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Hoofdstu kk II 

THEORETISCHEE A C H T E R G R O N D E N VAN 

OVERGANGSRECHTT IN HET ALGEMEEN EN FISCAAL 

OVERGANGSRECHTT IN HET B I J Z O N D E 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. 

34 4 



Hoofdstu kk II Theoretische achtergronden van overgangsrecht 

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. 

41 1 



Hoofdstu kk II Theoretische achtergronden van overgangsrecht 

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. 

46 6 



Hoofdstu kk II Theoretische achtergronden van overgangsrecht 

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. 
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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. 

53 3 



Hoofdstu kk II Theoretische achtergronden van overgangsrecht 

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. 
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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 
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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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