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Voorwoord 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 

12 2 



Voorwoord 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. 

13 3 



Voorwoord d 

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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