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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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