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Hoofdstukk III 

OVERGANGSRECHTT VOOR LIJFRENTEN DIE REEDS 

BESTONDENN BIJ DE INVOERING VAN DE WET OP 

DEE INKOMSTENBELASTING 1 9 6 4, ARTIKEL 75 

(OUD)) WET IB 1 9 64 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I I I .22 Wetsgeschiedenis 

l i l .2.11 Invoering van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 

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

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

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

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

verschuldigdee bedrag. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1444 Wet van 30 december 1983, Stb 689. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1555 Tweede Kamer 1963-1964, 5380, nr. 33, blz. 20, r.k. 

80 0 



Hoofdstukk III Overgangsrecht voor lijfrenten die reeds bestonden bij invoering van de Wet inkomstenbelasting 1964 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alss gestort aangemerkt hetgeen op laatstbedoelde aandelen is gestort. 

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

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

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

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

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

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

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

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

toepassingg van deze wet als lijfrente aangemerkt. 

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

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

stee lid, letter e geen toepassing. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dee Brede herwaardering, Deventer 1993. hoofdstuk 5. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deventerr 1967, blz. 184. 

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

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

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

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

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

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

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

1844 Tweede Kamer 1963-1964, 5380, nr. 34, blz. 6 l.k. 

88 8 



Hoofdstukk III Overgangsrecht voor lijfrenten die reeds bestonden bij invoering van de Wet inkomstenbelasting 1964 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bepaaldbepaald naar de waarde van een aantal effecten; 

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

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

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

eenkomsteenkomst voorziene kapitaal van ƒ 23 000; 

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

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

tete zijn vervangen door een nieuwe aanspraak; 

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

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

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

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

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

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

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

januarijanuari 1974; 

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

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

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

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

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

voorvoor 21 december 1973 overeengekomen is; 

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

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

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

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

gevolgtrekkinggevolgtrekking leiden; 

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

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

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

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

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

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

dede uitkering eerder dan op 21 december 1974 verplicht was; 

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

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

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

WetWet niet meer kan worden gesproken; 

datdat de overeenkomst tussen de verzekeringsmaatschappij en belanghebbende zoals deze met 

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

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

selsel bij de oorspronkelijke polis is aangebracht; 

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

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

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

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

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

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

rente; rente; 

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

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

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

clausule,clausule, kan worden aangemerkt; 

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

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

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

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

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

spraakspraak is ontstaan; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

afgeslotenafgesloten voor 1 juli 1964". 

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

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

ff 5.000; 

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

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

alleenalleen het gedeclausuleerde deel van de polis is beleend geweest; 

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

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

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

gesteldgesteld heeft dat dit standpunt onjuist was; 

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

dede inkomsten uit vermogen behoort; 

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

ringring volgende belening; 

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

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

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

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

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

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

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

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

merktmerkt moet worden als een negatieve opbrengst van vermogen; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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