 1.311/92-1620. 
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dee ongewenste budgettaire gevolgen die een dergelijke aanpassing met zich mee 
zouu brengen. De conclusie is gerechtvaardigd, dat de afweging of er redenen zijn 
omm af te wijken van de hoofdregel, grosso modo wordt gemaakt aan de hand van 
eenn afweging waarbij dezelfde aspecten een rol spelen als bij fiscaal overgangsrecht 
voorr overeenkomsten van levensverzekering. Het resultaat van de afweging is ech-
terr veelal anders en leidt tot minder ruimhartig overgangsrecht dan het in mijn 
onderzoekk betrokken fiscale overgangsrecht voor overeenkomsten van levensverze-
kering.. Budget blijk t in deze afweging een zeer belangrijke, zo niet overwegende 
roll  te spelen. 
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EVALUATIE ,, CONCLUSIE S EN AANBEVELINGE N 

IX . ll  Inleidin g 
Inn paragraaf IX.2 wordt aan de hand van de in het eerste hoofdstuk geformuleerde 
probleemstellingg bekeken welke aspecten een rol spelen bij het beantwoorden van 
dee vraag of en zo ja, in hoeverre er sprake is van bijzondere omstandigheden die 
eenn afwijken van de hoofdregel van onmiddellijke werking rechtvaardigen en 
zodoendee van belang zijn bij het formuleren van fiscaal overgangsrecht voor over-
eenkomstenn van levensverzekering. In paragraaf IX.3 wordt aan de hand van de 
onderzoeksresultatenn een onderlinge afweging tussen deze aspecten beschreven. In 
paragraaff  IX.4 wordt daarna op basis van de uitkomsten van een onder alle 
Tweedee en Eerste Kamerleden gehouden enquête gekeken in hoeverre de visie van 
dee parlementariërs overeenstemt met de onderzoeksresultaten. Daarna wordt in 
paragraaff  IX.5 een manier beschreven aan de hand waarvan deze aspecten onder-
lingg tegen elkaar kunnen worden afgewogen en wordt gekeken hoe dit in het verle-
denn is toegepast. Tenslotte wordt in paragraaf IX.6 een aantal aanbevelingen voor 
overgangsrechtt geformuleerd. 

IX.22 Welk e aspecte n spele n een ro l bi j fiscaa l overgangsrecht ? 
Inn het inleidende hoofdstuk heb ik als probleemstelling voor mijn onderzoek gefor-
muleerd:: "Welke aspecten spelen een rol bij het formuleren van fiscaal overgangs-
rechtt voor overeenkomsten van levensverzekering. Hoe moeten deze in hun onder-
lingee verhouding worden gewogen, zodat wordt voldaan aan de eis dat het 
overgangsrechtt eenduidig en ongecompliceerd is, terwijl tevens recht wordt gedaan 
aann de belangen van de belastingheffer en die van de belanghebbenden bij de ten 
tijdee van de wetswijziging bestaande overeenkomsten". Nadat het fiscale over-
gangsrechtt met betrekking tot overeenkomsten van levensverzekering sinds de 
invoeringg van de Wet IB 1964 is onderzocht, getoetst is aan het in hoofdstuk II be-
schrevenn theoretische kader en in een wat breder perspectief is gesteld door ook te 
kijkenn naar aanverwante rechtsgebieden, concludeer ik dat, ook bij fiscaal over-
gangsrechtt de hoofdregel is dat een wet onmiddellijke werking heeft, tenzij bijzon-
deree omstandigheden zich hier tegen verzetten. Indien dit laatste het geval is, dient 
aanvullendd overgangsrecht te worden geformuleerd teneinde de hoofdregel geheel 
off  gedeeltelijk opzij te zetten en (beperkte) eerbiedigende werking te bewerkstelli-
gen.. Bij de vraag of sprake is van bijzondere omstandigheden die een afwijking 
vann de hoofdregel rechtvaardigen, spelen de algemene beginselen van behoorlijke 
wetgeving6000 een belangrijke rol. Voor het in dit proefschrift beschreven onderzoeks-

6000 Waaldijk onderscheidt, vrijheid, gelijkheid, rechtszekerheid, democratie, spreiding van machten effectiviteit 

(K,, Waaldijk, Motiveringsplicht van de wetgever, Academisch proefschrift Maastricht 1994, blz. 386 & 387). 

Koopmanss daarentegen kiest een geheel andere invalshoek en onderscheidt procedure, vorm, motivering, 

institutionelee problemen, bevoegdheid, materiële strijd met hoger recht en materiële beginselen 

(proff mr. T. Koopmans, Beginselen van wetgeving, Beeld van een goede vriendschap, opstellen aangeboden aan 

proff mr B. de Goede, Den Haag 1980). 
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veldd kunnen deze worden toegespitst en verbijzonderd tot de volgende aspecten die 
mett name van belang zijn bij het beantwoorden van de vraag of en in hoeverre, er 
sprakee is van bijzondere omstandigheden die afwijking van de hoofdregel van on-
middellijkee werking noodzakelijk maken. Uit dien hoofde spelen zij dus ook een 
belangrijkee rol bij het formuleren van fiscaal overgangsrecht voor levensverzeke-
ringen.. De desbetreffende aspecten zijn: 
11 formele wetgeving 
22 vertrouwen 
33 rechtszekerheid 
44 gelijkheid 
55 budget 
66 uitvoerbaarheid 
77 evenredigheid 

Voorr een nadere beschrijving en invulling van deze aspecten, verwijs ik naar para-

graaff  II.5. 

Inn de volgende paragrafen zal worden getracht aan te geven welke weging er aan 
dee diverse aspecten moet worden gegeven als het gaat om de vraag of sprake is van 
bijzonderee omstandigheden die in afwijking van de hoofdregel een (beperkte) eer-
biedigendee werking rechtvaardigen. Aangegeven zal worden hoe deze, soms onver-
enigbaree en onvergelijkbare grootheden, met elkaar in balans kunnen worden ge-
bracht,, zodat overgangsrecht ontstaat dat evenwichtig kan worden ingevuld en 
uitgevoerd. . 

IX.33 Wegin g van de verschillend e aspecte n 
Dee weging van de hierboven genoemde aspecten is een zeer moeilijke en lastig te 
objectiverenn zaak. Het is echter wel noodzakelijk voor het beantwoorden van de 
vraagg of en in hoeverre er aanleiding is af te wijken van de hoofdregel van onmid-
dellijkee werking. Het aspect van de formele wetgeving vormt een uitzondering. 
Hett is objectief en eenvoudig vast te stellen of overgangsrecht in strijd is met arti-
kell  4 Wet AB en/of de Grondwet. De overige en soms met elkaar strijdige aspecten 
vertrouwen,, rechtszekerheid, gelijkheid, budget en uitvoerbaarheid, moeten zoda-
nigg met elkaar in evenwicht worden gebracht dat recht wordt gedaan aan het 
evenredigheidsbeginsel.. De notitie Regels betreffende een algemene nabestaanden-
verzekeringg zegt hierover: "Steeds zal gelet moeten worden op enerzijds de gelijk-
heidd van gevallen (vanuit het doel van de betreffende regeling) en anderzijds op de 
verschillenn in de mate waarin de diverse betrokkenen door de wetswijziging wor-
denn getroffen. Bij die verschillen zijn zowel van betekenis de intensiteit van de 
gerechtvaardigdee verwachtingen die de betrokkenen mochten koesteren, als het 
relatievee gewicht van de tegenover elkaar staande belangen die gebaat zijn bij (tij -
delijke)) voortzetting van de oude regels respectievelijk bij snelle invoering van de 
nieuwee regels."601 "In abstracto is het kiezen van een type overgangsrecht het zoeken 

6011 Eerste Kamer 1992-1993, 22 013, nr. 46j, blz. 4 en 5. 
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naarr de juiste balans tussen het rechtsgelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheids-
enn vertrouwensbeginsel. Vaak is daarbij de inschatting van hetgeen maatschappelijk 
rechtvaardigg is met betrekking tot de af te wegen belangen de doorslaggevende 
afwegingsfactor."602 2 

Hett algemene kader voor de afweging van de genoemde aspecten wordt gevormd 
doorr het evenredigheidsbeginsel. De afweging van alle andere aspecten dient zoda-
nigg te geschieden dat recht wordt gedaan aan dit beginsel. In paragraaf IX.3.1 en 
volgendee wordt aangegeven op welke wijze dit kan worden gedaan. 

IX.3.11 Wijze van afwegen 
Inn de inleiding van de notitie Regels betreffende een algemene nabestaandenverze-
keringg wordt aangegeven dat de achtergrond van de notitie is het gemis aan heldere 
enn duidelijke criteria waaraan overgangsrecht moet voldoen.60' In de notitie komen 
diversee aspecten aan de orde die ook in de in mijn onderzoek betrokken literatuur, 
wetsgeschiedeniss en jurisprudentie naar voren komen. Desalniettemin moet ik con-
cluderenn dat ook deze notitie weinig concrete aanwijzingen geeft hoe deze aspecten 
tegenn elkaar moeten worden afgewogen. Dat er moet worden afgewogen, is wel 
duidelijk,, hoe dit moet gebeuren, blijf t vaag. Met deze notitie kan de wetgever nog 
allee kanten op. 

Inn alle onderzochte literatuur en parlementaire stukken worden de door mij onder-
scheidenn aspecten onderkend. Tevens wordt geconstateerd dat een zekere mate van 
afwegingg tussen de relevante aspecten noodzakelijk is. Zie bijvoorbeeld paragraaf 
II.2.2.. waarin de conclusie van Leijten wordt aangehaald. Leijten stelt dat, indien 
dee wet zwijgt, de vraag of exclusieve of eerbiedigende werking moet worden aan-
genomen,, afhangt van de omstandigheden. Mijns inziens is dit evenzeer van toe-
passingg bij het wetgevende proces. Ook daar moet worden afgewogen of en in 
hoeverree er bijzondere omstandigheden zijn die overgangsrecht rechtvaardigen. 
Dee vraag op welke wijze de afweging moet worden gemaakt, met andere woorden 
hoee de relevante aspecten ten opzichte van elkaar moeten worden gewaardeerd, is 
tott op heden nog nooit als zodanig beantwoord. Hijmans van den Bergh maakt 
hett onderscheid tussen de rechtszekerheid en het tempo van de rechtsontwikkeling. 
Hijj  tekent hier bij aan, dat indien men het aantal overgangsbepalingen te groot 
maakt,, de wetgeving onoverzichtelijk wordt (uitvoerbaarheid). De Die knoopt 
onderr meer aan bij de ernst van de ingreep. Hoe krasser de ingreep des te eerder 
eerbiedigendee werking (evenredigheid). Knigge noemt met name de eisen van 
rechtszekerheidd en de intensiteit van de verwachtingen. Hoe hoger de verwachting 
iss gespannen, des te meer reden om die verwachting te honoreren (vertrouwen). 
Factorenn die kunnen pleiten tegen het honoreren van gewekte verwachtingen zijn 
volgenss hem, de maatschappelijke betekenis van de rechtspositie waarop de ver-
wachtingg is gebaseerd, de drang naar rechtsvernieuwing en de mate van instem-
mingg waarin de nieuwe wet zich mag verheugen (evenredigheid). Christiaanse han-

6022 Eerste Kamer 1992-1993, 22 013, nr. 46j, blz. 24. 

6033 Eerste Kamer 1992-1993, 22 013, nr. 46j, blz. 1. 
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teertt als uitgangspunten: geen terugwerkende kracht indien het tegendeel niet 
blijk tt en geen verbod van terugwerkende kracht, wel terughoudendheid (rechtsze-
kerheidd en vertrouwen). Hij acht het een beginsel van behoorlijke wetgeving dat 
belastingwettenn niet terugwerken. Hierbij plaatst hij de kanttekening dat dit be-
paaldee uitzonderingen niet uitsluit. Harkema vindt de nadelen die zijn verbonden 
aann terugwerkende kracht groot en niet in geld uit te drukken. Het gaat om de be-
trouwbaarheidd en de geloofwaardigheid van de overheid (vertrouwen). Het is vol-
genss hem een op de eisen van rechtszekerheid berustend beginsel dat wetgevende 
maatregelenn alleen maar voor de toekomst behoren te gelden. Terugwerkende 
krachtt moet in algemene zin volgens hem met de meeste klem worden ontraden. 
Ookk de Raad van State is van mening dat aan belastingverzwarende maatregelen 
geenn terugwerkende kracht mag worden verleend, tenzij bijzondere omstandigheden 
eenn afwijking van deze hoofdregel rechtvaardigen (rechtszekerheid). Wanneer te-
rugwerkendee kracht in materiële zin aanmerkelijke gevolgen oproept voor de con-
tractspartijen,, dient hiervoor volgens de Raad van State een overgangsregeling te 
wordenn getroffen. 

Prastt is van mening dat terugwerkende kracht de rechtszekerheid schaadt en met 
namee bij herhaalde toepassing schadelijk is voor het gezag van de wetgever. Hij 
erkentt echter ook dat de wetgeving onleesbaar en/of onuitvoerbaar zou worden in-
dienn de wetgever bij het invoeren van of wijzigen van belastingwetten geen veran-
deringg zou mogen brengen in de tot dan toe geldende fiscale gevolgen voor wat 
betreftt alle eerder bestaande wetgeving (uitvoerbaarheid). Volgens hem kan het 
rechtszekerheidsbeginsell  slechts in uitzonderlijke gevallen wijken voor een hoger 
beginsel. . 

Geppaartt is van mening dat indien er een lacune in de wet wordt geconstateerd, 
ditt zo snel mogelijk moet worden gedicht, waarbij het budgettaire verlies op de 
koopp toe moet worden genomen. Slechts zwaarwegende argumenten zouden in het 
vlakk van de redelijkheid tot een zekere terugwerkende kracht kunnen leiden (rechts-
zekerheidd en vertrouwen). Ook Zwemmer stelt dat het beginsel van de rechtsze-
kerheidd slechts in uitzonderlijke gevallen kan wijken voor een hoger beginsel. 
Rechtszekerheidd moet echter niet altijd de boventoon voeren. Een beginsel van 
hogeree orde waarvoor het rechtszekerheidsbeginsel zou moeten wijken, is volgens 
Zwemmerr de wens om nog enige belastingmoraal in stand te houden. Langereis 
vindtt dat er een rechtvaardigingsgrond moet zijn, wil er sprake kunnen zijn van 
terugwerkendee kracht. Als voorbeeld van een dergelijke rechtvaardigingsgrond 
noemtt hij zeer ernstige budgettaire gevolgen (rechtszekerheid en budget). Brüll 
achtt terugwerkende kracht in belastingwetten moreel hetzelfde als belastingontdui-
kingg of fraus legis (rechtszekerheid). 

Dee staatssecretaris van Financiën legt de nadruk op gelijkheid, uitvoerbaarheid en 
budgettairee gevolgen bij het aankondigen van een regeling die misbruik of onge-
wenstt gebruik tegen wil gaan. In dergelijke situaties zou terugwerkende kracht op 
grondd van de genoemde aspecten mogelijk kunnen zijn. Rechtszekerheid en ver-
trouwenn worden door hem in dit kader niet genoemd. Dit is ook verklaarbaar aan-
gezienn dit nu juist de aspecten zijn die zich het moeilijkste laten verenigen met de 
doorr de staatssecretaris genoemde aspecten. Onder druk van de Kamer geeft hij 
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toee dat terugwerkende kracht alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan zou moe-
tenn worden. Dergelijke omstandigheden zijn volgens hem, aanmerkelijke aankon-
digingseffecten,, of een omvangrijk oneigenlijk gebruik of misbruik van een wette-
lijk ee regeling. Zonder dit met zoveel woorden te noemen, lijk t de staatssecretaris 
hierr met name het budgettaire aspect op het oog te hebben. 

Uitt dit overzicht blijk t dat alle door mij in dit kader onderscheiden aspecten aan 
bodd komen. In beginsel geldt het uitgangspunt dat nieuwe wetgeving onmiddellijke 
werkingg heeft (gelijkheid). Terugwerkende kracht en/of eerbiedigende werking kan 
slechtss indien bijzondere omstandigheden dit noodzakelijk maken (rechtszeker-
heid).. Door diverse schrijvers wordt geconstateerd dat hierbij een zekere afweging 
moett worden gemaakt. Gekwantificeerd wordt deze afweging echter niet. In zijn 
algemeenheidd worden rechtszekerheid en vertrouwen als belangrijke redenen onder-
kendd om te komen tot overgangsrecht met een bepaalde mate van eerbiedigende 
werking.. Uitvoerbaarheid en gelijkheid lijken wat minder belangrijk, terwijl bud-
gett weliswaar wordt genoemd, terwijl daaraan nauwelijks gewicht wordt toege-
kend.. Dit is opvallend omdat uit mijn onderzoek blijk t dat budget in de praktijk 
eenn zeer belangrijke en wellicht doorslaggevende rol speelt (zie paragraaf II.4.4, 
111,4,, IV.2.2.3,V.2.2, VII.7.1, VIII.2.2 en VIII.2.4). Budget is door de staatssecreta-
riss van Financiën meer malen als argument gebruikt tegen de wens van het parle-
mentt om te komen tot een ruim overgangsrecht waarin plaats is voor eerbiedigen-
dee werking voor bestaande overeenkomsten. Zolang geen alternatieve dekking 
werdd geboden voor de negatieve budgettaire gevolgen van ruimer overgangsrecht, 
wass dit nauwelijks bespreekbaar. De wetenschap blijkt daarvoor niet gevoelig. Zie 
dee opmerking van Geppaart dat "de budgettaire gevolgen maar op de koop toe 
moetenn worden genomen". De conclusie is echter gerechtvaardigd dat budget meer 
enn meer een randvoorwaarde is geworden waarbinnen de afweging van de overige 
aspectenn dient plaats te vinden. Naar mijn mening is dit een slechte ontwikkeling. 
Budgett is een van de aspecten die een rol spelen bij het formuleren van fiscaal 
overgangsrechtt voor levensverzekeringen en is niet van een hogere orde dan de 
overigee relevante aspecten. Budget dient dan ook te zamen met deze andere rele-
vantee aspecten in de afweging te worden betrokken. 

Voortbordurendd op de denkbeelden van Langemeijer604 hieromtrent, kan aldus in 
concretee gevallen worden vastgesteld aan welk aspect het meeste gewicht moet 
wordenn toegekend. Hierbij worden niet alleen de omstandigheden van dat concrete 
gevall  in aanmerking genomen (in de terminologie van Langemeijer 'belangen met 
dee zwaarte waarmee de onmiddellijk betrokkene ze beleeft'), maar worden ook de 
algemenee beginselen van de relevante aspecten meegewogen (in de terminologie van 
Langemeijerr 'belangen met de waarde die er objectief aan toekomt of die althans 
dee grote meerderheid van wat wij weldenkende mensen noemen eraan toeschrijft'). 
Hett door het PvdA-Eerste Kamerlid Van de Zandschulp tijdens de parlementaire 
behandelingg van de Anw geformuleerde evenredigheidsbeginsel (zie VIII.2.2) dient 
hierr als kader. 

6044 mr G.E. Langemeijer, De gulden regel der gerechtigheid. Nederlands Juristenblad 1977/36. 

2 7 0 0 



Hoofdstu kk IX Evaluatie, conclusies en aanbevelingen 

Eenn onderlinge afweging van de waardering van de begrippen vertrouwen, rechts-
zekerheid,, gelijkheid, budget en uitvoerbaarheid aan de hand van de in dit onder-
zoekk betrokken literatuur, parlementaire geschiedenis en jurisprudentie leidt voor 
overeenkomstenn van levensverzekering tot het volgende resultaat. Bij het beant-
woordenn van de vraag of en zo ja, in welke mate er sprake is van bijzondere om-
standighedenn die overgangsrecht rechtvaardigen, dat de onmiddellijke werking van 
eenn wet beperkt, dienen de volgende aspecten in afnemend gewicht te worden be-
trokken: : 
11 rechtszekerheid 
22 vertrouwen 
33 gelijkheid 
44 uitvoerbaarheid 
55 budget. 

IX.3.22 Toetsin g aan de inzichte n van de medewetgeve r 
Teneindee vorenstaande resultaten van mijn onderzoek te toetsen aan de inzichten 
vann de medewetgever heb ik alle leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten 
Generaal*055 gevraagd volstrekt anoniem aan te geven hoe zij deze begrippen in dit 
kaderr waarderen, uitgaande van de invulling van deze aspecten zoals is beschreven 
inn hoofdstuk II.606 

Vann de 224607 aangeschreven parlementariërs hebben er 79 gereageerd. Een respons 
vann ruim 35,2%. Hiervan waren 43 Tweede Kamerleden en 36 Eerste Kamerleden. 
Dee respons bij de Eerste Kamer (48,6%) was derhalve hoger dan bij de Tweede 
Kamerledenn (28,7%) Voor een volledig overzicht van alle scores zie de bijlage ach-
terinn dit boek. 

Dee meerderheid van de respondenten acht de gevraagde weging mogelijk. Zeven 
respondentenn geven als mening te kennen dat het waarderen van deze aspecten 
slechtss kan plaatsvinden in een concreet geval en dat aan deze aspecten in abstrac-
too geen waardering kan worden toegekend. Kennelijk wensten zij zich niet op 
voorhandd in abstracto op een bepaalde weging vast te leggen. Dat neemt niet weg 
datt het opstellen van een waarderingsschaal ook voor de parlementariërs zelf het 
inzichtt kan vergroten in de aspecten die een rol spelen bij het formuleren van over-
gangsrecht. . 

6055 Op basis van Naamlijst der leden van 2 januari 1998 (Tweede Kamer) respectievelijk 1 november 1997 

(Eerstee Kamer). 
6066 De desbetreffende brief is opgenomen als bijlage achterin dit boek. 

6077 Het Eerste Kamerlid mevrouw Grewel was ten tijde van de enquête net overleden en haar opvolger J.N. Scholten 

wass nog niet beëdigd. 
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Uitt de bruikbare reacties laat zich het volgende beeld samenstellen. 

rechtszekerheid d 
gelijkheid d 
vertrouwen n 
uitvoerbaarheid d 
budget t 

waarderingg totaal 

100 0 
92 2 
89 9 
80 0 
67 7 

tabell 1 waardering totaal 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

aspect t 

rechtszekerheid d 
gelijkheid d 
vertrouwen n 
uitvoerbaarheid d 
budget t 

waarderingg Tweede Kamer 

100 0 
93 3 
89 9 
76 6 
64 4 

tabell l a waardering Tweede Kamer 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

aspect t 

rechtszekerheid d 
gelijkheid d 
vertrouwen n 
uitvoerbaarheid d 
budget t 

waarderingg Eerste Kamer 

100 0 
89 9 
88 8 
83 3 
69 9 

tabell 1b waardering Eerste Kamer 

Dezee score is tot stand gekomen door eerst de gemiddelde waardering per aspect te 
berekenenn door alle scores op te tellen en te delen door het aantal respondenten. 
Indienn een van de aspecten niet en de overige vier wel zijn gewaardeerd, is de des-
betreffendee respondent voor het bepalen van het gemiddelde van het niet gewaar-
deerdee aspect niet meegeteld. Budget is bijvoorbeeld door twee respondenten niet 
gewaardeerdd en vertrouwen is door een respondent niet van een waardering voor-
zien.. Het gemiddelde voor het aspect budget is berekend door de totale score te 
delenn door 70 in plaats van door 72 en bij vertrouwen is door 71 gedeeld in plaats 
vann door 72 (zie tabel 2). Een beperkt aantal respondenten had het in hun ogen be-
langrijkstee aspect niet op 100 gewaardeerd, maar op een getal tussen nul en 100. 
Dezee waarden zijn geëxtrapoleerd door de door de respondent aangegeven hoogste 
scoree op 100 te stellen en de overige scores te vermenigvuldigen met de factor 
100:hoogstee score. Had de respondent het in zijn ogen belangrijkste aspect bij-
voorbeeldd op 90 gewaardeerd, dan is dit aspect voor het berekenen van het gemid-
deldee op 100 gesteld en zijn de overige door de desbetreffende respondent aange-
gevenn scores vermenigvuldigd met 1,11 (100:90). 
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Vervolgenss is deze gemiddelde score eveneens en op dezelfde wijze geëxtrapoleerd 
doorr de hoogste (in casu rechtszekerheid) te stellen op 100 en de overige scores te 
vermenigvuldigenn met de factor 100:gemiddelde score rechtszekerheid. De gemid-
deldee score van rechtszekerheid was 96,27 (zie tabel 2). De gemiddelde scores van 
dee andere aspecten zijn dus vermenigvuldigd met de factor 100:96,27 = 1,0387736. 
Vervolgenss zijn de resultaten afgerond op gehele getallen. 

Opvallendd is het gat dat er valt tussen de nummers een en twee en tussen de num-
merss vier en vijf . Rechtszekerheid is met afstand het belangrijkste aspect. Ten op-
zichtee van gelijkheid scoort het acht punten hoger. Budget worden relatief duide-
lij kk minder belangrijk gevonden en scoort dertien punten lager dan nummer vier 
uitvoerbaarheid.. Gelijkheid en vertrouwen scoren ongeveer even hoog. Het verschil 
bedraagtt slechts drie punten. Uitvoerbaarheid en budget worden door de Eerste 
Kamerr relatief belangrijker gevonden dan door de Tweede Kamer. De Tweede 
Kamerr hecht relatief meer belang aan gelijkheid en vertrouwen dan de Eerste 
Kamer. . 

Daarnaastt is nog bekeken wat per aspect de hoogste score, de laagste score en de 
gemiddeldee score was. 

gemiddelde e 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

rechtszekerheid d 
gelijkheid d 
vertrouwen n 
uitvoerbaarheid d 
budget t 

100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 

70 0 
50 0 
50 0 
40 0 
20 0 

96,27 7 
88,20 0 
85,48 8 
76,85 5 
64,28 8 

tabell 2 hoogste, laagste en gemiddelde waarde totaal 

gemiddelde e 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

rechtszekerheid d 
gelijkheid d 
vertrouwen n 
uitvoerbaarheid d 
budget t 

100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 

75 5 
60 0 
50 0 
60 0 
25 5 

96,28 8 
90,61 1 
86,50 0 
74,33 3 
62,57 7 

tabell 2a hoogste, laagste en gemiddelde waarde Tweede Kamer 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

aspect t 

rechtszekerheid d 
gelijkheid d 
vertrouwen n 
uitvoerbaarheid d 
budget t 

hoogste e 

100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 

laagste e 

70 0 
50 0 
50 0 
40 0 
20 0 

gemiddelde e 

96,25 5 
85,20 0 
84,23 3 
80,00 0 
66,43 3 

tabell 2b hoogste, laagste en gemiddelde waarde Eerste Kamer 
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Hieruitt blijk t dat elk aspect inderdaad van belang wordt geacht. Aan elk aspect 
wordtt de score 100 toegekend door ten minste een parlementariër. De spreiding is 
echterr veel groter bij de aspecten die de laagste waardering hebben. Tussen de 
laagstee en de hoogste waardering van het aspect budget zit 80 punten. Bij rechtsze-
kerheidd is dit slechts 30 punten. 

Tenslottee is nog gekeken welke aspect het meest werd gewaardeerd met 100 en dat 
derhalvee kan worden beschouwd als het leidende principe bij het formuleren van 
fiscaall  overgangsrecht. Hieruit blijk t dat rechtszekerheid met afstand door de 
Nederlandsee parlementariërs het meest werd genoemd als het belangrijkste aspect. 
Ruimm 68% van de respondenten van bruikbare formulieren waardeert rechtszeker-
heidd met 100. Opvallend is hierbij nog dat rechtszekerheid slechts twee keer als 
derde,, een keer als vierde en geen enkele keer als vijfde werd gerangschikt. De con-
clusiee is dan ook gerechtvaardigd dat het parlement het beeld bevestigt dat voort-
vloeitt uit de in hoofdstuk II beschreven literatuur en de onderzochte parlementaire 
stukkenn en jurisprudentie, dat rechtszekerheid bij het formuleren van fiscaal over-
gangsrechtt voor levensverzekeringen het uitgangspunt dient te zijn. Een tweede 
opvallendee zaak is de positie van het budget. In ruim 62% van de gevallen werd 
budgett voor het bepalen van de waardering als minst belangrijk gewaardeerd. Dit 
iss des te opvallender omdat uit mijn onderzoek is gebleken dat budget in de prak-
tij kk een zeer belangrijke rol speelt. Zoals reeds geconstateerd, is het zelfs bijna een 
randvoorwaardee geworden waarbinnen de afweging van de andere aspecten dient 
plaatss te vinden. Indien er echter geen concreet geval aan de orde is, blijken de 
Nederlandsee Tweede en Eerste Kamerleden budget laag te waarderen in verhou-
dingg met de overige aspecten. Dit is in overeenstemming met de resultaten van het 
onderzoekk naar de visies van diverse schrijvers en instanties op dit punt zoals 
beschrevenn in hoofdstuk II . Het is echter in strijd met de praktijk zoals die wordt 
gevormdd door de in het kader van dit onderzoek bekeken fiscaal overgangsrecht 
voorr levensverzekeringen zoals dat sinds 1964 is geformuleerd. Als puntje bij paaltje 
komt,, blijken de parlementariërs relatief snel te zwichten voor budgettaire argu-
menten. . 

Totaal l 

genoemdd als eerste 
genoemdd als tweede 
genoemdd als derde 
genoemdd als vierde 
genoemdd als vijfde 

totaal l 

rechts--
zekerheid d 

49 9 
20 0 
2 2 
1 1 
0 0 

72 2 

ge l i j khe i d d 

21 1 
25 5 
19 9 
2 2 
5 5 

72 2 

vertrouwen n 

14 4 
16 6 
27 7 
12 2 
2 2 

7 1 « .K K 

uitvoer--
baarheid d 

5 5 
8 8 
13 3 
38 8 
8 8 

72 2 

budget t 

3 3 
1 1 
3 3 
19 9 
44 4 

70H" " 

tabell 3, aantallen keren dat aspect is genoemd totaal 

6088 Bij een respondent werd vertrouwen niet van een waardering voorzien 

6099 Bij twee respondenten werd budget niet van een waardering voorzien. 
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Tweedee Kamer gelijkheidd vertrouwen uitvoer-

genoemdd als eerste 
genoemdd als tweede 
genoemdd als derde 
genoemdd als vierde 
genoemdd als vijfde 

totaal l 

zekerheid d 

26 6 
12 2 
2 2 
0 0 
0 0 

40 0 

14 4 
14 4 
10 0 
2 2 
0 0 

40 0 

10 0 
9 9 
15 5 
4 4 
1 1 

3 9 6 . 0 0 

b a a r h e id d 

1 1 
3 3 
7 7 
25 5 
4 4 

40 0 

0 0 
0 0 
1 1 
13 3 
25 5 

39M I I 

tabell 3a, aantallen keren dat aspect is genoemd Tweede Kamer 

Eerstee Kamer gelijkheidd vertrouwen uitvoer-

genoemdd als eerste 
genoemdd als tweede 
genoemdd als derde 
genoemdd als vierde 
genoemdd als vijfde 

totaal l 

zekerheid d 

23 3 
8 8 
0 0 
1 1 
0 0 

32 2 

7 7 
11 1 
9 9 
0 0 
5 5 

32 2 

4 4 
7 7 
12 2 
8 8 
1 1 

32 2 

baarheid d 

4 4 
5 5 
6 6 
13 3 
4 4 

32 2 

3 3 
1 1 
2 2 
6 6 
19 9 

316 12 2 

tabell 3b, aantallen keren dat aspect is genoemd Eerste Kamer 

IX.44 Toepassin g in het verlede n 

Uitt het onderzochte overgangsrecht blijk t dat de hierboven beschreven afweging 
zoo nu en dan en wellicht onbewust, tot op zekere hoogte is gemaakt. Hij heeft ech-
terr nog nooit structureel en bewust plaatsgevonden. Een voorbeeld dat het dichtste 
bijj  de wijze komt waarop de afweging mijns inziens moet worden gemaakt, vinden 
wee opvallend genoeg niet op het terrein van fiscaal overgangsrecht voor levensver-
zekeringen,, maar bij de overgangsregeling van de Anw. De vraag of mijn manier 
vann afwegen tevens kan worden toegepast op andere rechtsgebieden, valt gezien de 
vraagstellingg van de enquête, niet met zekerheid te beantwoorden. De overgangs-
regelingg van de Anw vormt echter wel een goede illustratie van hoe het afwegings-
process bij fiscaal overgangsrecht voor levensverzekeringen zou kunnen verlopen. 
Doorr staatssecretaris Linschoten is toen gekwantificeerd aangegeven wat het bud-
gettairee belang was. De voor 1998 ingeboekte besparing ter grootte van een mil-
jardd gulden is door hem zodanig zwaar concreet gewaardeerd, dat aspecten als 
vertrouwenn en rechtszekerheid uiteindelijk een lager relatief gewicht hebben gekre-
genn dan het budget. In de Eerste Kamer verdedigde Linschoten dit door te stellen: 
"Hett is uitgesloten om in dit dossier een oplossing te vinden waarbij een miljard 
wordtt bespaard in cijfers 1998 met volledige eerbiedigende werking voor alle be-
staandee gevallen. (...) Sterker nog, als ik ook maar de geringste mogelijkheid zou 

6100 Bij een respondent werd vertrouwen niet van een waardering voorzien 

6111 Bij een respondent werd budget niet van een waardering voorzien. 

6122 Bij een respondent werd budget niet van een waardering voorzien. 

275 5 



Hoofdstu kk IX Evaluatie, conclusies en aanbevelingen 

hebbenn gezien om een miljard te besparen in 1998 met volledige eerbiedigende 
werking,, dan zou ik zeker indachtig de discussie met de Eerste Kamer op het punt 
vann overgangsrecht geen moment hebben getwijfeld om dat voorstel te doen."613 

Linschotenn geeft hiermee impliciet aan dat budget voor hem een lagere plaats in de 
waarderingsschaall  heeft dan vertrouwen en rechtszekerheid. Het belang van budget 
inn dit specifieke geval is echter zodanig, dat het boven het belang van vertrouwen 
enn rechtszekerheid gaat. 

Bijj  de aanpassing van het fiscale regime voor pensioen-BV's werd door de staatsse-
cretariss van Financiën eveneens veel concrete waarde toegekend aan het budgettai-
ree aspect.614 Desgevraagd1,15 kon de staatssecretaris echter niet kwantificeren hoe 
groott deze belangen nu daadwerkelijk waren616. De afwegingen van de staatssecre-
tariss waren dus kennelijk meer gebaseerd op het 'belastingrecht uit de buik'6r dan 
opp een geobjectiveerde manier van afwegen zoals hierboven beschreven. Het con-
cretee budgettaire belang kon door de staatssecretaris niet op macroniveau worden 
bepaald.. In dat geval had dit aspect voor deze specifieke situatie dus op hetzelfde 
niveauu als de plaats in de waarderingsschaal moeten worden gesteld. 

Ookk bij de wetgeving terzake van de beperking van de aftrek van rente als per-
soonlijkee verplichtingen is de door mij voorgestane afweging min of meer gemaakt. 
Dee staatssecretaris kende aan gelijkheid en budget in dit specifieke geval een dermate 
grotee waarde toe dat het uitkwam boven dat van rechtszekerheid en vertrouwen. 
Naastt het aspect van de ongelijkheid was de budgettaire derving van ƒ 38 tot ƒ 53 
miljoenn voor de staatssecretaris een doorslaggevend argument om geen ruimere 
eerbiedigendee werking in te voeren618. 

Dee consequentie hiervan is dat sprake is van materiële terugwerkende kracht voor 
belastingplichtigenn die voor op de datum van wetswijziging bestaande leningen de 
daaropp verschuldigde rente niet meer volledig als persoonlijke verplichtingen kun-
nenn aftrekken. De terugwerkende kracht gaat niet verder dan het moment waarop 
dee aangekondigde wetswijziging aan de belastingplichtigen is kenbaar gemaakt. Of 
err sprake is van een ernstige leemte in de wet die door deze wetswijziging moest 
wordenn gerepareerd, kan mijns inziens worden betwijfeld. De aftrek van rente als 
persoonlijkee verplichtingen kent een dermate lange historie dat het onwaarschijn-
lij kk is dat in 1996 ineens een ernstige leemte wordt geconstateerd. Ook valt het 
niett uit te sluiten dat bij belastingplichtigen gewekte verwachtingen niet worden 
gehonoreerdd en dat (daardoor) sprake kan zijn van voor de desbetreffende belas-
tingplichtigenn in redelijkheid niet aanvaardbare gevolgen. Dit zal met name het ge-
vall  zijn bij belastingplichtigen die langlopende leningen zijn aangegaan, zonder dat 
zijj  hiermee primair fiscaal voordeel trachten te behalen door met geleend geld on-
belastee vermogensgroei te creëren. Het tijdens de parlementaire behandeling ge-

6133 Eerste Kamer 1994-1995. veertiende vergadering 19 december 1995, blz. 15-557, l.k. 
6144 Tweede Kamer 1992-1993, 23 046, nr. 3, blz. 4. 
6155 Tweede Kamer 1992-1993, 23 046, nr. 5. blz. 7. 
6166 Tweede Kamer 1992-1993, 23 046, nr. 6, blz. 9. 
6177 Van Dijck in zijn noot onder HR 11 oktober 1995, BNB 1995/340 
6188 Tweede Kamer 1996-1997, 24 761, nr. 7, blz. 43. 

276 6 



Hoofdstu kk IX Evaluatie, conclusies en aanbevelingen 

noemdee voorbeeld van de afkoop van alimentatie met geleend geld, is hiervan een 
treffendee illustratie. 

IX.55 Enkel e bijzonder e aanbevelinge n voo r fiscaa l overgangsrech t 
voo rr  levensverzekeringe n 
Naastt de aspecten die een rol spelen bij de afweging die moet worden gemaakt om 
dee vraag te beantwoorden of en in hoeverre er bijzondere omstandigheden zijn die 
eenn afwijking van de onmiddellijke werking noodzakelijk maken, heeft het in dit 
proefschriftt beschreven onderzoek voldoende aanknopingspunten opgeleverd om 
eenn aantal praktische aanbevelingen op te stellen die in het bijzonder bij het formu-
lerenn van fiscaal overgangsrecht voor levensverzekeringen een rol spelen. 

Belangrijkstee conclusie is dat voor langlopende contracten en verplichtingen, zoals 
overeenkomstenn van levensverzekering, gezien de aard van de contracten het 
rechtszekerheidsaspectt zodanig zwaar dient te wegen dat zowel formele als mate-
riëlee terugwerkende kracht wordt vermeden. De Nederlandse belastingplichtige 
moett er in principe van uit kunnen gaan dat de Nederlandse overheid een be-
trouwbaree partner is die er voor zorgt dat de wetgeving consistent is. Dit geldt 
eenss te meer voor langjarige contracten die vrijwel volledig zijn gebaseerd op ver-
trouwen,, zoals overeenkomsten van levensverzekering. Dit blijk t ook uit de waar-
deringg van het aspect rechtszekerheid ten opzichte van de aspecten die een inbreuk 
opp de eerbiedigende werking kunnen rechtvaardigen, zoals budget, gelijkheid en 
uitvoerbaarheid.. Wijzigingen in de wetgeving die de belastingplichtige ten tijde van 
hett afsluiten van een overeenkomst van levensverzekering nog niet kon voorzien, 
behorenn geen invloed te hebben op de door hem aangegane langjarige verplichtin-
gen.. In 't Veld formuleert dit als volgt: "Opgewekte verwachtingen waarop men in 
redelijkheidd kan bouwen, moeten worden gehonoreerd, tenzij overwegende bezwa-
renn zich hiertegen verzetten."619 Inbreuk op dit uitgangspunt kan slechts worden 
gemaaktt indien bijzondere omstandigheden dit noodzakelijk maken. 
Naastt dit uitgangspunt waardoor het noodzakelijk is om ten gevolge van wetswij-
zigingenn op het terrein van overeenkomsten van levensverzekering in beginsel 
overgangsrechtt te formuleren, kan een aantal specifieke aanbevelingen worden 
gegevenn voor het opstellen van fiscaal overgangsrecht voor levensverzekeringen. 

IX.5.11 Definitie bestaande aanspraak 
Indienn overgangsrecht wordt geformuleerd voor op een bepaalde datum bestaande 
aanspraken,, dient dit begrip in de overgangsregeling zelf deugdelijk en concreet te 
zijnn geformuleerd. Een definitie die inhoudt dat bestaande aanspraken aanspraken 
zijnn die bestaan, is te abstract en dus niet bruikbaar. Uitgaande van de definitie van 
hett begrip aanspraak als het toegekende recht dat een stamrechtcrediteur jegens de 
stamrechtdebiteurr kan doen gelden op toekomstige uitkeringen, stel ik als algemene 
definitiee van het begrip bestaande aanspraak voor: "Een bestaande aanspraak is 
eenn aanspraak die voortvloeit uit een op de cruciale datum bestaande overeen-
komstt (zie paragraaf IX.5.2) en die naderhand niet zodanig wordt gewijzigd {zie 

6199 mr J. in 't Veld, Beginselen van behoorlijk bestuur, Zwolle 1979, blz. 90. 
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paragraaff  IX.5.4) dat een nieuwe aanspraak ontstaat". 
Hett beginsel dat langjarige verplichtingen in principe moeten worden gehonoreerd, 
gaatt niet zo ver dat ook wijzigingen in deze verplichtingen die worden aangebracht 
nadatt de overgangsperiode is ingegaan hieronder moeten vallen. Ten tijde van een 
wijzigingg gedurende de overgangsperiode is de belastingplichtige op de hoogte van 
dee wetswijzigingen en kan hij de consequenties van zijn handelen op de fiscale 
gevolgenn voor zijn levensverzekering in voldoende mate inschatten. Bij het sluiten 
vann de overeenkomst is dit niet mogelijk met betrekking tot wetswijzigingen die in 
dee (verre) toekomst liggen. Daarom dient de aanspraak zoals die luidt ten tijde van 
dee wetswijziging te worden geëerbiedigd en is dit niet noodzakelijk voor nieuwe 
aansprakenn die door wijziging van bestaande aanspraken ontstaan, ook al worden 
zijj  fiscaal als een voortzetting van de oude beschouwd (zie paragraaf IX.5.7). 

IX.5.22 Bestaand e overeenkoms t 

Voorr de vraag of sprake is van een bestaande overeenkomst van levensverzekering 
staa ik een civieljuridische benadering voor. Teneinde het tijdstip waarop een over-
eenkomstt is tot stand gekomen objectief te kunnen vaststellen, is het moment 
waaropp de wilsovereenstemming definitief is tot stand gekomen - en er strikt juri-
dischh sprake is van een overeenkomst - niet voldoende. Over dit moment kan 
naderhandd discussie ontstaan tussen belastingplichtige en de belastingdienst. Om 
dergelijkee discussies te vermijden en een objectief meetbaar punt te creëren, stel ik 
voorr om als aanvullende eis te stellen dat tevens de eerste of enige premie is ge-
stort.. Om van een bestaande overeenkomst in de zin van fiscaal overgangsrecht 
voorr levensverzekeringen te kunnen spreken, moet dus zijn voldaan aan een dub-
belee voorwaarde. Er moet sprake zijn van wilsovereenstemming tussen de verzeke-
ringnemerr en de verzekeringsmaatschappij en de eerste of enige premie moet zijn 
gestort.. Deze dubbele voorwaarde dient als zodanig in de wettekst van de over-
gangsregelingg te zijn opgenomen. 

IX.5.33 Tijdsti p storte n eerst e of enig e premi e 

Hett tijdstip waarop de eerste of enige premie is gestort, moet ondubbelzinnig kun-
nenn worden vastgesteld. Met name indien sprake is van het betalen door middel 
vann een bank- of girorekening zou hierover discussie kunnen ontstaan door het 
verschill  in de datum van afschrijven bij de premiebetaler en de datum van bij-
schrijvenn bij de verzekeraar. Hierbij moet ook weer een civieljuridische benadering 
wordenn gevolgd, zodat als uitgangspunt geldt dat conform artikel 6:114, tweede 
lidd BW als het tijdstip van storten geldt het tijdstip waarop de rekening van de 
schuldeiserr wordt gecrediteerd. Het verdient aanbeveling om dit uitgangspunt als 
zodanigg op te nemen in de wettekst van de overgangsregeling. 

IX.5.44 Wijzigin g van een bestaand e aanspraak , nieuw e aanspraa k 

Bestaandee aanspraken worden in beginsel geëerbiedigd. Indien een bestaande aan-
spraakk wordt gewijzigd, ontstaat in beginsel een nieuwe aanspraak tenzij voor de 
wijzigingg de instemming van de verzekeraar niet expliciet noodzakelijk is. Met 
anderee woorden: wijzigingen die mogelijk zijn op grond van reeds bij aanvang in 
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dee overeenkomst opgenomen bevoegdheden van de verzekeringnemer, leiden niet 
tott een nieuwe aanspraak. Ook hierbij sta ik derhalve een civiel]uridische benade-
ringg voor. Wijzigingen die in fiscaal opzicht neutraal zijn, omdat bijvoorbeeld de 
nieuwee overeenkomst wordt beschouwd als een voortzetting van de oude620, kun-
nenn desondanks leiden tot een nieuwe aanspraak in civiel juridische zin. Het criteri-
umm hierbij is of voor de desbetreffende wijziging strikt genomen de instemming 
vann de verzekeraar is vereist, of dat de verzekeringnemer de wijziging ook tegen de 
zinn van de verzekeraar kan laten doorvoeren omdat de onderliggende verzeke-
ringsovereenkomstt hier in voorziet. 

IX.5.55 Geen verwijzin g naar niet meer geldend e wetgevin g 
Dee eerbiedigende werking dient te worden opgenomen in bestaande wetgeving. 
Verwijzingenn naar "de regels die daarvoor golden op 31 december 19.." maken het 
overgangsrechtt moeilijk leesbaar en nodeloos gecompliceerd. Indien dergelijke ver-
wijzingenn worden gebruikt, is het noodzakelijk om oude, in beginsel niet meer gel-
dende,, wetteksten tot in lengte van jaren te bewaren en te beheersen. Op grond 
vann de overgangsregeling zoals opgenomen in artikel 75 Wet IB 1964 moeten bij-
voorbeeldd de regels zoals die golden op 31 december 1991 tot in lengte van jaren 
wordenn toegepast. Daarnaast moeten voor de toepassing van artikel 38 Wet LB 
19644 de werking van artikel 11, eerste lid, onderdeel g Wet LB 1964 zoals dat op 
311 december 1994 luidde, blijvend worden beheersd. Hetzelfde geldt voor artikel 
31,, zesde lid tweede volzin Wet IB 1964 zoals dat op 31 december 1991 luidde als 
wee de overgangsregeling van artikel 76 Wet IB 1964 willen toepassen. Op grond 
vann artikel 80b Wet IB 1964 moeten we ook nog de tekst van de artikelen 19, 44j, 
derdee lid, 59a en 65, tweede lid, zoals die luidden op 31 december 1991 blijven 
beheersenn en dwingt artikel 69 Wet IB 1964 ons dit te doen voor de artikelen 45, 
eerstee lid onderdeel g en 80c Wet IB 1964. Dergelijke verwijzingen naar niet meer 
geldendee wetgeving zorgt voor een versnippering van de feitelijke bepalingen van 
hett overgangsrecht. De Pocket Belastingwetten van het lopende jaar biedt niet 
meerr in alle gevallen de relevante wetteksten. De belastingadviseur of belasting-
ambtenaarr die wordt geconfronteerd met overeenkomsten van levensverzekering 
moett in ieder geval ook de versies 1991 en 1994 bij de hand hebben. Dat geldt 
ookk voor de ambtenaar die in 2010 mijn aangifte moet regelen waarin ik nog lijf -
rentepremiee aftrek voor een onder artikel 75 Wet IB 1964 vallende kapitaalverze-
keringg met lijfrenteclausule, die ik heb afgesloten toen deze ambtenaar nog niet 
eenss was geboren. 

Eenn goed voorbeeld van hoe het wel moet, is artikel 78a Wet IB 1964. De daarin 
opgenomenn overgangsregeling is volledig opgenomen in de wettekst zelf. Verwij-
zingenn naar in voorgaande jaren geldende bepalingen zijn niet opgenomen. 

IX.5.66 Overgangsregelin g vanaf aanvang in het wetsvoorste l 
Overgangsrechtt is niet altijd vanaf aanvang een onderdeel geweest van de onder-
zochtee wetgeving. Soms is het pas na aandringen van de Tweede of Eerste Kamer 

6200 Zoals bijvoorbeeld artikel 25, vierde lid, dertiende lid en veertiende lid Wet IB 1964. 

279 9 



Hoofdstu kk IX Evaluatie, conclusies en aanbevelingen 

bijj  nota van wijziging in het wetsvoorstel opgenomen621, of werd het in een nog 
laterr stadium door het parlement bij amendement toegevoegd"2. Dit is op zich een 
onwenselijkee situatie. Enerzijds weten belastingplichtigen die worden geconfron-
teerdd met een wijziging in het fiscale regime dat van toepassing is op hun overeen-
komstt van levensverzekering niet vanaf de indiening van het wetsvoorstel waar zij 
aann toe zijn. Anderzijds is de parlementaire behandeling van naderhand bij nota 
vann wijziging of amendement toegevoegde bepalingen minder uitgebreid dan van 
bijj  de indiening van het wetsvoorstel reeds opgenomen artikelen. De parlementaire 
geschiedeniss is een belangrijke bron voor de interpretatie van wetsartikelen. Deze 
dientt dan ook, ook op het terrein van het fiscale overgangsrecht voor levensverze-
keringen,, zo uitgebreid mogelijk te zijn. Bij elke voorgenomen wetswijziging waar-
inn het fiscale regime voor levensverzekeringen wordt gewijzigd, dienen overgangs-
bepalingenn vanaf de indiening te zijn opgenomen in het wetsvoorstel. 

IX.5.77 Oud regime of nieuw regime, geen tussenvormen 

Hett overgangsrecht met betrekking tot overeenkomsten van levensverzekering 
dientt helder en zuiver te worden geformuleerd. Hierbij geldt als uitgangspunt dat 
volstrektt duidelijk moet zijn wat de status van de desbetreffende overeenkomst is. 
Hijj  kan ofwel onder het oude regime vallen, of hij is alle bepalingen van het nieu-
wee regime deelachtig. Tussenvormen zijn niet wenselijk en niet nodig. Een lijfrente, 
stamrechtt of kapitaalverzekering die niet, of niet langer, onder het oude regime 
valtt en waarop het overgangsregime dus niet (meer) van toepassing is, moet worden 
beschouwdd en behandeld als een lijfrente, stamrecht of kapitaalverzekering waar-
opp het nieuwe regime van toepassing is. Bepalingen zoals artikel 75, vierde lid Wet 
IB,, op grond waarvan een lijfrente oude stijl die niet meer onder het overgangsrecht 
valt,, wordt beschouwd als een periodieke uitkering, zijn uit den boze. Zij maken 
dee overgangsregeling nodeloos ingewikkeld. De capriolen van de wetgever om het 
lekk te dichten waardoor inkomensoverheveling naar minderjarige kinderen moge-
lij kk was (zie paragraaf IV.7.1), zijn hiervan een treffend voorbeeld. Een lijfrente 
oudee stijl waarop de overgangsregeling niet meer van toepassing is, moet worden 
beschouwdd als een lijfrente nieuwe stijl en niet als een periodieke uitkering. 

IX .66 Samenvat t in g en beslui t 

Dee bestudering van het fiscale overgangsrecht met betrekking tot overeenkomsten 
vann levensverzekering in de Wet IB 1964 in de periode vanaf de invoering van deze 
wett tot 1 januari 1998 heeft tot de conclusie geleid dat de algemene beginselen van 
behoorlijkee wetgeving kunnen worden verbijzonderd tot een zevental aspecten dat 
eenn rol speelt bij de afweging die moet worden gemaakt bij het beantwoorden van 
dee vraag of en in hoeverre, er sprake is van bijzondere omstandigheden die het 
noodzakelijkk maken dat wordt afgeweken van de hoofdregel dat een wet in begin-
sell  onmiddellijke werking heeft. Naast legaliteit en evenredigheid, die als zodanig 
niett in de afweging kunnen worden betrokken, maar meer als randvoorwaarden 

6211 Bijvoorbeeld artikel 75 Wet IB 1964, zoals dat tot 1 januari 1992 luidde (zie hoofdstuk II) en artikel 37 

Wett LB 1964 (zie hoofdstuk VI), 

6222 Bijvoorbeeld artikel 38 Wet L8 1964 (zie hoofdstuk VI). 
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zijnn te beschouwen, zijn dit: rechtszekerheid, gelijkheid, vertrouwen, uitvoerbaar-
heidd en budget. Dat overgangsrecht moet voldoen aan de eisen die aan de formele 
wetgevingg worden gesteld, staat niet ter discussie. Dit aspect speelt in zoverre dan 
ookk geen rol bij het afwegen van de belangen van enerzijds de overheid en ander-
zijdss de belastingplichtigen. Het evenredigheidsbeginsel geeft het kader aan waarin 
dee afweging van de overige aspecten dient plaats te vinden. De voor een belasting-
plichtigee nadelige gevolgen van een overheidsbesluit mogen niet onevenredig zijn 
inn verhouding met de door dat besluit te dienen doelen. De onderlinge verhouding 
vann de aspecten rechtszekerheid, gelijkheid, vertrouwen, uitvoerbaarheid en bud-
gett kan worden vastgesteld aan de hand van het aan de desbetreffende aspecten 
toegekendee gewicht. De aan de hand van de in het kader van dit onderzoek onder-
zochtee literatuur en wetgeving bepaalde waardering van deze aspecten is getoetst 
aann de hand van een enquête onder alle Nederlandse parlementariërs. Hieruit 
blijk tt dat rechtszekerheid ook volgens de Nederlandse volksvertegenwoordigers de 
belangrijkstee factor is, gevolgd door gelijkheid, vertrouwen, uitvoerbaarheid en 
budget. . 

Naastt de hierboven beschreven wijze van afwegen, is in dit hoofdstuk nog een 
aantall  praktische aanbevelingen opgesteld dat van belang is bij het formuleren van 
fiscaall  overgangsrecht voor levensverzekeringen. Deze aanbevelingen voor fiscaal 
overgangsrechtt voor levensverzekeringen luiden: 
11 In beginsel noch materiële noch formele terugwerkende kracht; 
22 Overgangsrecht dient een deugdelijke en concreet geformuleerde definitie van 

hett begrip bestaande aanspraak te bevatten; 
33 Voor de vraag of sprake is van een bestaande overeenkomst geldt een dubbele 

eis;; er moet sprake zijn van wilsovereenstemming en de eerste of enige premie 
moett zijn gestort; 

44 Het tijdstip waarop de eerste of enige premie is gestort, is het tijdstip waarop 
dee rekening van de schuldeiser is gecrediteerd; 

55 Wijziging van een bestaande aanspraak doet in beginsel een nieuwe aanspraak 
ontstaan,, tenzij voor deze wijziging de instemming van de verzekeraar niet 
expliciett is vereist; 

66 Geen verwijzing naar niet meer bestaande wetgeving; 
77 Overgangsrecht dient vanaf aanvang in het wetsvoorstel te zijn opgenomen; 
88 Oud regime of nieuw regime, geen tussenvormen. 

Indienn de afweging van de aspecten die een rol spelen bij het formuleren van fiscaal 
overgangsrechtt voor levensverzekeringen geschiedt op de wijze zoals in dit proef-
schriftt is beschreven en overigens de aanbevelingen voor overgangsrecht worden 
gevolgd,, ontstaat een overgangsregeling die evenwichtig, eerlijk en uitvoerbaar is. 

Dee in dit proefschrift geformuleerde uitgangspunten vormen een praktische lei-
draadd en kunnen als richtsnoer worden genomen voor het opstellen van over-
gangsrechtt in situaties waarin sprake is van veranderende fiscale wetgeving en de 
invloedd daarvan op lopende overeenkomsten van levensverzekering. 
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Inn deze studie is onderzocht welke aspecten een rol spelen bij de afweging die moet 
wordenn gemaakt bij het beantwoorden van de vraag of en in hoeverre, er redenen 
zijnn om bij het formuleren van fiscaal overgangsrecht bij overeenkomsten van 
levensverzekeringg af te wijken van de hoofdregel dat een wet in beginsel onmiddel-
lijk ee werking heeft, zodat wordt voldaan aan de eis dat het overgangsrecht eendui-
digg en ongecompliceerd is, terwijl tevens recht wordt gedaan aan de belangen van 
dee belastingheffer en die van de belanghebbenden bij de ten tijde van de wetswijzi-
gingg bestaande overeenkomst. 

Inn hoofdstuk I is de onderzoeksopzet beschreven en is de probleemstelling gefor-
muleerd.. Tevens is het algemene kader van overgangsrecht geschetst aan de hand 
vann de door Hijmans van den Bergh onderscheiden categorieën: met terugwerken-
dee kracht, met onmiddellijke werking en met eerbiedigende werking. 

Inn hoofdstuk II is de visie van diverse schrijvers en instanties op overgangsrecht in 
zijnn algemeenheid en overgangsrecht bij fiscale wetgeving in het bijzonder beschre-
ven.. Hierbij is met name aandacht besteed aan de vraag welke werking nieuwe 
wettenn onder welke omstandigheden dienen te hebben. 
Aann de hand van de in dit hoofdstuk beschreven literatuur wordt geconstateerd, 
datt de hoofdregel is dat een wet in beginsel onmiddellijke werking heeft. Van deze 
hoofdregell  kan slechts worden afgeweken indien bijzondere omstandigheden dit 
noodzakelijkk maken. De afweging of en in hoeverre, deze omstandigheden aanwe-
zigg zijn dient te worden gemaakt aan de hand van de algemene beginselen van 
behoorlijkee wetgeving, die voor het onderzoeksveld kunnen worden verbijzonderd 
tott een zevental aspecten dat een rol speelt bij het maken van deze afweging op het 
specifiekee terrein van fiscaal overgangsrecht voor overeenkomsten van levensverze-
keringen.. Deze zeven aspecten vormen het toetsingskader waarbinnen de afweging 
moett worden gemaakt of en zo ja, in hoeverre er bijzondere omstandigheden zijn 
diee het noodzakelijk maken om de onmiddellijke werking van nieuwe wetgeving te 
beperkenn door fiscaal overgangsrecht voor overeenkomsten van levensverzekering 
tee formuleren. Dit zijn formele wetgeving, rechtszekerheid, gelijkheid, vertrouwen, 
uitvoerbaarheid,, budget en evenredigheid. Nadat alle aspecten afzonderlijk aan 
eenn nadere beschouwing zijn onderworpen, wordt de conclusie getrokken, dat 
gezienn het specifieke karakter van overeenkomsten van levensverzekering er bij 
dergelijkee overeenkomsten in beginsel steeds aanleiding is om af te wijken van de 
hoofdregell  van onmiddellijke werking. Terzake van overeenkomsten van levens-
verzekeringenn moet worden uitgegaan van het beginsel dat bestaande overeenkom-
stenn worden gerespecteerd, tenzij bijzondere zwaarwegende omstandigheden zich 
hiertegenn verzetten. Op basis van de in dit hoofdstuk beschreven denkbeelden zijn 
dee randvoorwaarden geformuleerd waarbinnen afwijking van dit uitgangspunt is 
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toegestaann en (materiële) terugwerkende kracht kan voorkomen. Deze randvoor-
waardenn houden in dat formeel en/of materieel terugwerkende kracht van belas-
tingwettenn slechts is toegestaan indien is voldaan aan een vijftal voorwaarden, te 
weten; ; 
•• er is geen sprake van gewekte verwachtingen op basis van toezeggingen, die 

doorr de terugwerkende kracht niet langer worden gehonoreerd; 
•• de wetswijziging is noodzakelijk om een concrete ernstige leemte die leidt tot 

ontgaann van belastingen, te repareren; 
•• er is geen sprake van voor de belastingplichtigen onaanvaardbare consequenties; 
•• de terugwerkende kracht is noodzakelijk om aankondigingseffecten en/of onge

lijkhedenn ten gevolge van lekken te voorkomen. 
•• de terugwerkende kracht gaat niet verder dan het moment waarop de aange

kondigdee wetswijziging kenbaar is geworden aan de belastingplichtigen 

Indienn en voor zover het in het kader van dit onderzoek onderzochte overgangs
rechtt elementen van (materiële) terugwerkende kracht bevat, zijn deze getoetst aan 
dezee randvoorwaarden. Het onderzoek heeft zich gericht op het overgangsrecht 
terzakee van overeenkomsten van levensverzekeringen in de periode die liep van de 
invoeringg van de Wet op de inkomsten belasting 1964 tot en met 31 december 
1997.. Het heeft zich met name gericht op de artikelen 75 {zoals dat luidde tot 
11 januari 1992), 75, 76, 78a Wet IB 1964, de artikelen 36, 37 en 38 Wet LB 1964 
enn artikel 60, vijfde lid Besluit IB 1941. Zijdelings zijn de artikelen 69 en 80b Wet 
IBB 1964 aan de orde gekomen. 

Inn hoofdstuk III is het overgangsrecht voor lijfrenten die reeds bestonden bij de 
invoeringg van de Wet IB 1964, zoals opgenomen in artikel 75 van die wet, onder
zochtt en beschreven. Geconcludeerd is dat artikel 75 pas in een laat stadium in de 
wett is opgenomen. De overgangsregeling houdt in, dat op 1 juli 1964 bestaande 
aansprakenn die volgens de oude wetgeving als lijfrenten werden aangemerkt ook 
naa die datum als lijfrenten worden beschouwd. Het begrip bestaande aanspraak is 
niett nader gedefinieerd. Uit de jurisprudentie blijkt, dat dit begrip restrictief moet 
wordenn geïnterpreteerd. Ik heb de stelling ingenomen dat het begrip bestaande 
aanspraakk vanuit een civieljuridisch perspectief moet worden benaderd. De be
perktee terugwerkende kracht die artikel 75 (oud) Wet IB 1964 in zich heeft, is op 
grondd van de uitgangspunten voor toelaatbaarheid van terugwerkende kracht, 
acceptabel. . 

Inn hoofdstuk IV komt het overgangsrecht voor lijfrenten die reeds bestonden bij de 
invoeringg van Brede herwaardering I, zoals opgenomen in artikel 75 Wet IB 1964, 
zoalss dat sinds 1 januari 1992 luidt, aan de orde. Artikel 75 is in de loop van de 
totstandkomingg van de wetswijzigingen in het kader van Brede herwaardering I 
ingrijpendd gewijzigd. De regeling heeft door de gekozen formulering een zeer 
ruimee werking. Ondanks een langdurige en gedegen parlementaire behandeling 
bleekk reparatiewetgeving al snel noodzakelijk. De reparatie blijkt echter niet af
doende.. De regeling van artikel 75, vierde lid is onlogisch en inconsistent. In dit 
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hoofdstukk is een voorstel voor een wetswijziging geformuleerd waardoor dit wordt 
opgehevenn en tevens het kennelijk onbedoelde gebruik, dat ook na de reparatie-
wetgevingg nog mogelijk is, kan worden bestreden. De materieel terugwerkende 
krachtt die artikel 75 in zich heeft, is gezien de uitlatingen van de staatssecretaris 
vann Financiën bij de presentatie van het zogenoemde voorontwerp van wet, in 
strijdd met de uitgangspunten voor toelaatbaarheid van terugwerkende kracht. 

Hoofdstukk V handelt over het overgangsrecht voor kapitaalverzekeringen die reeds 
bestondenn bij de wetswijzigingen ter reparatie van de koopsompolissen, zoals 
opgenomenn in artikel 78a Wet IB 1964. Geconcludeerd wordt dat de tegengestelde 
belangenn van enerzijds het eerbiedigen van bestaande contracten en anderzijds het 
tegengaann van oneigenlijk of onbedoeld gebruik in artikel 78a op een evenwichtige 
manierr met elkaar zijn verbonden. De beperkte terugwerkende kracht die artikel 
78aa in zijn oorspronkelijke opzet bevatte, is op grond van de uitgangspunten voor 
toelaatbaarheidd van terugwerkende kracht aanvaardbaar. Dit geldt echter niet voor 
hett per 1 januari 1992 van kracht geworden zevende lid. De daarin opgenomen 
materiëlee terugwerkende kracht is in strijd met de uitgangspunten voor toelaat-
baarheidd van terugwerkende kracht. 

Inn hoofdstuk VI wordt aandacht besteed aan het overgangsrecht voor kapitaalver-
zekeringenn die reeds bestonden bij de invoering van Brede herwaardering I, zoals 
opgenomenn in artikel 76 Wet IB 1964. Het overgangsrecht van artikel 76 heeft een 
principieell  andere invalshoek dan dat van artikel 75 Wet IB 1964. Voor kapitaal-
verzekeringenn die reeds bestonden op 1 januari 1992 geldt dat het interestbestand-
deell  in de uitkering nog wordt belast op de voet van het oude regime. Overigens is 
hett nieuwe regime van toepassing. Ook hier zijn de door de toezeggingen van de 
staatssecretariss gewekte verwachtingen niet volledig gehonoreerd. De interpretatie 
vann wat moet worden verstaan onder een normale en gebruikelijke optie is ruim-
hartig.. Desondanks is op enkele plaatsen sprake van strijd met de uitgangspunten 
voorr toelaatbaarheid van terugwerkende kracht. Dit wordt met name veroorzaakt 
doorr de behandeling volgens het nieuwe regime van de vervreemding aan een bin-
nenlandss belastingplichtige van een overigens onder de eerbiedigende werking val-
lendee kapitaalverzekering. 

Inn hoofdstuk VII komt het overgangsrecht in de Wet LB 1964 aan de orde zoals 
datt in de artikelen 36, 37 en 38 is opgenomen voor pensioenen en periodieke uit-
keringenn die reeds bestonden bij de invoering van Brede herwaardering II . Artikel 
366 was in eerste instantie een zeer lang en uitermate gecompliceerd artikel. 
Uiteindelijkk is het een heel kort artikel geworden dat ervoor zorgt dat de eisen die 
err sinds 1 januari 1995 worden gesteld aan een pensioenlichaam niet gelden voor 
lichamenn waarin bestaande aanspraken zijn ondergebracht. 
Dee overgangsregeling voor periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te 
dervenn loon is pas in een later stadium in het wetsvoorstel opgenomen. Door het 
ontbrekenn van een goede definitie van het begrip bestaande aanspraak bestaat 
onduidelijkheidd over welke wijzigingen er in een bestaand stamrecht mogen wor-
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denn aangebracht zonder dat dit leidt tot verlies van het overgangsregime. Ik heb er 
inn dit hoofdstuk voor gepleit om een tweede lid aan artikel 37 toe te voegen op 
grondd waarvan een stamrecht als bedoeld in artikel 37 kan worden omgezet in een 
anderr zodanig stamrecht, zonder dat dit tot verlies van het oude regime leidt. Daar-
toee heb ik een concreet voorstel geformuleerd. Artikel 38 heeft de materiële terug-
werkendee kracht weggenomen die het wetsvoorstel Brede herwaardering II in eer-
stee instantie bevatte voor belaste aanspraken die voor de inwerkingtreding van de 
wetswijzigingenn reeds bestonden, maar nadien pas tot uitkeringen leidden. Voor 
zoverr van toepassing is de terugwerkende kracht in deze artikelen niet in strijd met 
dee uitgangspunten voor toelaatbaarheid van terugwerkende kracht. 

Inn hoofdstuk VII I wordt een vergelijking getrokken met enkele nabij gelegen 
rechtsgebiedenn zoals het overgangsrecht zoals dat is geformuleerd bij de invoering 
vann het nieuwe Burgerlijk Wetboek, de Algemene nabestaandenwet, bij diverse 
wijzigingenn van de Pensioen- en spaarfondsenwet, de beperking van de als per-
soonlijkee verplichtingen aftrekbare rente en de nadere invulling van het begrip 
levensverzekeringg door de Verzekeringskamer. 

Aann de hand van de in de voorafgaande hoofdstukken onderzochte overgangsrege-
lingenn wordt in hoofdstuk IX geconstateerd, dat uit de onderzochte literatuur en 
parlementairee geschiedenis van de onderzochte wetgeving blijk t dat er steeds een 
afwegingg moet worden gemaakt tussen de zeven genoemde aspecten teneinde te 
kunnenn vaststellen of en zo ja, in hoeverre er redenen zijn om af te wijken van de 
hoofdregell  van onmiddellijke werking. In dit hoofdstuk is getracht aan te geven op 
welkee wijze deze afweging zou kunnen geschieden. Hiertoe is eerst de waardering 
vann een aspect bepaald aan de hand van de resultaten van het onderzoek. Daarna 
iss deze positie getoetst aan de praktijk via de resultaten van een enquête onder alle 
Nederlandsee parlementariërs. 
Uitt mijn onderzoek blijk t dat rechtszekerheid het leidende aspect is bij het formu-
lerenn van fiscaal overgangsrecht voor levensverzekeringen. Tweede is gelijkheid, 
derdee vertrouwen, vierde uitvoerbaarheid. Budget wordt relatief het minst belang-
rij kk gevonden. Uit de enquête onder de Tweede en Eerste Kamerleden blijkt , dat de 
visiee van de medewetgever op dit punt niet afwijkt van deze conclusies. 
Opmerkelijkk is, dat uit het onderzoek blijkt , dat in de praktijk de medewetgever 
zichh niet gedraagt zoals uit de uitkomsten van de enquête mocht worden verwacht. 
Alss puntje bij paaltje komt, blijk t budget veelal een belangrijke zo niet doorslagge-
vendee rol te spelen. 

Vervolgenss zijn in dit hoofdstuk enkele aanbevelingen voor fiscaal overgangsrecht 
voorr overeenkomsten van levensverzekering geformuleerd. Samengevat luiden deze 
alss volgt: 
11 In beginsel noch materiële noch formele terugwerkende kracht; 
22 Overgangsrecht dient een deugdelijke en concreet geformuleerde definitie van 

hett begrip bestaande aanspraak te bevatten; 
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33 Voor de vraag of sprake is van een bestaande overeenkomst geldt een dubbele 
eis;; er moet sprake zijn van wilsovereenstemming en de eerste of enige premie 
moett zijn gestort; 

44 Het tijdstip waarop de eerste of enige premie is gestort, is het tijdstip waarop 
dee rekening van de schuldeiser is gecrediteerd; 

55 Wijziging van een bestaande aanspraak doet in beginsel een nieuwe aanspraak 
ontstaan,, tenzij voor deze wijziging de medewerking van de verzekeraar niet 
expliciett is vereist; 

66 Geen verwijzing naar niet meer bestaande wetgeving; 
77 Overgangsrecht dient vanaf aanvang in het wetsvoorstel te zijn opgenomen; 
88 Oud regime of nieuw regime, geen tussenvormen. 

Indienn deze aanbevelingen worden gevolgd, ontstaat een overgangsregeling waarin 
dee afweging die moet worden gemaakt bij het vaststellen of en in hoeverre, er bij-
zonderee omstandigheden zijn die afwijken van de hoofdregel rechtvaardigen op 
verantwoordee wijze en aan de hand van de in dit onderzoek beschreven aspecten 
kann worden gemaakt. De aspecten die een rol spelen bij het formuleren van over-
gangsrechtt voor levensverzekeringen zijn dan met elkaar in balans en met de 
belangenn van de overheid enerzijds en de belastingdienst anderzijds is op even-
wichtigee wijze rekening gehouden. 

Uitgangspuntt hierbij is dat in beginsel eerbiedigende werking voor de gehele loop-
tij dd dient te gelden voor op de datum van wetswijziging bestaande overeenkom-
sten,, tenzij bijzondere en zwaarwegende omstandigheden zich daartegen verzetten. 
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Thiss study has examined which aspects affect the evaluation which must be done 
too ascertain whether and to what extent, when formulating transitional fiscal law 
inn the case of life insurance contracts, there are reasons for deviating from the 
generall  rule that, in principle, a law has direct effect, so as to satisfy the requirement 
thatt transitional law must be clear and uncomplicated while also being fair to the 
interestss of the tax authority and those of the parties concerned in a contract existing 
att the time of the amendment to the law. 

Chapterr I described the structure of the study and formulated the issues. It also 
outlinedd the general framework of transitional law on the basis of the categories 
identifiedd by Hijmans van den Bergh, with retrospective effect, with direct effect 
andd with non-retrospective effect. 

Chapterr II described the views of various writers and agencies on transitional law 
inn general and transitional fiscal legislation in particular. Special attention was 
paidd to the question of what effect new laws should have under what conditions. 
Onn the basis of the literature described in this chapter, we find that the main rule 
iss that, in principle, a law has direct effect. It is possible to deviate from this general 
rulee only where special circumstances so require. The evaluation of whether and to 
whatt extent such circumstances are present must be carried out on the basis of the 
generall  principles of proper legislation which, in the case of the field being studied, 
cann be divided into seven aspects which affect that evaluation in the specific sphere 
off  transitional fiscal law concerning life insurance contracts. These seven aspects 
formm the examination framework within which the evaluation should be carried 
outt to ascertain whether and, if so, to what extent there are special circumstances 
whichh make it necessary to limi t the direct effect of new legislation by formulating 
transitionall  fiscal law for lif e insurance contracts. These are formal legislation, 
legall  certainty, equality, legitimate expectation, enforceability, cost and proportio-
nality.. After individual, close examination of all these aspects, the conclusion is 
that,, given the specific character of life insurance contracts, in the case of such 
contractss there is in principle always reason to deviate from the general rule of 
directt effect. In the case of life insurance contracts it is necessary to adopt the 
principlee that existing contracts should be respected unless there are special, sub-
stantiall  grounds for not doing so. The ideas described in this chapter formed the 
basiss for formulating the basic conditions within which it is permissible to deviate 
fromm this principle and avoid (material) retrospective effect.These basic conditions 
meann that tax laws may have formal and/or material retrospective effect only if 
fivee conditions are met, namely: 

•• no expectations have been raised on the basis of promises which cease to be 
honouredd with retrospective effect 

•• the amendment to the law is necessary to rectify an actual, serious weakness 
whichh leads to tax avoidance 

•• there is no question of unacceptable consequences for tax-payers 
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•• the retrospective effect is necessary to avoid announcement effects and/or in
equalitiess as a result of leaks 

•• the retrospective effect does not extend beyond the moment when tax-payers 
weree informed of the legal amendment announced. 

Iff and in so far as the transitional law examined by this study contains elements of 
materiall retrospective effect, these were examined in the light of these basic con
ditions.. The study focused on transitional law concerning life insurance contracts 
duringg the period from the introduction of the Personal Income Tax Act 1964 up 
too 31 December 1997. It concentrated on Sections 75 (in the version up to 
11 January 1992), 75, 76, 78a of the Personal Income Tax Act 1964, Sections 36, 
377 and 38 of the Wages and Salaries Tax Act 1964 and Section 60 (5) of the 
Personall Income Tax Decree 1941. Sections 69 and 80b of the Personal Income 
Taxx Act 1964 were also considered in passing. 

Chapterr III examined and described the transitional law concerning annuities 
whichh already existed at the time of introduction of the Personal Income Tax Act 
1964,, as contained in Section 75 of that law. The conclusion was that Section 75 
wass not included in the law until late in the day. According to the transitional rule, 
entitlementss existing on 1 July 1964 and considered as annuities under the old 
legislationn would continue to be regarded as annuities after that date. The concept 
off an existing entitlement was not specifically defined. It is evident from case law 
thatt the concept should be given a restrictive interpretation. I take the view that 
thee concept of existing entitlement should be approached from the point of view 
off civil law. The limited retrospective effect of Section 75 (old) of the Personal 
Incomee Tax Act 1964 is acceptable on the basis of the principles for permitting 
retrospectivee effect. 

Chapterr IV considers transitional law in the case of annuities which already existed 
att the time of introduction of the first general tax reform ["Brede Herwaardering 
I"]] set out in Section 75 of the Personal Income Tax Act 1964 in the version in 
forcee since 1 January 1992. Section 75 underwent radical amendment in the course 
off the changes made to the law by the first general tax reform. Owing to the 
wordingg chosen, the effect of the rule is very broad. Despite lengthy, thorough 
discussionn in parliament, corrective legislation soon proved necessary. However, the 
correctionss made are not sufficient. The rule in Section 75 (4) is illogical and incon
sistent.. This chapter set out a proposal for an amendment to the law which would 
eliminatee this and may also counteract the obviously unintended use which is still 
possiblee even after the corrective legislation. In view of the statements made by the 
Statee Secretary for Finance when presenting the draft bill, the material retrospective 
effectt of Section 75 is contrary to the principles for permitting retrospective effect. 

Chapterr V deals with the transitional law on endowment insurance policies which 
alreadyy existed at the time of the amending legislation to rectify the position on 
singlee premium policies as contained in Section 78a of the Personal Income Tax 
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Actt 1964. The conclusion is that Section 78a strikes a balance between the conflic-
tingg interests of respecting existing contracts while counteracting improper or un-
intendedd use. The limited retrospective effect of Section 78a in its original version 
iss acceptable on the basis of the principles for permitting retrospective effect. 
However,, that is not true of paragraph 7 which came into force on 1 January 1992. 
Itss material retrospective effect is contrary to the principles for permitting retro-
spectivee effect. 

Chapterr VI focuses on the transitional law on endowment insurance policies 
whichh already existed at the time of introduction of the first general tax reform set 
outt in Section 76 of the Personal Income Tax Act 1964. The transitional law of 
Sectionn 76 adopts a view which differs in principle from that of Section 75. In the 
casee of endowment insurance policies which already existed on 1 January 1992, 
thee interest component paid out is still taxed on the basis of the old rules. In other 
respectss the new rules apply. Here, too, the expectations raised by the promises 
whichh the State Secretary made were not honoured in full . The interpretation of 
whatt a normal and usual option should mean is generous. Nevertheless, at some 
pointss there is a conflict with the principles for permitting retrospective effect. The 
mainn reason is the treatment applied under the new rules to cases where an 
endowmentt insurance policy which is otherwise subject to non-retrospective effect 
iss assigned to a resident tax-payer. 

Chapterr VII deals with the transitional law in the Wages and Salaries Tax Act 
19644 as contained in Sections 36, 37 and 38 for pensions and periodic benefits 
whichh already existed at the time of introduction of the second general tax reform 
["Bredee Herwaardering II"] . In the first instance, Section 36 was a very long and 
extremelyy complicated article. In the end it became a fairly short article which 
ensuress that the requirements which have been imposed on a pension authority 
sincee 1 January 1995 do not apply to authorities in charge of existing entitlements. 
Thee transitional rule on periodic benefits to make up for past or future loss of 
incomee was not included in the proposed legislation until a later stage. The lack of 
anyy clear definition of the concept of an existing entitlement leads to confusion 
overr what change may be made to an existing annuity right without forfeiting the 
transitionall  rules. In that chapter I argued in favour of adding a second paragraph 
too Section 37 whereby an annuity right as referred to in Section 37 can be converted 
too another entitlement of that type without forfeiting the old rules. I produced a 
specificc proposal for this. Section 38 removed the material retrospective effect 
whichh the legislation proposed by the second general tax reform originally had as 
regardss taxed entitlements which already existed prior to entry into force of the 
amendedd legislation but only led to payment of benefits after that date. Where 
applicable,, the retrospective effect of these sections is not contrary to the principles 
forr permitting retrospective effect. 

Chapterr VII I draws a comparison with some adjacent legal spheres such as the 
transitionall  law formulated at the time of introduction of the new Civil Code, the 
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Dependantss Benefits Act, various amendments to the Pension and Savings Funds 
Guaranteee Act, the restriction on interest deductible as special expenses and the 
clarificationn of the concept of life insurance by the Insurance Industry Supervisory 
Board. . 

Onn the basis of the transitional rules examined in the preceding chapters, Chapter 
IXX finds that the literature considered and the parliamentary history of the legis-
lationn examined indicate that it is always necessary to evaluate the seven said 
aspectss in order to ascertain whether, and if so to what extent, there are reasons 
forr deviating from the general rule of direct effect. This chapter has tried to indicate 
howw this evaluation might be carried out. For this purpose, the valuation of an 
aspectt is first determined on the basis of the results of this study. Next, that 
valuationn is examined in the light of practice via the results of a survey of all Dutch 
memberss of parliament. 
Myy study reveals that legal certainty is the key aspect in the formulation of transi-
tionall  tax law on life insurance. Equality comes second, legitimate expectation 
thirdd and enforceability fourth, while cost is the least important in relative terms. 
Thee survey of members of the Upper and Lower House reveals that the views of 
thosee involved in passing legislation do not differ from these conclusions on this 
point.. One striking point which emerges from the study is that, in practice, those 
involvedd in passing legislation do not behave as one might expect from the results 
off  the survey. When it comes to the crunch, cost often seems to play an important 
iff  not decisive role. 

Thiss chapter proceeds to make some recommendations on transitional tax law in 
thee case of life insurance contracts. They may be summed up as follows: 
11 in principle nor material nor formal retrospective effect 
22 transitional law must contain a sound, clearly worded definition of the concept 

off  an existing entitlement 
33 two requirements apply when it comes to deciding whether there is an existing 

contract:: there must be a consensus ad idem and the first or only premium 
mustt have been paid 

44 the date of payment of the first or only premium is the date on which the 
creditor'ss account was credited 

55 in principle, any change to an existing entitlement leads to a new entitlement 
unlesss the collaboration of the insurer is not explicitly required for that change 

66 there should be no reference to legislation which no longer exists 
77 transitional law must be included in the proposed legislation from the start 
88 either old rules or new rules, no interim forms. 

Iff  these recommendations are adopted, we shall have a transitional arrangement 
wherebyy the evaluation necessary to determine whether and to what extent there 
aree special circumstances which justify deviation from the general rule can be 
carriedd out in a responsible manner on the basis of the seven aspects described in 
thiss study. The seven aspects which play a role in the formulation of transitional 
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Summar y y 

laww for life insurance policies are then in balance with one another and equal account 
hass been taken of the interests of both the government and the tax authority. 

Thee starting point here is that, in principle, non-retrospective effect should apply 
throughoutt their term to contracts existing on the date of the amendment to the 
law,, unless there are special, serious grounds to the contrary. 
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Bijlag ee 1 
BRIEFF AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 

Tweede e 
Kamerledenn op naam 

Voorburg,, 20 maart 1998 

Geachte e 

Momenteell  ben ik onder auspiciën van professor Zwemmer van de Universiteit 
vann Amsterdam bezig met het schrijven van een proefschrift over fiscaal over-
gangsrechtt bij levensverzekeringen. Laat dit theoretische en wellicht wat afschrik-
wekkendee begin geen reden zijn voor u om deze brief meteen weg te leggen! 
Uitt het onderzoek is een aantal aspecten duidelijk geworden dat een belangrijke 
roll  speelt bij het formuleren van overgangsrecht. Deze aspecten zijn; rechtszeker-
heid,, vertrouwen, gelijkheid, uitvoerbaarheid en budget. Ik probeer een model te 
ontwikkelenn op basis waarvan deze aspecten in concrete gevallen tegen elkaar 
kunnenn worden afgewogen, zodat het resultaat in overeenstemming is met het 
evenredigheidsbeginsell  dat inhoudt dat voor de burger nadelige gevolgen van een 
overheidsbesluitt niet onevenredig mogen zijn in verhouding met de door dat 
besluitt te dienen doelen. Daartoe zou ik u willen vragen aan te geven hoe u de 
aspectenn rechtszekerheid, vertrouwen, gelijkheid, uitvoerbaarheid en budget in zijn 
algemeenheidd in hun onderlinge verhouding waardeert. Het aspect dat u relatief 
hett belangrijkste waardeert wordt op 100 gesteld. Met die waarde als uitgangs-
puntt kunt u de andere aspecten op een schaal van 1 tot 100 waarderen. 

Ikk acht het met name van groot belang om alle parlementariërs bij dit onderzoek 
tee betrekken en niet alleen de fractiespecialisten. Dit omdat, zoals men vaak zegt, 
overr belastingen iedereen in Nederland een mening heeft en, minstens zo belang-
rij kk omdat uw opvattingen in het fractieberaad ook meetellen. U stemt daar vanuit 
uww normen en waarden-systeem en niet vanuit de fiscale techniek. Omdat ik nu 
juistt de algemene inzichten van de politiek wil toetsen met betrekking tot deze 
aspectenn die een rol spelen bij het formuleren van fiscaal overgangsrecht bij levens-
verzekeringen,, is het van groot belang alle parlementariërs bij het onderzoek te be-
trekken. . 

Ikk zou het daarom op hoge prijs stellen indien u zou willen meewerken aan dit 
onderzoekk en bijgevoegd antwoordformulier zou willen invullen en aan mij retour-
neren.. Het kost u maximaal een half uurtje. U kunt daarbij gebruik maken van bij-
gevoegdee antwoordenveloppe. U kunt mij ook per fax bereiken op nummer 070 
3694400.. Het antwoordformulier is volstrekt anoniem en ook overigens zal ik alle 
gegevenss vertrouwelijk behandelen. Na verwerking zullen de formulieren worden 
vernietigd.. Bij voorbaat mijn zeer hartelijke dank. 

Mett vriendelijke groet, Herman M. Kappelle 
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Bijlag ee 2 
BRIEFF AAN DE LEDEN VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN GENERAAL 

Eerste e 
Kamerledenn op naam 

Voorburg,, 20 maart 1998 

Geachte e 

Momenteell  ben ik onder auspiciën van professor Zwemmer van de Universiteit 
vann Amsterdam bezig met het schrijven van een proefschrift over fiscaal over-
gangsrechtt bij levensverzekeringen. Laat dit theoretische en wellicht wat afschrik-
wekkendee begin geen reden zijn voor u om deze brief meteen weg te leggen! 
Uitt het onderzoek is een aantal aspecten duidelijk geworden dat een belangrijke 
roll  speelt bij het formuleren van overgangsrecht. Deze aspecten zijn; rechtszeker-
heid,, vertrouwen, gelijkheid, uitvoerbaarheid en budget. Ik probeer een model te 
ontwikkelenn op basis waarvan deze aspecten in concrete gevallen tegen elkaar 
kunnenn worden afgewogen, zodat het resultaat in overeenstemming is met het 
evenredigheidsbeginsell  dat inhoudt dat voor de burger nadelige gevolgen van een 
overheidsbesluitt niet onevenredig mogen zijn in verhouding met de door dat 
besluitt te dienen doelen. Daartoe zou ik u willen vragen aan te geven hoe u de 
aspectenn rechtszekerheid, vertrouwen, gelijkheid, uitvoerbaarheid en budget in zijn 
algemeenheidd in hun onderlinge verhouding waardeert. Het aspect dat u relatief 
hett belangrijkste waardeert wordt op 100 gesteld. Met die waarde als uitgangs-
puntt kunt u de andere aspecten op een schaal van 1 tot 100 waarderen. 

Ikk acht het met name van groot belang om niet alleen de Tweede Kamerleden bij 
ditt onderzoek te betrekken, maar ook de Eerste Kamer. Dit omdat met name de 
Eerstee Kamer, als 'chambre de reflection' altijd veel belang hecht aan zorgvuldige 
wetgevingg en waakt voor materiële terugwerkende kracht. Hierbij plaatst de Eerste 
Kamerr de wetsvoorstellen vaak in een wat breder perspectief. Dat is ook het doel 
vann mijn onderzoek, de aspecten die een rol spelen bij het formuleren van fiscaal 
overgangsrechtt te objectiveren en - als gestipuleerd - in een wat algemener kader 
tee plaatsen. 

Ikk zou het daarom op hoge prijs stellen indien u zou willen meewerken aan dit 
onderzoekk en bijgevoegd antwoordformulier zou willen invullen en aan mij retour-
neren.. Het kost u maximaal een half uurtje. U kunt daarbij gebruik maken van bij-
gevoegdee antwoordenveloppe. U kunt mij ook per fax bereiken op nummer 070 
3694400.. Het antwoordformulier is volstrekt anoniem en ook overigens zal ik alle 
gegevenss vertrouwelijk behandelen. Na verwerking zullen de formulieren worden 
vernietigd.. Bij voorbaat mijn zeer hartelijke dank. 

Mett vriendelijke groet, Herman M. Kappelle 
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Bijlag ee 3 

ANTWOORDFORMULIER R 

Ditt formulier s.v.p. invullen en retourneren aan: 
mrr H.M. Kappelle, Vijverhof 2, 2271 GP Voorburg, telefax 070 3694400 

Bijj  het waarderen van de begrippen vertrouwen, rechtszekerheid en gelijkheid gel-
denn de volgende uitgangspunten 

Vertrouwe n n 

Dee overheid dient een betrouwbare partner te zijn en gewekte verwachtingen dienen 
tee worden gehonoreerd. Dit geldt met name voor lang lopende verplichtingen en 
langjarigee overeenkomsten, zoals overeenkomsten van levensverzekering. Een belas-
tingplichtigee moet erop kunnen vertrouwen dat de overheid opgewekt vertrouwen 
inn beginsel honoreert. Hierbij kan het gaan om vertrouwen dat kan worden ont-
leendd aan bestaande wet- en regelgeving, maar ook om vertrouwen dat kan worden 
ontleendd aan uitspraken van de wetgever voor en tijdens het wetgevend proces. 

Rechtszekerhei d d 

Hett rechtszekerheidsbeginsel ligt zeer dicht tegen het vertrouwensbeginsel aan. In 
dee Nederlandse samenleving dient de belastingplichtige ervan uit te gaan dat de 
overheidd niet klakkeloos zal ingrijpen in verworven rechten. Wat dat betreft, gaat 
rechtszekerheidd nog wat verder dan vertrouwen. 

Gelijkhei d d 

Iederee belastingplichtige moet ervan uit kunnen gaan dat hij op dezelfde wijze 
wordtt behandeld als een ander die in dezelfde omstandigheden verkeert. Ongelijke 
behandelingg van op zich gelijke situaties kan slechts indien hiervoor objectieve en 
redelijkee rechtvaardiging bestaat. Er mag geen sprake zijn van willekeurig onder-
scheid,, van verschil in behandeling zonder redelijk motief. 

Voorbeel d d 

UU vindt rechtszekerheid de belangrijkste waarde. Gelijkheid zit daar heel kort ach-
ter.. Budget komt daarna, maar op grotere afstand. Vertrouwen zit daar weer kort 
achterr en uitvoerbaarheid acht u relatief het minst belangrijk 
Uww staatje zou er dan als volgt uit kunnen zien: rechtszekerheid 100 

gelijkheidd 90 
budgett 70 

Aspectt score vertrouwen 65 
uitvoerbaarheidd 50 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 
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Bijlag ee 4 
ONDERZOEKSRESULATE NN ENQUÊTE EERSTE EN TWEEDE KAMERLEDEN . 

Aantall  verzonden brieven: 224 

Respons::  79 

Procentueel::  35,2 

Bruikbaa rr  72 

Tabell  1: totaal overzicht 

^ ^ ^ HH  rechtszekerheid gelijkheid 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 0 

11 1 

12 2 

13 3 

14 4 

15 5 

16 6 

17 7 

18 8 

19 9 

20 0 

21 1 

22 2 

23 3 

24 4 

25 5 

26 6 

27 7 

28 8 

29 9 

30 0 

31 1 

32 2 

33 3 

81.25 5 

100 0 

100 0 

90 0 

100 0 

80 0 

95 5 

90 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

95 5 

100 0 

87.5 5 

70 0 

90 0 

80 0 

80 0 

50 0 

100 0 

100 0 

83.33 3 

80 0 

88.88 8 

9S 9S 

90 0 

60 0 

83.33 3 

90 0 

100 0 

geenn waardering aangegeven 

geenn waardering aangegeven 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

90 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

95 5 

50 0 

100 0 

99 9 

80 0 

90 0 

90 0 

90 0 

99 9 

50 0 

100 0 

90 0 

80 0 

80 0 

100 0 

budget t 

50 0 

75 5 

55 5 

50 0 

70 0 

50 0 

40 0 

44.44 4 

50 0 

66.66 6 

70 0 

65 5 

70 0 

33.33 3 

50 0 

65 5 

70 0 

100 0 

50 0 

70 0 

50 0 

75 5 

80 0 

100 0 

100 0 

70 0 

70 0 

80 0 

60 0 

vertrouwen n 

100 0 

90 0 

95 5 

100 0 

70 0 

75 5 

90 0 

85 5 

83.33 3 

70 0 

83.33 3 

90 0 

80 0 

80 0 

66.66 6 

100 0 

90 0 

80 0 

100 0 

97 7 

70 0 

80 0 

100 0 

95 5 

95 5 

70 0 

80 0 

90 0 

90 0 

90 0 

90 0 

uitvoerbaarheid d 

62.5 5 

70 0 

85 5 

65 65 

80 0 

100 0 

80 0 

45 5 

88.88 8 

90 0 

77.77 7 

60 0 

75 5 

90 0 

83.33 3 

85 5 

70 0 

70 0 

100 0 

98 8 

90 0 

85 5 

70 0 

80 0 

94 4 

100 0 

40 0 

60 0 

75 5 

80 0 

70 0 
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34 4 

35 5 

36 6 

37 7 

38 8 

39 9 

40 0 
41 1 

42 2 

43 3 

44 4 

45 5 

46 6 

47 7 

48 8 

49 9 

50 0 

51 1 

52 2 

53 3 

54 4 

55 5 

56 56 

57 57 

58 8 
59 9 

60 0 

61 1 

62 2 

63 3 

64 4 

65 65 

66 6 
67 7 

68 8 

69 9 

70 0 
71 1 

72 2 

73 3 

74 4 

75 5 

76 6 

77 7 

78 8 
79 9 

100 0 

90 0 

100 0 

90 0 

100 0 

100 0 

95 5 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

95 95 

90 0 

90 0 

100 0 
75 5 

100 0 

90 0 

100 0 

100 0 

80 0 

100 0 
geenn waardering aan 

90 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

90 0 

100 0 

100 0 

geenn waardering aan 

100 0 

90 0 
geenn waardering aan 

100 0 

70 0 

geenn waardering aan; 

geenn waardering aan: 

90 0 
100 0 

90 0 

100 0 

95 5 

100 0 

90 0 

70 0 

100 0 

100 0 

90 0 

80 0 

90 0 

60 0 

95 95 

80 0 

90 0 

10O O 

90 0 
100 0 

100 0 

100 0 

95 5 

100 0 

88.88 8 

90 0 

100 0 

100 0 
gegeven n 

80 0 

95 5 

100 0 

90 0 

100 0 

98 8 

100 0 

90 0 

65 65 

gegeven n 

95 5 

100 0 
gegeven n 

60 0 

90 0 

gegeven n 

gegeven n 

80 0 
80 0 

100 0 

98 8 

85 5 
50 0 

50 0 

65 5 

90 0 

80 0 

70 0 

60 0 

80 0 
50 0 

70 0 

70 0 

50 0 
50 0 

50 0 

75 5 

80 0 

65 5 

80 0 

60 0 

72.22 2 

60 0 

40 0 
70 0 

50 0 

80 0 

70 0 

70 0 

63.15 5 

70 0 

25 5 

70 0 
60 0 

90 0 

70 0 

70 0 

90 0 

20 0 

50 0 

50 0 

50 0 

90 0 

80 0 

70 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

90 0 

90 0 

90 0 

90 0 

85 5 

80 0 

70 0 

100 0 

85 5 

90 0 

80 0 

90 0 

80 0 

94.44 4 

90 0 

50 0 

100 0 

100 0 

90 0 

100 0 

80 0 

95 5 
50 0 

80 0 

60 0 

90 0 

65 5 

90 0 

50 0 

100 0 

70 0 

80 0 

99 9 

80 0 

60 0 

65 65 

80 0 

90 0 

80 0 

80 0 

70 0 

80 0 

70 0 

80 0 

60 0 

80 0 

60 0 

80 0 

80 0 

80 0 

70 0 

85 5 
70 0 

61.11 1 

70 0 

60 0 

90 0 

75 5 

79 9 

100 0 

70 0 

73.68 8 

70 0 

80 0 

70 0 

80 0 

85 5 

80 0 

80 0 

100 0 

70 0 

90 0 

70 0 

60 0 
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Bijlage n n 

Tabell  2: Tweede Kamer overzicht 

1 1 

4 4 

10 0 

11 1 

12 2 

15 5 

17 7 

32 2 

33 3 

34 4 

35 5 

36 6 
37 7 

38 8 

39 9 

40 0 

41 1 

42 2 

43 3 

44 4 

45 5 

46 6 

47 7 

48 8 

49 9 

51 1 

54 4 

55 5 

57 7 

59 9 

61 1 

62 2 

63 3 

64 4 

65 5 

66 6 

67 7 

68 8 

70 0 

71 1 

75 5 

78 8 

rechtszekerheidd gelijkheid 

81.25 5 

90 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

95 5 

100 0 

90 0 

100 0 

90 0 

100 0 

100 0 

95 5 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

95 95 

90 0 

90 0 

75 5 

100 0 

100 0 

100 0 

90 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

90 0 

100 0 

100 0 

87.5 5 

80 0 

80 0 

88.88 8 

95 5 

83.33 3 

100 0 

80 0 

100 0 

95 5 

100 0 

90 0 

70 0 

100 0 

100 0 

90 0 

80 0 

90 0 

60 0 

95 5 

80 0 

90 0 

100 0 

90 0 

100 0 

100 0 

88.88 8 

90 0 

100 0 

80 0 

100 0 

90 0 

100 0 

98 8 

100 0 

90 0 

65 65 

geenn waardering aangegeven 

900 | 100 

geenn waardering aangegeven 

geenn waardering aangegeven 

900 | 100 

budget t 

SS SS 

50 0 

66.66 6 

70 0 

33.33 3 

65 65 

80 0 

60 0 

85 5 

50 0 

50 0 

65 5 

90 0 

80 0 

70 0 

60 0 

80 0 

50 0 

70 0 

70 0 

50 0 

50 0 

50 0 

75 5 

65 65 

72.22 2 

60 0 

70 0 

50 0 

70 0 

70 0 

63.15 5 

70 0 

25 5 

70 0 

60 0 

70 0 

50 0 

vertrouwen n 

100 0 

100 0 

70 0 

83.33 3 

90 0 

66.66 66.66 

90 0 

90 0 

90 0 

90 0 

80 0 

70 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

90 0 

90 0 

90 0 

90 0 

85 5 

80 0 

70 0 

100 0 

85 5 

80 0 

94.44 4 

90 0 

100 0 

100 0 

100 0 

80 0 

95 5 

50 0 

80 0 

60 0 

65 65 

80 0 

uitvoerbaarheid d 

62.5 5 

6S 6S 

90 0 

77.77 7 

60 0 

83.33 3 

70 0 

80 0 

70 0 

80 0 

60 0 

65 5 

80 0 

90 0 

80 0 

80 0 

70 0 

80 0 

70 0 

80 0 

60 0 

80 0 

60 0 

80 0 

80 0 

70 0 

61.11 1 

70 0 

90 0 

75 5 

100 0 

70 0 

73.68 8 

70 0 

80 0 

70 0 

80 0 

80 0 

70 0 
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Bijlage n n 

Tabell  3: Eerste Kamer overzicht 

2 2 

3 3 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

13 3 

14 4 

16 6 

18 8 

19 9 

20 0 

21 1 

22 2 

23 3 

24 4 

25 5 

26 6 

27 7 

28 8 

29 9 

30 0 

31 1 

50 0 

52 2 

53 3 

56 6 

58 8 

60 0 

69 9 

72 2 

73 3 

74 4 

76 6 

77 7 

79 9 

rechtszekerheid d 

100 0 

100 0 

100 0 

80 0 

95 5 

90 0 

100 0 

100 0 

100 0 

95 95 

geenn waardering aan 

ge l i j khe id d 

70 0 

90 0 

80 0 

50 0 

100 0 

100 0 

83.33 3 

90 0 

60 0 

90 0 

gegeven n 

geenn waardering aangegeven 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

90 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

90 0 

80 0 

geenn waardering aan 

100 0 

100 0 

100 0 

70 0 

geenn waardering aan 

90 0 

100 0 

100 0 

50 0 

100 0 

99 9 

80 0 

90 0 

90 0 

90 0 

99 9 

50 0 

100 0 

90 0 

80 0 

100 0 

95 5 

100 0 

100 0 

gegeven n 

95 95 

95 95 

60 0 

90 0 

gegeven n 

80 0 

80 0 

98 8 

budget t 

50 0 

75 5 

50 0 

70 0 

50 0 

40 0 

44.44 4 

65 65 

70 0 

50 0 

70 0 

100 0 

50 0 

70 0 

50 0 

75 5 

80 0 

100 0 

100 0 

70 0 

70 0 

80 0 

80 0 

60 0 

40 0 

80 0 

90 0 

70 0 

90 0 

20 0 

50 0 

50 0 

vertrouwen n 

90 0 

95 5 

70 0 

75 5 

90 0 

85 5 

83.33 3 

80 0 

80 0 

100 0 

80 0 

100 0 

97 7 

70 0 

80 0 

100 0 

95 5 

95 5 

70 0 

80 0 

90 0 

90 0 

90 0 

90 0 

80 0 

50 0 

90 0 

90 0 

90 0 

50 0 

100 0 

70 0 

99 9 

u i t v o e r b a a r h e id d 

70 0 

85 5 

80 0 

100 0 

80 0 

45 5 

88.88 8 

75 5 

90 0 

85 5 

70 0 

100 0 

98 8 

90 0 

85 5 

70 0 

80 0 

94 4 

100 0 

40 0 

60 0 

75 5 

80 0 

85 5 

70 0 

60 0 

79 9 

85 5 

80 0 

100 0 

70 0 

90 0 

60 0 
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PERSONENREGISTER R 

Amelsvoort,, Van — 105,118 
Arendonk,, Van — 222 
Asserr — 5, 16, 19, 129,185, 238, 239 

Bakker—— 16, 158 
Beek,, Van der — 16, 29, 248 
Binkk — 12, 16, 102, 106, 115, 210, 222 
Boer,, De — 255 
Booijj  — 16, 74 
Brouwer,, G.G. — 84, 86, 87 
Brouwer,, J.Th.L. — 98, 102, 103, 110, 200, 202, 209, 210, 230, 261, 263, 264 
Brülll  — 4 9, 269 
Brunnerr — 16, 38 

Christiaansee — 7, 16, 38, 39, 40, 46, 54, 268 

Die,, De — 7, 16, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 44 
Dietvorstt — 17, 24, 247 
Dijck,, Van — 17, 92, 131, 158, 159, 164, 276 
Dis,, Van — 118, 175, 177, 179 
Dolman—— 177, 178 
Donnerr — 17, 43, 72 
Dros t—17,, 86 
Duisenbergg — 98, 179 

Ellis—— 17 ,70 ,72 

Galess — 17, 75 
Geleijnsee — 252 
Geppaartt — 44, 45, 46, 48, 159, 268, 270 
Giskess — 262 
Gohress — 17, 234 
Grei f—185 5 
Grewell  — 271 
Griffioenn — 48 
Groenmann — 257, 258 

Hamer—— 17, 113, 115 
Harkemaa — 7, 17, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 59, 60, 61, 269 
Hartkampp — 16, 129, 185, 238, 239 
Hijmanss van den Bergh — 7, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 61, 268, 282, 287 
Jong,, De — 64, 66 
Jonkers—— 17, 148,252 
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Kam,, De — 96, 98 
Kampen,, Van — 185 
Kappellee - 16, 99, 102, 145, 193, 202, 228, 236, 292, 293, 294, 302 
Kavelaarss — 2, 18,24, 155 
Kieft—81 1 
Kniggee — 7, 18, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 63, 68, 72, 268 
Kokk — 105 
Koning—97,, 105 
Koopmanss — 16, 25, 266 
Krikhaar—12,, 16, 243 

Lange,, De — 1 8, 46, 84, 121 
Langemeijerr — 18, 270 
Langereiss — 18, 47, 48, 65, 269 
Leerl ing—104,, 108 
Leijtenn — 18, 32, 33, 35, 268 
Linden,, Van der — 48 
Linschotenn — 117, 118, 119, 230, 275, 276 
Lucass — 81 
Lutjenss — 1 8, 86, 84 
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STELLINGEN N 
behorendee bij het academisch proefschrift van Herman M. Kappelle "Levensverzekering en 

fiscaall  overgangsrecht", 8 maart 2000 

II  Het schrijven van een proefschrift door een gehuwde promovendus zonder de steun van een 
begrijpendee echtgenote met een meer dan gemiddeld incasseringsvermogen is onmogelijk. 

III  Artikel 75 Wet IB 1964, zoals dat sinds 1 januari 1992 luidt, doet niet volledig recht aan de 
verwachtingenn die de staatssecretaris van Financiën bij en na de presentatie van het Voor-
ontwerpp van wet Brede herwaardering in 1987 in woord en geschrift heeft gewekt (hoofd-
stukk IV van dit proefschrift). 

II II  Indien in de redactie van wetteksten welke overgangsrecht bevatten zelfstandige naam-
woordenn voorkomen die worden voorafgegaan door het bijvoeglijke naamwoord 'bestaand(e)', 
dienenn deze te worden gevolgd door een in de wet opgenomen definitie (hoofdstuk III van 
ditt proefschrift). 

IVV Wijzigingen in een overeenkomst van levensverzekering die door de verzekeringnemer kunnen 

wordenn aangebracht, zonder dat hiervoor de expliciete medewerking van de verzekerings-

maatschappijj  is vereist, doen geen nieuwe aanspraak ontstaan (hoofdstuk III van dit 
proefschrift). . 

VV De Kluwer Belastingpocket 1991 is voor de toepassing van artikel 75 Wet IB 1964, zoals 
datt sinds 1 januari 1992 luidt, tot in lengte van jaren een onmisbaar hulpmiddel en zal tot 
eenn collectors item uitgroeien (hoofdstuk IV van dit proefschrift). 

VII  Een lijfrente waarvoor om toepassing van het nieuwe regime is verzocht, dient te worden 
beschouwdd als een lijfrente waarop het nieuwe regime van toepassing is en niet als een 
periodiekee uitkering. Hiervoor is wetswijziging noodzakelijk en gewenst (hoofdstuk IV van 
ditt proefschrift). 

VI II  Het standpunt van de belastingdienst zoals ingenomen in het antwoord op vraag Cl 
Praktijkvragenn Brede herwaardering, Infobulletin special mei 1994, is in strijd met de par-
lementairee historie van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (hoofdstuk VI van dit 
proefschrift). . 

VII II  Ondanks het feit dat de resultaten van een onder alle Nederlandse parlementariërs 

gehoudenn enquête anders doet vermoeden, blijkt budget het belangrijkste aspect bij het for-

mulerenn van fiscaal overgangsrecht voor levensverzekeringen (hoofdstuk IX van dit 
proefschrift). . 

IXX Ecotax is pas echt effectief indien de opbrengst nihil is. 

XX Het feit dat in 1997 niet langer Elseviers Belastingalmanak, maar Michel Montignac's 
boekk "Ik ben slank want ik eet" het best verkochte boek in Nederland was, behoeft de belas-
tingadviseurss in Nederland niet tot grote ongerustheid aanleiding te geven; de belasting-
wetgevingg blijf t voor slanke belastingplichtigen even ingewikkeld als voor te dikke. 

XII  Door het toenemende gebruik van telemarketing technieken zou ook de telefoon voorzien 

moetenn kunnen worden van de boodschap 'liever geen ongevraagde reclameuitingen'. 

XI II  Wie altijd met zijn beide benen op de grond blijf t staan, komt geen stap vooruit. 

XII II  Toeval bestaat niet. 
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