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Hoofdstu kk IV 

OVERGANGSRECHTT VOOR LIJFRENTEN DIE 

REEDSS BESTONDEN BIJ DE INVOERING VAN 

BREDEE HERWAARDERING I ; ARTIKEL 75 (NIEUW) 

WETT IB 1 9 64 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kamerr heeft plaatsgevonden. V-N 1988/13. 

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

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

Kamerr heeft plaatsgevonden. V-N 1988/13. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

periodiekee uitkeringen en verstrekkingen, waarbij: 

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

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

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

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

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

verplichtingg niet in aanmerking is genomen; 

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

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

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

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

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

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

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

deell g. 

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

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

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

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

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

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

artikell 45, eerste lid, onderdeel g. 

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

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

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

dienn verstande dat; 

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

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

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

diee bepalingen luidden na die datum van toepassing zijn; 

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

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

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

dd artikel 57, tweede lid niet van toepassing is; 

ee artikel 75, tweede lid niet van toepassing is; 

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

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

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

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

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

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

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

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

kell luidt na 31 december 1989; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gaandee jaren in totaal in aanmerking genomen premiebedragen. 

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

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

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

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

geldenn na die datum. 

IV.2.2.11 Toetsing aan de toezeggingen van de staatssecretaris 

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

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

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

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

IV.2.2.22 Parlementaire toelichting 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

paragraaff 11.2.2.3. 

103 3 



Hoofdstu kk IV Overgangsrecht voor lijfrenten die reeds bestonden bij de invoering van Brede herwaardering I 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2.2.33 Persbericht van 15 oktober 1990 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

regelss van het nieuwe regime. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gebiedgebied van de premieaftrek van lijfrenteverzekeringen die op het oorspronkelijke wetsvoorstel 

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

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

andereandere vorm wordt gegeven. 

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

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

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

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

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

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

2333 HR 7 januari 1970, BNB 1970/78. 

2344 HR 22 juli 1994, BNB 1994/296. 

110 0 



Hoofdstu kk IV Overgangsrecht voor lijfrenten die reeds bestonden bij de invoering van Brede herwaardering I 

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

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

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

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

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

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

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

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

geving,, FED 1990/335. 

I l l l 



Hoofdstu kk IV Overgangsrecht voor lijfrenten die reeds bestonden bij de invoering van Brede herwaardering I 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bepalingenn luidden na die datum van toepassing zijn; 

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

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

cc artikel 75, tweede lid niet van toepassing is 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33 Ingevolge het eerste lid als persoonlijke verplichtingen aftrekbare premies voor lijfrenten 

wordenn in aanmerking genomen tot ten hoogste ƒ 17.459, met dien verstande dat de pre-

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

gaandee jaren in totaal in aanmerking genomen premiebedragen. Onze Minister kan onder 

doorr hem te stellen voorwaarden afwijkingen toestaan van het bepaalde in de eerste vol-

zinn ten aanzien van: 

aa belastingplichtigen die vrijstelling van premiebetaling wegens arbeidsongeschiktheid 

hebbenn genoten; 

bb belastingplichtigen die tijdens een verblijf in het buitenland zijn doorgegaan met het 

betalenn van premies voor lijfrenten; 

2400 Tweede Kamer 1990-1991, 21198, nr. 15, blz. 50. 

113 3 



Hoofdstu kk IV Overgangsrecht voor lijfrenten die reeds bestonden bij de invoering van Brede herwaardering I 

cc belastingplichtigen bij wte in het kalenderjaar dan wel in ten minste een van de twee 

voorafgaandee jaren, artikel 5, zoals dat luidde op 30 juni 1991, van toepassing is of is 

geweestt op de door hen of hun echtgenoten betaalde of verrekende premies voor lijf-

renten. . 

44 Indien het eerste lid, eerste volzin, niet van toepassing is, gelden tevens de volgende 

regels. . 

aa Een aanspraak krachtens een op 30 juni 1991 bestaande overeenkomst op periodie-

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

alsmedee een aanspraak krachtens een op 30 juni 1991 bestaande overeenkomst op 

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

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

luiddenn op die datum, worden met ingang van het kalenderjaar waarin het eerste lid, 

eerstee volzin, niet van toepassing is, aangemerkt als een aanspraak op periodieke 

uitkeringenn of verstrekkingen, waarbij; 

1  Voor de toepassing van artikel 25, eerste lid, onderdeel g, zoals dat luidt na 30 

junii 1991, de waarde van de prestatie tevens wordt verminderd met het geza-

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

periodiekee uitkeringen of verstrekkingen als waarde van een stamrecht ten laste 

vann de winst is gebracht of bij de bepaling van het inkomen op grond van een 

stamrechtvrijstellingg niet in aanmerking is genomen; 

2  Voor de toepassing van artikel 45c, tweede lid, onderdeel c, zoals dat luidt na 30 

junii 1991, de premies die voor aftrek in aanmerking konden komen onderschei-

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

hett recht op de periodieke uitkeringen of verstrekkingen als waarde van een 

stamrechtt ten laste van de winst is gebracht of bij de bepaling van het inkomen 

opp grond van een stamrechtvrijstelling niet in aanmerking is genomen, worden 

geachtt in aanmerking te zijn genomen als premies voor lijfrenten ingevolge arti-

kell 45, eerste lid, onderdeel g. 

bb Een aanspraak krachtens een op 30 juni 1991 bestaande overeenkomst die ingevol-

gee artikel 25, derde lid, zoals dat luidde op die datum wordt aangemerkt als een lijf-

rente,, wordt met ingang van het kalenderjaar waarin het eerste lid, eerste volzin niet 

vann toepassing is, dan wel met ingang van 1 juli 1991 indien het eerste lid in 1991 

niett van toepassing is, aangemerkt als een aanspraak op periodieke uitkeringen of 

verstrekkingen,, waarbij voor de toepassing van artikel 45cT tweede lid, onderdeel c, 

zoalss dat luidt na 30 juni 1991, de premies die voor aftrek in aanmerking konden 

komenn worden geacht in aanmerking te zijn genomen als premies voor lijfrenten inge-

volgee artikel 45, eerste lid, onderdeel g. 

55 Voor de toepassing van deze wet wordt, in zoverre een aanspraak op een lijfrente als 

bedoeldd in artikel 25, tweede lid of derde lid, zoals die luidden op 30 juni 1991, wordt 

omgezett in een aanspraak op een lijfrente als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel 

g,, vierde lid en vijfde lid, de aanspraak op de tweede lijfrente beschouwd als een voortzet-

tingg van de eerste, met dien verstande dat daarop de regels van toepassing zijn zoals die 

geldenn met ingang van  juli 1991. 
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Dee leesbaarheid van dit artikel is er niet op vooruit gegaan. Hamer krijgt er hoofd-
pijnn van241, bij Niessen roept het associaties op met de kwadratuur van de cirkel242 

enn Bink acht de onleesbaarheid nog steeds hetzelfde, met dien verstande dat de 
regelgevingg niet meer naadloos in elkaar grijpt. In het oorspronkelijke wetsvoorstel 
wass het overgangsrecht uiterst doordacht, maar ook toen moeilijk leesbaar. Het 
greepp naar zijn oordeel echter wel in elkaar, hetgeen na de redactionele wijzigingen 
diee het vervallen van het verzoek met zich bracht niet langer het geval is.243 Bink 
betreurtt het verder dat de nieuwe regelgeving niet als uitzondering in de nieuwe 
wetsartikelenn is neergelegd, zodat niet tot in lengte van jaren verwezen moet wor-
denn naar 'artikel 25, derde lid, onderdeel a, zoals dit lid luidde op 30 juni 1991' 
Mett hem ben ik van mening dat het in beginsel onwenselijk is om twee stelsels 
naastt elkaar te laten bestaan. Door de formulering 'de regels die daarvoor golden 
opp 30 juni 1991' is het noodzakelijk om gedurende de gehele looptijd van een 
onderr het overgangsregime vallende lijfrenteverzekering de wetteksten in formele en 
materiëlee zin alsmede de met betrekking tot het tot die datum geldende recht 
gevormdee en te vormen jurisprudentie te blijven beheersen. Dit geldt zowel voor de 
adviseurr als voor de ambtenaar van de belastingdienst, die op het moment dat zij 
overr dergelijke polissen moeten oordelen, wet- en regelgeving moeten toepassen uit 
eenn jaar waarin zij wellicht nog niet eens geboren waren! De Kluwer pocket 
Belastingwettenn 1991 is voor de toepassing van het overgangsrecht van artikel 75 
dann ook tot in lengte van jaren een onmisbaar hulpmiddel en zal tot een collectors 
itemm uitgroeien. 

Binkk veronderstelt in zijn conclusie dat een overzicht zoals dat was opgesteld op 
bladzijdee 96 en volgende van de memorie van toelichting door menigeen zal wor-
denn gemist244. In de toelichting bij de tweede nota van wijziging wordt echter verwe-
zenn naar de memorie van toelichting voor wat betreft artikel 75, vierde lid. "Di t lid 
iss inhoudelijk hetzelfde als het eerste en tweede lid van het oorspronkelijke voorge-
steldee artikel 75. We verwijzen daarom naar de hierop in de memorie van toelich-
tingg gegeven toelichting".245 Het door Bink aangehaalde overzicht was in de memo-
riee van toelichting opgenomen bij de artikelsgewijze toelichting op artikel 75, eerste 
enn tweede lid246 en kan dus ook worden toegepast om de werking te verduidelijken 
vann wat uiteindelijk artikel 75, vierde lid is geworden. 

Naa het op 17 april 1991 ingediende Nader gewijzigd voorstel van wet247 werd op 2 
meii  1991 een lijst met antwoorden op door het Verbond van Verzekeraars gestelde 
vragenn gepubliceerd. Als vierde vraag werd daar gesteld: 

"I ss het juist dat lijfrenteverzekeringen tegen variabele premiebetaling (gesloten 
voorr 15 oktober 1990), onder voorwaarden zoals gesteld in de memorie van toe-
lichtingg onder het oude regime blijven vallen? 

2411 mr MJ . Hamer, De lijfrente en de kapitaalverzekering in de Brede herwaardering, WFR 1992/5993. 

2422 Prof. dr. R.C.E.M. Niessen, Overgangsregime voor lijfrenten volgens Brede herwaardering I, WFR 1993/6074. 

2433 mr Nicolaas Bink, Het overgangsrecht in de overgang, WFR 1991/5960. 

2444 mr Nicolaas Bink, Het overgangsrecht in de overgang, WFR 1991/5960. 

2455 Tweede Kamer 1990-1991,21198, nr. 16, blz. 17. 

2466 Tweede Kamer 1988-1989,21198, nr. 3, blz. 96 e.v. 

2477 Tweede Kamer 1990-1991,21198, nr. 17. 
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Iss het met andere woorden juist, dat hetgeen in de tweede nota van wijziging is 
vermeldd geen wijziging brengt in de eerbiedigende werking van lijfrenteverzekerin-
genn tegen variabele premies (artikel 75, eerste lid) zoals in de memorie van toelich-
tingg uiteengezet ten aanzien van 'een op 30 juni 1991 bestaande overeenkomst die 
mett betrekking tot het bedrag van de premies niet is verhoogd?" 

Hieropp werd geantwoord: 
"Voorr een lijfrentecontract afgesloten voor 16 oktober 1990 geldt ingevolge 

artikell  75, eerste lid, de eerbiedigende werking mits die overeenkomst met betrek-
kingg tot het bedrag van de premies nadien niet is verhoogd. Met betrekking tot de 
vraagg wanneer de premies contractueel vaststaan, is volgens de memorie van toe-
lichting,, bladzijde 107, een ruime interpretatie gewenst. Dit betekent dat als de 
mogelijkheidd tot variabele premiebetaling op 15 oktober 1990 al deel uitmaakte 
vann de overeenkomst, dit niet in de weg staat aan het van toepassing zijn van de 
eerbiedigendee werking voor zover het gaat om normale en gebruikelijke clausules. 

Hett tweede gedeelte van de vraag gaat uit van een onjuiste veronderstelling. De 
eerbiedigendee werking geldt voor op 15 oktober 1990 bestaande overeenkomsten 
diee nadien met betrekking tot het bedrag van de premies niet zijn verhoogd, alsme-
dee voor op 30 juni 1991 bestaande overeenkomsten ter zake waarvan na die datum 
geenn premies meer zijn voldaan. Voor contracten afgesloten na 15 oktober 1990 
dochh voor 30 juni 1991 waarop na 30 juni 1991 nog premies zijn betaald, geldt 
derhalvee geen eerbiedigende werking." 

Inn dit antwoord komen we voor het eerst de terminologie 'normale en gebruikelijke 
clausules'' tegen. Wat hieronder moest worden verstaan, is lange tijd onduidelijk ge-
weest.. Voor een uitgebreide behandeling van het begrip 'normale en gebruikelijke 
optieclausule'' verwijs ik naar paragraaf IV.3.2. 

Vraagg negen van deze lijst ging ook over het overgangsrecht en luidde: 
"Kann men met behoud van het oude regime gebruik maken van de lijfrente-

optie?" " 
Herr antwoord hierop luidde: 

"Voorr de eerbiedigende werking voor een op 15 oktober 1990 bestaande lijf -
rente-overeenkomstt is vereist dat uit de overeenkomst duidelijk blijkt welke bedra-
genn aan premie verschuldigd zijn. 

Hett gebruik maken van een optiemogelijkheid of indexeringsclausule behoeft 
niett prohibitief te zijn voor de eerbiedigende werking, mits deze mogelijkheid of 
clausulee reeds was opgenomen in een op 15 oktober 1990 bestaande overeenkomst 
welkee nadien terzake niet is gewijzigd en een normale en gebruikelijke strekking 
heeft. . 

Terr vermijding van misverstanden zij opgemerkt dat de aftrek van premies voor 
tee eerbiedigen contracten - afgezien van het jaarlijks te indexeren maximum van 
thanss ƒ 17.459 - wordt beperkt door de bepaling dat de premies slechts in aanmer-
kingg worden genomen tot het bedrag van de in de twee voorafgaande jaren totaal 
inn aanmerking genomen premiebedragen." 
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Ookk vraag tien handelde over het overgangsregime. Deze vraag luidde: 
"Indienn een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule wordt vervreemd geldt 

voorr de vervreemding niet het oude regime. Blijf t overigens het oude regime gelden 
zodatt bij voorbeeld de verkrijger bij het continueren van de premiebetaling recht 
heeftt op aftrek?" 

Dee staatssecretaris van Financiën antwoordde hierop: 
"Indienn een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule - al dan niet tegen een 

tegenprestatiee - wordt vervreemd, gaat de eerbiedigende werking voor de verkrijger 
inn principe niet verloren. Van een nieuwe overeenkomst - in welk geval de eerbiedi-
gendee werking vervalt - is geen sprake indien alleen de persoon van de verzekering-
nemerr wijzigt. De verkrijger komt derhalve in aanmerking voor premie-aftrek inge-
vall  hij de premiebetaling voortzet." 

Vraagg dertien ging weer in op de optieclausules en luidde: 
"Al ss aanpassingsrechten en optieverhogingen reeds (jaren) deel uitmaken van 

eenn verzekeringscontract, leidt ten uitvoerlegging daarvan dan na de inwerkingtre-
dingg van de nieuwe wet tot verlies van het oude regime?" 

Hieropp werd voor zover relevant voor dit hoofdstuk geantwoord: 
"Onderscheidd dient te worden gemaakt in lijfrente-overeenkomsten en kapitaal-

verzekeringenn met lijfrenteclausule enerzijds en andere kapitaalverzekeringen ander-
zijds. . 

Terr zake van lijfrentepolissen en kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule 
geldtt het volgende. Voor de eerbiedigende werking voor een op 15 oktober 1990 
bestaandee lijfrente-overeenkomst is vereist dat uit de overeenkomst duidelijk blijk t 
welkee bedragen aan premies verschuldigd zijn, zie hiervoor ook het antwoord op 
vraagg negen." 

Inn de derde nota van wijziging248, die is gepubliceerd op 2 mei 1991 werd, naast 
enigee kleine technische wijzigingen, een aanpassing van het overgangsrecht voorge-
steld.. Deze wijziging behelsde een soort 'gewenningsrecht' in de periode vanaf 1 juli 
19900 tot 1 januari 1991. Omdat de ingangsdatum uiteindelijk op 1 januari 1991 is 
komenn te liggen, is het in deze nota voorgestelde 'gewenningsrecht' nooit actueel 
gewordenn en niet in de uiteindelijke wettekst opgenomen. Uit dien hoofde wordt 
hieraann verder geen aandacht besteed. 

IV.2.2.55 Mondelinge behandeling in de Tweede Kamer 
Dee mondelinge behandeling in de Tweede Kamer op 1 mei 1991 kenmerkte zich 
mett name door verbaal geweld tussen de woordvoerders van de W D (Linschoten), 
PvdAA (Vermeend) en het CDA (Vreugdenhil) zonder dat hierbij diep op de inhoud 
vann het wetsvoorstel werd ingegaan. Desondanks kwam het overgangsrecht enkele 
malenn ter sprake. Zo constateert Linschoten dat de eerbiedigende werking voor 

2488 Tweede Kamer 1990-1991, nr. 21 198, nr. 28. 

117 7 



Hoofdstu kk IV Overgangsrecht voor lijfrenten die reeds bestonden bij de invoering van Brede herwaardering I 

contractenn die voor de datum van ingang van Brede herwaardering zijn afgesloten, 
perr 16 oktober 1990 plotseling is stopgezet. Dit is naar zijn mening in strijd met de 
toezeggingenn die zijn gedaan aan het adres van de verzekeraars. Hij plaatst zelfs de 
kwalificatiess onbehoorlijk en onbetrouwbaar bij het optreden van de staatssecreta-
ris.24**  Verder vraagt hij zich af of er bij het persbericht van 16 oktober 1990 geen 
sprakee is van onaanvaardbare consequenties voor de belastingbetaler. Ten eerste 
wass er grote onduidelijkheid over wat wel en niet kon. De geruisloze overgang is 
pass op 28 maart 1991 openbaar gemaakt250. Dientengevolge is per maatschappij 
verschillendee informatie de markt ingestuurd. Ten tweede is er naar zijn mening 
rechtsongelijkheidd in verband met het moment van wilsovereenstemming: voor of 
naa medische keuring. Medische rapporten laten weleens lang op zich wachten en 
duss ontstaat willekeur, omdat het persbericht volledig onverwacht kwam, zoals ook 
dee bedoeling was van de staatssecretaris, aldus Linschoten. Ten derde is het naar 
hett oordeel van de WD-woordvoerder, in strijd met gewekte verwachtingen en 
gedanee toezeggingen. De WD-fractie was van mening dat de staatssecretaris op dit 
puntt onzorgvuldig heeft gehandeld.2" 

Dee heer Schutte (GPV) vindt het een duidelijke verbetering dat het overgangsrecht 
zoo is veranderd dat nu in principe het oude recht blijf t gelden voor lopende contrac-
ten,, terwijl men op verzoek toepassing van het nieuwe recht kan verkrijgen. 
Aanvankelijkk was dit precies andersom, maar de situatie is nu duidelijker.252 Ook de 
heerr Van Dis (SGP) is deze opvatting toegedaan.253 

Dee heer Ybema (D66) acht de hele gang van zaken rondom de eerbiedigende wer-
kingg niet bepaald verheffend voor het gezag van de fiscale wetgever. Hij vraagt zich 
aff  waarom de regering destijds dergelijke vergaande toezeggingen heeft gedaan. 
Zijnss inziens bestond hiertoe geen noodzaak. Wat was erop tegen, zo vraagt hij zich 
af,, om de in de toekomst verschuldigde betalingen op oude en nieuwe polissen ge-
lijkelij kk en gelijktijdig onder het nieuwe regime te brengen?254 

Inn zijn antwoorden wijst staatssecretaris Van Amelsvoort erop dat de aanloop tot 
dee Brede herwaardering al een aanvang heeft genomen in 1974. Op 11 juli van dat 
jaarr kondigde de toenmalige staatssecretaris van Financiën, de heer Van Rooijen, 
aann dat hij zou onderzoeken of wetswijziging mogelijk en noodzakelijk was om be-
paaldee vormen van oneigenlijk gebruik van de aftrek van betaalde termijnen van 
lijfrentenn tegen te gaan.255 Dit naar aanleiding van het befaamde Zwitserse neef-
arrestt (HR 13 maart 1974, BNB 1974/197) waar een woonhuis werd verkregen van 

2499 Tweede Kamer 1990-1991. 75ste vergadering 1 mei 1991, blz. 75-4210, m.k. 

2500 Kennelijk doelt Linschoten hier op de tweede nota van wijziging (21198, nr. 5) waarin de mogelijkheid werd 

geschapenn om een onder het oude regime tot stand gekomen lijfrente geruisloos om te zetten in een onder het 

nieuwee regime vallende lijfrente (blz. 8 en 9). 

2511 Tweede Kamer 1990 1991, 75ste vergadering 1 mei 1991, blz. 75-4217, l.k. 

2522 Tweede Kamer 1990-1991, 75ste vergadering 1 mei 1991, blz. 75-4220, l.k. 

2533 Tweede Kamer 1990-1991, 75ste vergadering 1 mei 1991, blz. 75-4245, r.k. 

2544 Tweede Kamer 1990-1991, 75ste vergadering 1 mei 1991, blz. 75-4221, m.k. 

2555 Tweede Kamer 1990-1991, 76ste vergadering 2 mei 1991, blz. 76-4278 r.k. 
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eenn buitenlander door de koopprijs te voldoen in de vorm van een lijfrente. De 
doorr de binnenlandse belastingplichtige betaalde lijfrentetermijnen waren bij hem 
alss persoonlijke verplichtingen aftrekbaar en konden niet door Nederland worden 
belastt bij de ontvangende partij ('de neef') omdat die in Zwitserland woonde. 
Verderr stelt hij dat de omkering van de eerbiedigende werking ten opzichte van het 
oorspronkelijkk voorstel waardoor het oude regime van toepassing blijf t tenzij om 
toepassingg van het nieuwe regime is verzocht, meer een pragmatische dan een theo-
retischh juiste aanpak was.256 

Mett betrekking tot de beperking van de eerbiedigende werking voor contracten die 
zijnn afgesloten vóór 15 oktober 1990, geeft de staatssecretaris twee redenen aan 
waaromm gekozen werd voor de methode van het persbericht. Ten eerste werd dit 
gedaann om zo zorgvuldig en snel mogelijk de belastingplichtigen op de hoogte te 
stellenn van het voornemen om de eerbiedigende werking te beperken en ten tweede 
omm aankondigingseffecten te voorkomen. Het ministerie van Financiën bereikten 
duidelijkee signalen dat 'men lucht had gekregen' van de voorgenomen wijzigingen 
enn dat er voorbereidingen werden getroffen om op grote schaal nog snel volgens de 
bestaandee voorwaarden contracten af te sluiten. Dat konden ook premiecontracten 
zijn,, wat betekende dat "we tientallen jaren zouden vastzitten aan het oude regime 
alss we de eerbiedigende werking - die ik op zichzelf zeer toejuich, en die ik ook 
maximaall  heb volgehouden - toegelaten hadden, ook nadat ons deze signalen 
bereikten".257 7 

Ikk acht deze argumentatie niet erg sterk. Doordat het voorgestelde overgangsrecht 
ruimm voor de uiteindelijke inwerkingtreding van de voorstellen bekend was, zijn er 
ookk voor 15 oktober 1990 vele contracten tegen premiebetaling gesloten met loop-
tijdenn tot ver in de volgende eeuw. Zelfs de door de verzekeraars tijdens het voor-
overlegg met de staatssecretaris in juli 1987 toegezegde terughoudende opstelling op 
hett gebied van de acquisitie heeft dit niet kunnen voorkomen. Ook zonder het pers-
berichtt zitten we dus 'tientallen jaren vast aan het oude regime'. Alleen het aantal 
contractenn waarop het oude regime van toepassing zou blijven dreigde (te) groot te 
worden.. Budgettaire belangen hebben naar mijn mening dan ook een grotere rol 
gespeeldd bij deze beslissing dan het probleem dat het oude regime nog een groot 
aantall  jaren van toepassing zou zijn. 

Linschotenn merkt in reactie op dit standpunt van de staatssecretaris op dat hij het 
eenn prachtig verhaal vindt, maar dat tussen het uitbrengen van het persbericht door 
Financiënn in oktober en het duidelijkheid geven over wat er precies aan de hand 
wass in maart van dit jaar, een groot aantal maanden van onzekerheid is verstreken. 
Hett zou naar zijn oordeel allemaal prachtig zijn geweest indien dit alles in oktober 
19900 en niet in maart 1991 zou zijn gebeurd.258 De staatssecretaris reageert hierop 
mett te stellen dat hij het eens is met Linschoten dat het wenselijk is om de periode 
vann onzekerheid zo kort mogelijk te laten duren, maar dat die periode van onzeker-
heidd eigenlijk voortduurt tot het moment waarop de voorstellen definitief zijn aan-
genomen.. Dat kun je volgens de staatssecretaris niet aan één persoon of aan de 

2566 Tweede Kamer 1990-1991, 76ste vergadering 2 mei 1991, blz. 76-4283 r.k. 

2577 Tweede Kamer 1990-1991, 76ste vergadering 2 mei 1991, blz. 76-4283 m.k. en r.k. 

2588 Tweede Kamer 1990-1991, 76ste vergadering 2 mei 1991, blz. 76-4283 r.k. 
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Kamerr verwijten. Hier eiste de zorgvuldigheid nu eenmaal een lange periode en dat 
brachtt helaas onzekerheid met zich.259 

Aann het slot van zijn antwoorden op de met betrekking tot het overgangsrecht 
gesteldee vragen, gaat de staatssecretaris nog in op de staatsrechtelijke aspecten van 
dee gevolgde procedure. De toezegging die de staatssecretaris indertijd heeft gedaan 
aann de verzekeraars luidde, dat hij bereid was het met de verzekeraars bereikte 
compromiss te verdedigen. Naar zijn mening is er staatsrechtelijk zuiver gehandeld 
enn is op geen enkele wijze afbreuk gedaan aan de bevoegdheid van de Staten Gene-
raall  als medewetgever.260 Strikt genomen heeft de staatssecretaris hier natuurlijk ge-
lij kk in. Zie het hiervoor in paragraaf IV.2.2.3 besproken onderscheid tussen toezeg-
gingenn in de hoedanigheid van uitvoerder en toezeggingen in de hoedanigheid van 
medewetgever.. De staatssecretaris heeft het bereikte compromis echter niet volledig 
verdedigd.. Het wetsvoorstel dat hij indiende, bevatte van de aanvang af niet volle-
digg hetgeen hij aan de verzekeraars had toegezegd. Ook zonder dat het parlement 
hemm hiertoe dwong, kwam de staatssecretaris dus gedeeltelijk terug op zijn toezeg-
gingen.. En dat leidt nogmaals tot de conclusie dat het imago van de overheid als 
betrouwbaree partner hierdoor is beschadigd. 

Naa een extra Uitgebreide commissievergadering (UCV) op 6 mei 1991, waarin het 
overgangsrechtt niet of nauwelijks inhoudelijk aan de orde is geweest, wordt de be-
handelingg door de Tweede Kamer voortgezet in de 77ste vergadering op 7 mei 1991. 
Ookk hierin wordt aan het overgangsrecht geen aandacht geschonken. Vervolgens 
wordtt het wetsvoorstel in de 78ste vergadering op 8 mei 1991 aangenomen. 

IV.2.2.66 Behandeling in de Eerste Kamer 
Dee behandeling in de Eerste Kamer vond plaats na 1 juli 1991, welke datum als 
ingangsdatumm in het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel stond. 
Inn zijn algemeenheid kan worden gesteld, dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel zeer 
diepgaandd heeft bestudeerd. Kenmerkte de mondelinge behandeling in de Tweede 
Kamerr zich voornamelijk door veel verbaal geweld en het door de diverse woord-
voerderss onderling afvangen van vliegen op ogenschijnlijk ondergeschikte punten, 
dee bijdragen van de Eerste Kamerfracties en met name die van de PvdA, legden nog 
eenn flink aantal inhoudelijke vragen bloot waarover het oordeel van de staatssecre-
tariss werd gevraagd. 

Inn het op 20 september 1991 vastgestelde Voorlopig verslag van de vaste commissie 
vann Financiën van de Eerste Kamer, pleiten de leden van de fracties van CDA, 
PvdA,, D66, W D en SGP ervoor om de onzekerheid over de beoogde ingangsda-
tumm niet langer te laten voortbestaan. Zij vinden het bovendien ongewenst dat de 
behandelingg van het voorstel in de Eerste Kamer zou worden vertroebeld door 
enigee dreiging van terugwerkende kracht in het voorstel. De bewindslieden wordt 
dann ook verzocht de indiening te bevorderen van een novelle, waardoor de wet 

2599 Tweede Kamer 1990-1991, 76ste vergadering 2 mei 1991, blz. 76-4283 r.k. en l.k. 

2600 Tweede Kamer 1990-1991, 76ste vergadering 2 mei 1991, blz. 76-4285 m.k. en r.k. 
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onderr aanpassing van alle data die aan de uitvoering annex zijn, in werking treedt 

opp 1 januari 1992.26' 

Dee leden van de CDA-fractie vragen in dit kader welke dringende redenen er waren 
waaromm naar het oordeel van de bewindslieden de datum van ingang van 1 juli 
19911 c.q. de in het wetsvoorstel genoemde datum van 30 juni 1991 in verband met 
eerbiedigendee werking moest worden gehandhaafd.262 

Dee leden van de PvdA fractie stellen de lange periode aan de orde die er heeft geze-
tenn tussen de publikatie van het persbericht op 15 oktober 1991 en de tweede nota 
vann wijziging op 28 maart 1991, waaruit pas kon worden opgemaakt wat de con-
sequentiess voor de belastingplichtigen precies waren. Tevens vroegen zij zich af of 
hett in de bedoeling ligt om de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 1991 te handha-
ven.. Zij vinden dit gegeven de terugwerkende kracht die dit met zich meebrengt 
geenszinss voor de hand liggen en stellen voor 1 januari 1992 als ingangsdatum te 
hanteren.263 3 

Dee leden van de D66-fractie zouden gaarne worden geïnformeerd of de regering bij 
naderr inzien haar eerder gedane toezegging dat contracten die gesloten voor de 
inwerkingtredingg van de wet onder het oude regime zouden blijven vallen, niet 
gestandd zou willen doen. Temeer daar deze leden de indruk hadden dat de gesloten 
contractenn na 1 juli 1991 beperkt in aantal zijn en derhalve het nadeel voor de 
schatkistt gering zal zijn. 

Dee WD-fractie constateert dat door de zogenaamde '15 oktober-maatregel' een 
bijzonderr regime is gecreëerd voor premiepolissen afgesloten tussen 15 oktober 
19900 en de ingangsdatum Brede herwaardering. Verder worden polissen afgesloten 
voorr 15 oktober niet ten volle gerespecteerd, hetgeen evenzeer geldt voor na die 
datumm doch voor de ingangsdatum afgesloten koopsompolissen. Volgens de W D 
zouu voor alle polissen die zijn afgesloten voor ingangsdatum Brede herwaardering 
hett oude regime onverkort van toepassing moeten zijn, derhalve ook bij vervreem-
ding,, belening en verpanding. Ook het regime van de negatieve persoonlijke ver-
plichtingenn zou volgens de W D niet van toepassing mogen zijn op oude polissen. 
Ditt zou een zeer belangrijke vereenvoudiging van de overgangsproblematiek zijn, 
zodatt er een zo eenvoudig mogelijke regeling op dit punt komt.264 

Dee staatssecretaris begint de memorie van antwoord met enkele opmerkingen over 
dee ingangsdatum. Hij deelt het oordeel van de Eerste Kamer dat deze moet worden 
opgeschovenn naar 1 januari 1992. Hij kondigt aan dat een novelle met deze strek-
king2655 inmiddels aan de Raad van State is voorgelegd. Deze novelle houdt voor het 

2611 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3, blz. 1. 

2622 Eerste Kamer 1991-1992, 21198 , nr. 3, blz. 2 en 3. 

2633 Eerste Kamer 1991-1992,21198, nr. 3, blz. 1 1 . 

2644 Eerste Kamer 1991-1992,21198, nr. 3, blz. 14. 

2655 Wetsvoorstel 22 364. ingediend op 18 oktober 1991. 
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overgangsrechtt zoals opgenomen in artikel 75 van het wetsvoorstel het volgende in. 
Dee eerbiedigende werking voor lijfrente-overeenkomsten zal betrekking hebben op 
overeenkomstenn die uiterlijk op 15 oktober 1990 zijn tot stand gekomen - en 
nadienn met betrekking tot het bedrag van de premies niet zijn verhoogd - alsmede 
opp overeenkomsten welke tot stand zijn gekomen na 15 oktober 1990 doch vóór 
11 januari 1992 en ter zake waarvan na laatstgenoemde datum geen premies meer 
zijnn voldaan. Door deze verschuiving van de ingangsdatum vervalt het aangekon-
digdee 'gewenningsrecht' voor het grootste gedeelte. Gehandhaafd blijf t de gewen-
ningsmaatregel,, op grond waarvan premies die worden betaald ter zake van polissen 
diee na 1 januari 1992 worden afgesloten, welke niet aanstonds voldoen aan de 
nieuwee voorwaarden toch in aftrek kunnen komen indien de desbetreffende polissen 
vóórr 1 juli 1992 aan deze voorwaarden worden aangepast.26* 

Naarr aanleiding van de door het CDA gestelde vragen over de eerbiedigende wer-
kingg voor polissen die zijn afgesloten na 1 juli 1991, maar voor 1 januari 1992, 
merktt de staatssecretaris op dat de premies die voor dergelijke polissen worden be-
taaldd tot 1 januari 1992 zullen worden behandeld op de voet van het oude regime. 
Indienn na 1 januari 1992 nog premies worden betaald, zijn deze alleen aftrekbaar 
indienn de polis voldoet of wordt aangepast aan het nieuwe regime.2''7 In het licht 
vann de verschuiving van de ingangsdatum naar 1 januari 1992 is dit een volstrekt 
logischh antwoord. De vraag werd echter gesteld in de periode waarin de ingangsda-
tumm nog op 1 juli 1991 was gesteld, terwijl deze datum reeds was verstreken. 
Hierdoorr bestond onduidelijkheid over de status van de polissen die werden afge-
slotenn na 1 juli 1991, maar vóór de datum dat het wetsvoorstel uiteindelijk defini-
tieff  zou zijn aangenomen. Door het opschuiven van de ingangsdatum, ontviel dan 
ookk de grondslag aan deze vraag. 

Inn antwoord op de desbetreffende vragen van de VVD-fractie herhaalt de staatsse-
cretariss zijn standpunt dat de eerbiedigende werking uitsluitend dient te gelden 
voorr de afwikkeling van de polis zelf. Handelingen met de polis, zoals vervreem-
ding,, belening en/of verpanding vallen niet onder het overgangsrecht. De opmerking 
omtrentt de negatieve persoonlijke verplichtingen berust volgens de staatssecretaris 
opp een misverstand. Een onregelmatige uitvoering van een oud contract waarvoor 
eerbiedigendee werking geldt, leidt nimmer tot het constateren van (fictieve) negatie-
vee persoonlijke verplichtingen.21,8 

Inn het nader voorlopig verslag van de vaste Commissie voor financiën komt de 
PvdA-fractiee fel uit de hoek als reactie op de antwoorden van de staatssecretaris op 
dee eerder gestelde vragen. Met enige verbazing hadden de leden van deze fractie 
kenniss genomen van de reactie van de staatssecretaris op het door deze leden aan de 
ordee gestelde persbericht van 15 oktober 1990 en de weerslag daarvan eerst in de 
tweedee nota van wijziging. De staatssecretaris mag zich ervan verzekerd weten dat de 

2666 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3a, blz. 2. 

2677 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3a, blz. 23. . 

2688 Eerste Kamer 1991 1992, 21 198, nr. 3a, blz. 23. 
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ledenn van de PvdA-fractie alle stukken nauwkeurig hebben gelezen. Waar het om 
gaat,, is dat in het persbericht werd aangekondigd dat de eerbiedigende werking 
werdd beperkt, terwijl pas bij de tweede nota van wijziging op 29 maart 1991 duide-
lij kk werd hoe deze beperking zou gaan luiden. Het zal de staatssecretaris toch niet 
onbekendd zijn geweest dat het in het najaar van 1990 minder belangrijk was om te 
wetenn hoe het nieuwe regime zou gaan worden, dan om te weten hoe het over-
gangsrechtt zal gaan luiden. De verwijzing naar de nota van wijziging van 29 okto-
berr 1990 is in casu volstrekt irrelevant om de geleverde kritiek te kunnen pareren."9 

Inn de nadere memorie van antwoord bevestigt de staatssecretaris de conclusie van 
dee CDA-fractie dat onregelmatige uitvoering van een contract waarvoor de eerbie-
digendee werking geldt, nimmer tot het constateren van negatieve persoonlijke ver-
plichtingenn kan leiden. Negatieve persoonlijke verplichtingen kunnen wel worden 
geconstateerdd voor oude contracten waarvoor de eerbiedigende werking niet (meer) 
geldt270.. Dit is het geval indien om de toepassing van het nieuwe regime is verzocht, 
off  indien de eerbiedigende werking anderszins verloren is gegaan, bijvoorbeeld 
omdatt de premie is verhoogd buiten een normale en gebruikelijke optie- of indexe-
ringsclausule.. Artikel 75, vierde lid Wet IB 1964 merkt in dergelijke gevallen name-
lij kk de premies die ter zake van die contracten in aftrek kon worden gebracht voor 
dee toepassing van artikel 45c, tweede lid, onderdeel c Wet IB 1964 aan als premies 
diee op de voet van het nieuwe regime in aftrek zijn gebracht. Op deze wijze worden 
premiess die als persoonlijke verplichtingen zijn afgetrokken voordat Brede herwaar-
deringg I in werking is getreden, toch onder het regime van de (fictieve) negatieve 
persoonlijkee verplichtingen gebracht indien sprake is van een polis waarop het 
nieuwee regime onverkort van toepassing is geworden. 

Dee kritiek en verbazing van de PvdA-fractie is volgens de staatssecretaris het gevolg 
vann een misverstand. In het persbericht van 15 oktober 1990 is concreet aangege-
venn dat de eerbiedigende werking zich niet zou uitstrekken tot meerjarige lijfrente-
contractenn welke na deze datum zouden worden afgesloten. De premieaftrek voor 
dezee contracten voor de inwerkingtreding van het wetsvoorstel wordt daarbij 
beheerstt door het huidige regime; na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel zou 
dee premieaftrek moeten worden beoordeeld naar het voorgestelde regime.271 Naar 
mijnn mening maakt de staatssecretaris er zich hier wat makkelijk van af. Zoals in 
paragraaff  IV.2.2.3 reeds uitgebreid is beschreven, was de status van na 15 oktober 
19900 afgesloten contracten zelfs bij de Centrale directie Voorlichting van het minis-
teriee van Financiën enige tijd nogal onduidelijk.272 De kritiek van de Eerste 
Kamerfractiee van de PvdA was dan ook meer terecht dan de staatssecretaris in zijn 
antwoordd suggereert. 
Dee staatssecretaris is echter slechts bereid om toe te geven dat de faciliteit voor 
geruislozee omzetting van vóór de inwerkingtreding van het wetsvoorstel gesloten 

2699 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3b, blz. 1 1 . 

2700 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3c, blz. 19. 

2711 Eerste Kamer 1991-1992, 21 198, nr. 3c, blz. 19. 

2722 Zie hiervoor mr Nicolaas Bink, Het overgangsrecht in de overgang, WFR 1991/5960 voetnoot 3. 
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polissenn (zoals opgenomen in artikel 75, vijfde lid Wet IB 1964) met enige vertra-
gingg bekend is geworden. Met enig gevoel voor understatement vervolgt de staats-
secretaris;; "het ware beter geweest indien het bedoelde persbericht de wellicht op 
ditt punt bestaande onzekerheid direct zou hebben weggenomen".273 De overige wij -
zigingenn van het overgangsrecht, zoals die in de tweede nota van wijziging zijn 
opgenomen,, zijn volgens de staatssecretaris van een relatief geringe importantie en 
hebbenn een meer technisch karakter. Van een wijziging van het overgangsrecht op 
hoofdpuntenn kan naar het oordeel van de bewindsman niet worden gesproken.274 

IV.2.2.77 Mondelinge behandeling in de Eerste Kamer 

Dee mondelinge behandeling van het wetsvoorstel vond plaats op 10 december 
1991.. D66-senator Schuyer stelt daarin nogmaals de optieclausules aan de orde. 
Ziee voor het begrip normale en gebruikelijke optie uitgebreid paragraaf IV.3.2. 

Dee PvdA zet bij monde van mevrouw Van der Meer de scherpe toon voort die werd 
aangeslagenn in de schriftelijke behandeling. De staatssecretaris lijk t volgens haar 
voorr alle argumenten die tegen de opzet in het voorstel kunnen pleiten weinig of 
geenn begrip te hebben. Zowel in de memorie van antwoord als in de nadere me-
moriee van antwoord worden die argumenten op een hautaine wijze weggeschreven. 
Hett ministerie van Financiën is ook zeer goed in het niet beantwoorden van gestelde 
vragenn dan wel het zo formuleren van het antwoord dat de kern van de vraag niet 
beantwoordd wordt; het zogenaamde omzeilen van de vraag, aldus dit kamerlid. De 
PvdA-fractiee moet het van het hart dat deze wijze van communicatie haar absoluut 
niett aanspreekt. In haar periode als kamerlid heeft nog nimmer de beantwoording 
vann vragen zoveel wrevel opgeroepen bij de woordvoerster van de PvdA-fractie als 
bijj  het onderhavige wetsvoorstel.275 

Verderr komt de PvdA-fractie nog terug op het antwoord van de staatssecretaris in 
dee nadere memorie van antwoord, waarin de staatssecretaris stelde dat negatieve 
persoonlijkee verplichtingen wel kunnen worden geconstateerd voor oude contrac-
tenn waarvoor om wat voor reden dan ook het oude regime niet meer geldt, zoals de 
gevallenn waarin deze contracten worden vervreemd of beleend. Op grond van arti-
kell  75, vierde lid onderdeel b Wet IB 1964 zouden volgens de staatssecretaris de 
premiess die voor aftrek in aanmerking komen, fictief als premies die op de voet van 
hett nieuwe regime in aanmerking worden genomen. Volgens de PvdA-fractie is deze 
motiveringg onjuist. Het contract op zichzelf voldoet aan artikel 75, eerste lid, eerste 
volzinn Wet IB 1964, maar artikel 31, vijfde lid (oud) Wet IB 1964 is niet meer van 
toepassing.. Derhalve wordt het progressieve tarief toegepast. Het contract zelf 
komtt daardoor echter niet te verkeren in de situatie van artikel 75, vierde lid, 
onderdeell  b Wet IB 1964.276 

2733 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3c, blz. 19. 

2744 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3c, blz. 20. 

2755 Eerste Kamer, 11de vergadering 10 december 1991, blz. 11-376, l.k. 

2766 Eerste Kamer, 11de vergadering 10 december 1991, blz. 11-378, l.k. 
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Dee staatssecretaris antwoordt op de vragen van de heer Schuyer omtrent de ondui-
delijkheidd over de optieclausules: "Naar mijn mening dient er onderscheid te worden 
gemaaktt tussen lijfrenten en kapitaalverzekeringen. Voor lijfrentecontracten geldt 
dee eerbiedigende werking, indien een overeenkomst die bestond op 15 oktober 
19900 met betrekking tot de premies nadien niet is verhoogd. De premies dienen dus 
opp 15 oktober 1990 contractueel vast te staan. Een beperkte uitleg van het vereiste 
zouu betekenen, dat contracten waarbij de verzekeringnemer binnen bepaalde gren-
zenn de vrijheid heeft om de hoogte van de premie te bepalen niet onder de eerbiedi-
gendee werking zouden vallen. Maar aangezien dergelijke contracten een functie ver-
vullenn bij de flexibele opbouw van onderhoudsvoorzieningen, vind ik een ruimere 
interpretatiee wenselijk. En ik heb dan ook geantwoord op vragen van het Verbond 
vann verzekeraars in Nederland dat het gebruik maken van een optiemogelijkheid 
niett prohibitief is, niet in de weg staat van de eerbiedigende werking, mits de moge-
lijkheidd of clausule als bestond op 15 oktober 1990 en dat het uiteraard terzake 
niett gewijzigd is daarna. Voorts moet de optiemogelijkheid een normale en gebrui-
kelijkee strekking hebben".277 

Naarr aanleiding van de opmerkingen van mevrouw Van der Meer verduidelijkt de 
staatssecretariss een en ander als volgt: "Valt een oud contract onder artikel 75, eer-
stee lid, dan is de eerbiedigende werking van toepassing met uitzondering van de 
bepalingg die het bijzondere tarief van toepassing verklaart. Is artikel 75, eerste lid 
niett van toepassing omdat het bedrag van de premie is verhoogd, dan valt het con-
tractt onder het nieuwe regime en is artikel 75, vierde lid van toepassing. De voor 
hett contract in aanmerking genomen premies worden dan voor de toepassing van 
artikell  45, tweede lid onderdeel c, fictief aangemerkt als premies die op de voet van 
hett nieuwe regime in aftrek zijn gekomen. Bij belening of verpanding kunnen de 
negatievee persoonlijke verplichtingen in aanmerking worden genomen".278 

Hoewell  mevrouw Van der Meer het blijkens haar bijdrage in tweede termijn niet 
eenss blijf t met de staatssecretaris, wordt hierop door deze niet verder ingegaan.279 

Dee uitleg van de staatssecretaris op dit punt is echter juist. Het vierde lid van arti-
kell  75 Wet IB 1964 geeft aan welke regels van toepassing zijn indien het eerste lid, 
waarinn onder bepaalde voorwaarden de eerbiedigende werking is geregeld, niet van 
toepassingg is. Het eerste lid is niet langer van toepassing indien hierom bij de aan-
giftee door de verzekeringnemer, dan wel indien deze is overleden door de gerechtig-
de,, schriftelijk is verzocht of indien het oude regime verloren is gegaan door een 
verhogingg van de premie die niet is gebaseerd op een normale of gebruikelijke 
optieclausule.. Consequentie van het niet langer van toepassing zijn van de eerste 
volzinn van het eerste lid van artikel 75 Wet IB 1964 is dat een lijfrente, een kapi-
taalverzekeringg met lijfrenteclausule, dan wel een stamrecht als bedoeld in artikel 
19,, eerste lid (oud) Wet IB 1964 (stakingsstamrecht), in artikel 44f, eerste lid, 
onderdeell  c (oud) Wet IB 1964 (FOR-stamrecht), of in artikel 32, eerste lid (oud) 
Wett IB 1964 worden aangemerkt als een aanspraak op periodieke uitkeringen of 

2777 Eerste Kamer, 11de vergadering 10 december 1991, blz. 11-389, m.k. 

2788 Eerste Kamer, 11de vergadering 10 december 1991, blz. 11-390, r.k. 

2799 Eerste Kamer, 11de vergadering 10 december 1991, blz. 11-395, l.k. en m.k. 
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verstrekkingen.. Voor de toepassing van de saldo-methode zoals opgenomen in arti-
kell  25, eerste lid onderdeel g Wet IB 1964, wordt de waarde van de prestaties 
tevenss verminderd met de onder het oude regime afgetrokken premies of de bij de 
bepalingg van het inkomen op grond van een stamrechtvrijstelling niet in aanmer-
kingg is genomen. Voor de toepassing van artikel 45c, tweede lid, onderdeel c Wet IB 
19644 worden onder het oude regime afgetrokken premies of bedragen die op grond 
vann een stamrechtvrijstelling niet in het inkomen zijn begrepen, fictief beschouwd 
alss in aanmerking te zijn genomen ingevolge artikel 45, eerste lid, onderdeel g Wet 
IBB 1964. Hierdoor zijn deze onder het oude regime afgetrokken of vrijgestelde 
bedragenn voor de toepassing van de sanctie van de (fictieve) negatieve persoonlijke 
verplichtingen,, zoals opgenomen in artikel 45c Wet IB 1964 toch te beschouwen als 
negatievee persoonlijke verplichtingen. Het tweede lid van artikel 45c wet IB 1964 
verwijstt immers naar premies die ingevolge artikel 45, eerste lid, onderdeel g als 
persoonlijkee verplichtingen in aftrek zijn gebracht. Op grond van artikel 45c, twee-
dee lid onderdeel c Wet IB 1964 worden negatieve persoonlijke verplichtingen in 
aanmerkingg genomen indien de aanspraak formeel of feitelijk voorwerp van zeker-
heidd wordt. Belening of verpanding van een voor de inwerkingtreding van de wets-
wijzigingg in het kader van Brede herwaardering I afgesloten lijfrentepolis, waarop 
omm welke reden dan ook het overgangsregime van artikel 75, eerste lid Wet IB 1964 
niett (meer) van toepassing is, leidt derhalve tot negatieve persoonlijke verplichtin-
genn ter grootte van alle in het verleden als persoonlijke verplichtingen afgetrokken 
bedragen,, ongeacht of de aftrek onder het oude of het nieuwe regime heeft plaats-
gevonden.. Hetzelfde geldt voor bedragen die op grond van een stamrechtvrijstelling 
niett tot het inkomen hebben behoord. Op welke gronden mevrouw Van der Meer 
tott een andere conclusie kwam, is helaas niet uit de parlementaire stukken op te 
maken. . 

Hett wetsvoorstel werd op 10 december 1991 door de Eerste Kamer zonder stem-
mingg aangenomen, met dien verstande dat de aanwezige leden van de VVD-fractie 
conformm artikel 121 van het Reglement van orde aantekening werd verleend dat zij 
geachtt wilden worden zich niet met het wetsvoorstel te hebben kunnen verenigen.2S" 

Dee uiteindelijke tekst van artikel 75 Wet IB 1964 luidt met ingang van 1 januari 
19922 als volgt: 

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

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

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

hett bedrag van de premies nadien niet is verhoogd, dan wel een op 31 december 1991 

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

dee regels die daarvoor golden op 31 december 1991 van kracht, met dien verstande dat: 

aa artikel 31 , vijfde lid, uitsluitend van toepassing is ter zake van belening en verpanding en 

datt ter zake van vervreemding - het brengen in het vermogen van een onderneming daar-

onderr begrepen - artikel 25, eerste lid, onderdeel g en achtste lid, zoals die bepalingen 

luiddenn na die datum van toepassing zijn, waarbij voor de toepassing van artikel 25, eer-

2800 Eerste Kamer. 11de vergadering. 10 december 1991, blz. 11-403. 
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stee lid, onderdeel g, de waarde van de prestatie tevens wordt verminderd met het 

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

diekee uitkeringen of verstrekkingen als waarde van een stamrecht ten laste van de 

winstt kon worden gebracht of bij de bepaling van het inkomen op grond van een stam-

rechtvrijstellingg niet in aanmerking is genomen; 

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

inn artikel 31 , vijfde lid bedoelde beleningen en verpandingen; 

cc artikel 75, tweede lid niet van toepassing is 

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

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

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

22 Indien als gevolg van het eerste lid artikel 75, eerste lid, zoals dat luidde op 31 december 

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

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

datt de belastbare som verminderd met de bestanddelen daarvan die zijn genoemd in de arti-

kelenn 57a en 58 meer bedraagt dan ƒ 42.966, niet belast op de voet van de tarieftabel. De 

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

voett van de tarieftabel wordt belast, bedraagt 40 percent. Uitsluitend voor de toepassing van 

artikell 57, eerste lid, worden de zuivere inkomsten bedoeld in de eerste volzin geacht te zijn 

genoemdd in artikel 57a, eerste lid. 

33 Ingevolge het eerste lid als persoonlijke verplichtingen aftrekbare premies voor lijfrenten wor-

denn in aanmerking genomen tot ten hoogste ƒ 17.983, met dien verstande dat de premies 

tenn hoogste in aanmerking worden genomen tot het bedrag van de in de twee voorafgaande 

jarenn in totaal in aanmerking genomen premiebedragen. Onze Minister kan onder door hem 

tee stelten voorwaarden afwijkingen toestaan van het bepaalde in de eerste volzin ten aanzien 

van: : 

aa belastingplichtigen die vrijstelling van premiebetaling wegens arbeidsongeschiktheid heb-

benn genoten: 

bb belastingplichtigen die tijdens een verblijf in het buitenland zijn doorgegaan met het be-

talenn van premies voor lijfrenten; 

cc belastingplichtigen bij wie in het kalenderjaar dan wel in ten minste een van de twee 

voorafgaandee jaren, artikel 5, zoals dat luidde op 31 december 1991, van toepassing is 

off is geweest op de door hen of hun echtgenoten betaalde of verrekende premies voor 

lijfrenten. . 

44 Indien het eerste lid, eerste volzin, niet van toepassing is, gelden tevens de volgende regels, 

aa Een aanspraak krachtens een op 31 december 1991 bestaande overeenkomst op perio-

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

alsmedee een aanspraak krachtens een op 31 december 1991 bestaande overeenkomst 

opp periodieke uitkeringen of verstrekkingen (stamrecht) als bedoeld in artikel 19, eerste 

lid,, artikel 44f, eerste lid, onderdeel c, of artikel 32, eerste lid, zoals die artikelen luid-

denn op die datum, worden met ingang van het kalenderjaar waarin het eerste lid, eerste 

volzin,, niet van toepassing is, aangemerkt als een aanspraak op periodieke uitkeringen 

off verstrekkingen, waarbij; 
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1  Voor de toepassing van artikel 25, eerste lid, onderdeel g, zoals dat luidt na 31 

decemberr 1991, de waarde van de prestatie tevens wordt verminderd met het geza-

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

periodiekee uitkeringen of verstrekkingen als waarde van een stamrecht ten laste 

vann de winst is gebracht of bij de bepaling van het inkomen op grond van een stam-

rechtvrijstellingg niet in aanmerking is genomen; 

2  Voor de toepassing van artikel 45c, tweede lid, onderdeel c, zoals dat luidt na 31 

decemberr 1991, de premies die voor aftrek in aanmerking konden komen onder-

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

hett recht op de periodieke uitkeringen of verstrekkingen als waarde van een stam-

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

vann een stamrechtvrijstelling niet in aanmerking is genomen, worden geacht in aan-

merkingg te zijn genomen als premies voor lijfrenten ingevolge artikel 45, eerste lid, 

onderdeell g. 

bb Een aanspraak krachtens een op 31 december 1991 bestaande overeenkomst die inge-

volgee artikel 25, derde lid, zoals dat luidde op die datum wordt aangemerkt als een lijf-

rente,, wordt met ingang van het kalenderjaar waarin het eerste lid, eerste volzin niet van 

toepassingg is, aangemerkt als een aanspraak op periodieke uitkeringen of verstrekkin-

gen,, waarbij voor óe toepassing van artikel 45c, tweede Md, onderdeel c, zoals dat luidt 

naa 31 december 1991, de premies die voor aftrek in aanmerking konden komen worden 

geachtt in aanmerking te zijn genomen als premies voor lijfrenten ingevolge artikel 45, 

eerstee lid, onderdeel g. 

55 Voor de toepassing van deze wet wordt, in zoverre een aanspraak op een lijfrente als bedoeld 

inn artikel 25, tweede lid of derde lid, zoals die luidden op 31 december 1991, wordt omgezet 

inn een aanspraak op een lijfrente als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel g, vierde lid 

enn vijfde lid, de aanspraak op de tweede lijfrente beschouwd als een voortzetting van de eer-

ste,, met dien verstande dat daarop de regels van toepassing zijn zoals die gelden met ingang 

vann 1 januari 1992, 

IV.33 Art ike l 75 zoal s da t vana f 1992 luidd e 

IV.3.11 Bestaande overeenkomst 

Ookk voor de toepassing van artikel 75 Wet IB 1964 zoals dat vanaf 1 januari 1992 
luidde,, is het van groot belang wat er wordt verstaan onder een 'op 15 oktober 
1990,, respectievelijk 31 december 1991, bestaande overeenkomst'. Opvallend is dat 
ditmaall  wordt gesproken over een aanspraak op periodieke uitkeringen of verstrek-
kingenn die is opgenomen in een op 15 oktober 1990, respectievelijk 31 december 
19911 bestaande overeenkomst en niet zoals bijvoorbeeld in artikel 75 Wet IB 1964 
zoalss dat tot 1 januari 1992 luidde over een voor 1 juli 1964 bestaande aanspraak. 
Ditt onderscheid is van groot belang voor de benadering van eventuele wijzigingen in 
dee overeenkomst. Zolang daardoor geen nieuwe overeenkomst ontstaat, blijf t sprake 
vann een aanspraak die is opgenomen in een op 15 oktober 1990/31 december 1991 
bestaandee overeenkomst. Op een dergelijke overeenkomst blijven de regels van 
krachtt die daarvoor golden op 31 december 1991. Door deze zeer ruime formule-
ringg blijven niet alleen de formele wetsartikelen zoals die op 31 december 1991 luid-
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denn van toepassing, maar ook alle door besluiten, jurisprudentie enz. gevormde 
regels. . 

Overr de vraag wanneer een overeenkomst tot stand is gekomen, is in de parlemen-
tairee geschiedenis een aantal malen gesproken. Met name de overval met het pers-
berichtt van 15 oktober 1990 leidde ertoe dat de vraag of een overeenkomst voor of 
naa 16 oktober 1990 tot stand is gekomen van groot belang is. Volgens de staats-
secretariss dient voor de bepaling van de datum waarop een overeenkomst is tot 
standd gekomen te worden genomen het moment waarop de obligatoire overeen-
komstt in juridische zin perfect is geworden. Dit perfect worden hangt in de praktijk 
aff  van de voorwaarden die partijen over en weer hebben gesteld en waarvan zij ver-
langenn dat daaraan wordt voldaan, wil er sprake zijn van wilsovereenstemming. Als 
voorbeeldd kan worden gedacht aan de voorwaarde van medische acceptatie door de 
verzekeraarr en de voorwaarde van eerste premiebetaling door de verzekeringnemer. 
Pass nadat aan zulke voorwaarden geheel is voldaan, kan worden gesproken van 
wilsovereenstemming.. De wilsovereenstemming vervult een centrale rol bij de 
beoordelingg op welk moment voor de verzekeraar voor het eerst gehoudenheid is 
ontstaann om zijn contractuele verplichtingen na te komen. Laatstbedoeld moment 
iss bepalend voor de datum waarop de bedoelde overeenkomst tot stand is geko-
men.. Opgemerkt zij tenslotte dat in het algemeen kan worden gesteld dat ontbin-
dendee voorwaarden het tijdstip van de overeenkomst niet raken, met opschortende 
voorwaardenn is dat uiteraard wel het geval.281 

Aann dit op zichzelf juridisch volledige juiste betoog zou ik willen toevoegen dat het 
duss niet van belang is op welke datum de bij de overeenkomst van levensverzeke-
ringg behorende polis is afgegeven. Van belang is het moment waarop de overeen-
komstt juridisch perfect is geworden. Wanneer het schriftelijke bewijs van deze over-
eenkomstt (de polis) wordt afgegeven, is hierbij irrelevant. Indien sprake is van een 
kapitaalverzekeringg met lijfrenteclausule, heeft die in verreweg de meeste gevallen 
dee verzekeringsvorm 'bij leven met restitutie'. Dit wil zeggen dat ten gevolge van 
overlijdenn slechts de betaalde premies of koopsom inclusief rente moet worden uit-
gekeerd.. Bij dergelijke verzekeringen loopt de verzekeraar geen gezondheidsrisico's. 
Medischee acceptatie is dan ook niet noodzakelijk. De offerte voor een dergelijke 
verzekeringg heeft dan ook veelal de vorm van een onherroepelijk aanbod van de 
verzekeraar.. De daaruit voortspruitende verzekeringsovereenkomst komt dan ook 
tott stand op het moment dat de verzekeringnemer het in de offerte vervatte onher-
roepelijkee aanbod van de verzekeraar tijdig accepteert282. Dit moment ligt per defini-
tiee voor het moment waarop de verzekeraar de geaccepteerde offerte ontvangt283. 

Opp een vraag van de CDA-fractie in de Eerste Kamer wat de status is van een ge-
accepteerdee offerte onder de ontbindende voorwaarde dat de medische keuring 
geenn problemen oplevert, antwoordt de staatssecretaris; "naar onze mening kan 

2811 Tweede Kamer 1990-1991, 21198, nr. 15, blz. 5. 

2822 Asser-Hartkamp, Algemene leer der overeenkomsten, Zwolle 1993, blz. 129. 

2833 Ik verschil hierover dus van mening met de opvattingvan de staatssecretaris, zie Eerste Kamer 1991-1992, 

21198,nr.. 3a, blz. 24. 
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geenn eenduidige conclusie worden getrokken uit de vele juridische variaties die hier 
denkbaarr zijn. Doorslaggevend is hoe de verzekeraar de overeenkomst vorm geeft. 
Blijk tt daaruit dat de verzekeraar tot uitbetaling van het verzekerde kapitaal moet 
overgaann ingeval de verzekeringnemer (bedoeld zal zijn verzekerde hmk) overlijdt 
voorr de medische keuring, of voordat de resultaten van de medische keuring be-
kendd zijn, dan kan worden gesteld dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is 
gekomen.. In zo'n geval is er sprake van een ontbindende voorwaarde en is er tot 
hett moment van de ontbinding sprake van een verzekeringsovereenkomst."284 

Bedoeldd zal overigens zijn een ontbindende voorwaarde dat de medische keuring 
well  problemen oplevert. Indien dit het geval is, wordt de ontbindende voorwaarde 
immerss vervuld en is de overeenkomst ontbonden. In de formulering die door de 
CDA-fractiee is gebezigd, zou een medische goedkeuring dit effect teweeg brengen. 
Datt zal toch niet de bedoeling van partijen zijn geweest! 

Inn het speciaal aan 92 praktijkvragen en antwoorden met betrekking tot Brede her-
waarderingg I gewijde Infobulletin wordt hier nog aan toegevoegd; "wanneer vóór 
166 oktober 1990 respectievelijk 1 januari 1992 een levensverzekering onder ontbin-
dendee voorwaarde van niet accepteren op grond van medische keuring is gesloten, 
waarbijj  de verzekeraar vanaf aanvang volledige dekking heeft verleend, valt deze 
verzekeringg onder de eerbiedigende werking. Opgemerkt zij dat van volledige dek-
kingg slechts sprake is, indien de verzekeraar bij overlijden van de verzekerde vóór 
dee medische acceptatie (inclusief bij overlijden gedurende de periode vóór medische 
keuring)) hetzelfde bedrag uitkeert als na medische acceptatie is verzekerd. Indien 
tott het moment van medische acceptatie geen of een lager bedrag is verzekerd in 
gevall  van overlijden, is er fiscaal sprake van een voorovereenkomst die na accepta-
tiee gevolgd wordt door een nieuwe overeenkomst waarop het oude regime niet van 
toepassingg is."285 

Indienn een verzekeraar uitsluitend een premie heeft ontvangen zonder dat daaraan 
eenn offerte ten grondslag lag, is naar het oordeel van de staatssecretaris geen sprake 
vann een overeenkomst die al tot stand is gekomen. Aanbod en acceptatie hebben 
niett plaatsgevonden zodat de elementen van verzekering niet aanwezig zijn. Uit 
nietss blijk t ook welke prestatie de verzekeraar tegenover de premiebetaling zal stel-
len.. 1Hh Uiteraard is het wel mogelijk dat er door de verzekeraar een mondeling aan-
bodd is gedaan, dat door de verzekeringnemer mondeling is geaccepteerd, waarna de 
eerstee premie is gestort. In een dergelijk geval is er wel sprake van een overeen-
komst.. In dergelijke situaties kan de desbetreffende verzekeringnemer echter wel 
mett be wijsproblemen te maken krijgen. 

2844 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3c, blz. 20. 

2855 Antwoord op vraag 1 Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994. 

2866 Antwoord op vraag 2 Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994. 
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Voorr het vaststellen van het tijdstip van tot stand komen van de verzekering zijn de 
elementenn aanbod en acceptatie maatgevend. Uit dien hoofde is er geen overeen-
komstt tot stand gekomen indien de adspirant-verzekeringnemer zich niet uitdruk-
kelijkk akkoord heeft verklaard met de offerte. Indien dit bijvoorbeeld telefonisch is 
geschied,, kan een bewijsrechtelijk probleem ontstaan bij het vaststellen wanneer de 
acceptatiee uiteindelijk heeft plaatsgevonden.287 

Inn de praktijk zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld of een over-
eenkomstt die rond 15 oktober 1990 tot stand is gekomen wel of niet onder het 
overgangsrechtt valt. Hierbij is niet alleen van belang of er voor die datum wilsover-
eenstemmingg is bereikt, maar tevens welke (aanvullende) voorwaarden er van toe-
passingg zijn. Het is zeer gebruikelijk dat in de door de diverse verzekeraars ge-
hanteerdee algemene voorwaarden staat dat de verzekeringsovereenkomst tot stand 
komtt nadat de eerste premie is betaald. Deze bepaling kan ertoe leiden dat een 
offertee die voor 15 oktober 1990 is geaccepteerd en waar de bijbehorende medische 
acceptatiee eveneens voor die datum heeft plaatsgevonden, toch geen op 15 oktober 
19900 bestaande overeenkomst oplevert omdat de eerste premie nadien is betaald288. 
Ditt kan echter weer anders zijn indien de desbetreffende verzekeraar in afwijking 
vann de algemene voorwaarden aan de verzekeringnemer heeft bevestigd dat het 
accepterenn van de offerte en de eventuele medische acceptatie voldoende waren 
voorr het tot stand komen van de overeenkomst. Voor het beantwoorden van de 
vraagg wanneer een overeenkomst van levensverzekering nu exact is tot stand geko-
men,, is het derhalve noodzakelijk om het complete polisdossier te bezien en niet 
alleenn af te gaan op de polis en de bijbehorende algemene voorwaarden. 

IV.3.22 Normal e en gebruikelijk e opti e 
Voorwaardee voor de toepassing van het overgangsrecht is, naast de datum van tot 
standd komen van de overeenkomst, dat het bedrag van de premies na 15 oktober 
19900 niet meer is verhoogd. Dit geldt zowel voor het bedrag aan premie per jaar als 
hett totaal aan premies gedurende de gehele looptijd.289 De vraag of uitgegaan moet 
wordenn van kalenderjaren of polisjaren is inmiddels door de belastingdienst in de 
laatstee zin beantwoord. Er mag worden uitgegaan van polisjaren.290 Overgang van 
jaarpremiess naar maandpremies behoeft dus geen problemen op te leveren, mits de 
polisvoorwaardenn deze mogelijkheid om de betalingsfrequentie te veranderen bie-
denn middels voorwaarden die vóór 16 oktober 1990 op de polis van toepassing 
waren.291 1 

Uitt de parlementaire stukken blijk t echter dat de bepaling dat de premie niet mag 
wordenn verhoogd ruim mag worden geïnterpreteerd. Verhogingen op basis van een 

2877 Antwoord op vraag 3 Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994. 

2888 Zie ook antwoord op vraag 4 Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994. 

2899 Tweede Kamer 1990-1991, 21198, nr. 26, blz. 4, vraag 8. 
2900 mrRZijdenbos, Wat u niet weet, deert u misschien toch..., Pensioen & Praktijk 1996/3. 

2911 Ik ben derhalve wat minder somber dan Van Dijck, Bijzondere tarieven in de Wet op de inkomstenbelasting, 

Deventerr 1997, blz. 8 1 . 
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normalee en gebruikelijke optie- of indexclausule leiden niet tot verlies van het over-
gangsregime.292 2 

Watt onder een normale en gebruikelijk optie- of indexclausule moet worden ver-
staan,, is lange tijd onduidelijk geweest. De staatssecretaris heeft lang ontwijkende 
enn vage antwoorden gegeven op specifieke vragen vanuit het parlement. De vraag 
wass met name of een clausule op grond waarvan een verzekeringnemer zelf kan 
bepalenn of hij in enig jaar zijn premie verhoogt of niet als normale en gebruikelijke 
index-- of optieclausule kon worden beschouwd. 

Hett verschil tussen een optieclausule en een indexeringsclausule is, dat de verhoging 
vann de premie op grond van een indexeringsclausule min of meer automatisch 
plaatsvindt.. De premie wordt verhoogd met het bedrag of het percentage waarmee 
dee maximaal aftrekbare lijfrentepremie in een jaar is verhoogd. Indien er sprake is 
vann een optieclausule kan de verzekeringnemer de vrijheid hebben om van jaar tot 
jaarr te bepalen of en in hoeverre hij gebruik wil maken van de mogelijkheden om 
zijnn premie te verhogen. Het leek er lange tijd op dat de staatssecretaris alleen pre-
mieverhogingenn wilde accepteren op basis van clausules op grond waarvan de pre-
miee jaarlijks automatisch met een van te voren vastgesteld percentage, dan wel 
automatischh met het bedrag waarmee de maximaal aftrekbare lijfrentepremie in dat 
jaarr was gestegen. 

Mett name in de Eerste Kamer werd doorgevraagd over de exacte strekking van de 
toezeggingg van de staatssecretaris dat verhogingen op basis van normale en gebrui-
kelijkee optie- of indexclausules niet leidt tot verlies van het overgangsregime. Uit 
hett volgende overzicht van dit gedeelte van de parlementaire behandeling blijk t dat 
dee staatssecretaris pas na veel hangen, wurgen en dralen bereid is een concreet ant-
woordd op een concrete vraag te geven. 

Doorr de leden van de D66-fractie werd de volgende vraag gesteld: "Een levensver-
zekeringspoliss afgesloten vóór 15 oktober 1990, geeft het recht elke drie jaar de 
premiee met 10% te verhogen, teneinde het uit te keren bedrag te verhogen. Indien 
naa aanvaarding van de wet 21 198 daarvan gebruik gemaakt wordt, blijf t de eer-
biedigendee werking dan gelden?" 

Dee staatssecretaris reageert hierop in de memorie van antwoord als volgt. Met 
betrekkingg tot verhoging van de premie op basis van een optieclausule is volgens 
hemm het uitgangspunt de contractinhoud op 15 oktober 1990. Met betrekking tot 
dee vraag wanneer premies contractueel vaststaan is een ruime interpretatie moge-
lijk .. Dit betekent dat als de verzekeringnemer gebruik maakt van een optierecht tot 
premieverhogingg dat deel uitmaakte van de verzekeringsovereenkomst op 15 okto-
berr 1990 en de polis naderhand op dit punt niet is gewijzigd, dit niet leidt tot verval 
vann de eerbiedigende werking, mits het gaat om een normale en gebruikelijke optie-
mogelijkheid.. Een optierecht tot premieverlaging is in dezen niet van betekenis 

2922 Tweede Kamer 1990-1991. 21198, nr. 26, blz. 3. 
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omdatt premieverlaging niet leidt tot verlies van het oude regime.2" Hierbij is het 
dann wel van belang de premieverlaging zodanig te omschrijven dat duidelijk is dat 
hijj  alleen geldt voor het desbetreffende jaar. Indien de premie voor de resterende 
looptijdd wordt verlaagd, leidt verhoging naderhand tot het oorspronkelijke niveau 
tott verlies van de eerbiedigende werking. 

Verderr stelt de staatssecretaris; "Ook een verhoging op basis van een gebruikelijke 
indexeringsclausulee leidt niet tot verlies van de eerbiedigende werking mits de clau-
sulee op 15 oktober 1990 deel uitmaakte van de lijfrente."294 

Voorr D66 senator Schuyer blijf t er ook na de beantwoording van deze vragen 
onduidelijkheidd bestaan. De reden hiervoor is volgens hem gelegen in de interpreta-
tiemogelijkhedenn die het begrippenkader 'normaal en gebruikelijk' oproept. Hij 
vraagtt zich af waarom er niet eenvoudig een maximum wordt genoemd. De in eer-
deree instanties door D66 gestelde vraag of een in een polis genoemde mogelijkheid 
omm elke drie jaar de premie met 10% te verhogen nu wel of niet onder normaal en 
gebruikelijkk valt, is nog steeds niet concreet beantwoord.295 

Ookk de PvdA-fractie in de Eerste Kamer is het met betrekking tot de optieclausules 
nogg niet volledig duidelijk. Wat moet worden verstaan onder 'normale en gebruike-
lijk ee bepalingen'? Kunnen optierechten die ook al in polissen van voor 28 maart 
19911 waren opgenomen (de datum van de tweede nota van wijziging) als zodanig 
wordenn beschouwd?296 

Inn de mondelinge behandeling in de Eerste Kamer reageert de staatssecretaris hier-
opp als volgt: "De heer Schuyer had in dit verband het oog op een specifieke situatie. 
Hijj  noemde als mogelijkheid een polis waarin elke drie jaar de premie voor lijfrente 
overr het verzekerde kapitaal met 10% verhoogd kan worden. Welnu, zo'n voor-
beeldd valt naar mijn mening binnen de termen normaal en gebruikelijk. Zo'n optie-
clausulee behoudt dus de eerbiedigende werking".297 

Naarr het oordeel van Schuyer is de onduidelijkheid omtrent het optierecht hiermee 
opgehelderd.298 8 

Doorr dit antwoord is uiteindelijk komen vast te staan dat niet alleen clausules op 
grondd waarvan de premie jaarlijks automatisch op de een of ander wijze wordt ver-
hoogdd als normaal en gebruikelijk kunnen worden beschouwd, maar dat clausules 
opp grond waarvan de verzekeringnemer zelf van jaar tot jaar kan beslissen of hij 
zijnn premie verhoogt binnen de daarvoor gestelde grenzen, dit ook zijn. 

Teneindee inzicht te krijgen in de hoeveelheid en de aard van de bij de in Nederland 
werkzamee levensverzekeraars in gebruik zijnde optieclausules heeft de staatssecreta-

2933 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3a, blz. 24. 

2944 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3a, blz. 24. 

2955 Eerste Kamer 11de vergadering, 10 december 1991, blz. 11-374, m.k. en r.k. 

2966 Eerste Kamer 11de vergadering, 10 december 1991, blz. 11-378, l.k. 

2977 Eerste Kamer, 11de vergadering, 10 december 1991, blz. 11-389, r.k. 

2988 Eerste Kamer 11de vergadering, 10 december 1991, blz. 11-393, m.k. 
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riss een inventarisatie uitgevoerd. Het resultaat hiervan was een besluit waarin hij 
zijnn opvattingen omtrent normale en gebruikelijke opties heeft weergegeven. Met 
dee terminologie 'normale en gebruikelijke opties' heeft de staatssecretaris beoogd 
dee clausules te omschrijven die binnen de levensverzekeringsbranche reeds geruime 
tijdd vóór de invoering van Brede herwaardering werden gehanteerd voor lijfrenten 
enn kapitaalverzekeringen. Daarbij gaat het om clausules die het recht inhouden om 
dee verschuldigde premie dan wel de verzekerde kapitalen te verhogen, zonder dat 
hiervoorr nadere voorwaarden zijn gesteld, zoals aanvullende medische informatie 
en/off  keuringen. De gepleegde inventarisatie leidde tot de conclusie dat optieclausu-
less in een grote mate van verscheidenheid voorkwamen. Het varieerde van beperkte 
mogelijkhedenn tot verhoging van premies of kapitalen tot wat hoogte betreft ongeli-
miteerdee clausules. 

Voorr wat de lijfrenten betreft kondigde de staatssecretaris in dit besluit aan dat 
naarr zijn oordeel alle vóór 16 oktober 1990 door verzekeringsmaatschappijen ge-
plaatstee optieclausules kunnen worden aangemerkt als 'normaal en gebruikelijk'. 
Verhogingenn van de premies op basis van dergelijke clausules leidt derhalve niet tot 
verliess van de eerbiedigende werking van artikel 75 Wet IB 1964. De staatssecreta-
riss is tot dit oordeel gekomen mede gelet op de omstandigheid dat de eerbiedigende 
werkingg voor lijfrenten tegen premiebetaling uitsluitend geldt voor reeds vóór 16 
oktoberr 1990 tot stand gekomen overeenkomsten. Voorts heeft meegewogen dat 
hett bedrag van de als persoonlijke verplichtingen aftrekbare lijfrentepremie op 
grondd van de wet beperkt is.299 

Inn een besluit van 30 november 1994 geeft de staatssecretaris nog een aanvulling op 
hett besluit uit 1993 voor de situaties waarin de verhoging van een lijfrentepremie 
uitt administratieve noodzaak door de desbetreffende verzekeraar op een apart 
polisbladd wordt omschreven. Er bestond kennelijk onzekerheid over de vraag of de 
opp deze wijze verwerkte aanvullende storting een verhoging van de verzekerde rech-
tenn binnen de bestaande overeenkomst belichaamde, dan wel een storting ten 
behoevee van een nieuwe verzekeringsovereenkomst. Dergelijke stortingen op een 
lijfrentee die in beginsel onder de eerbiedigende werking van artikel 75 Wet IB 1964 
valt,, kunnen op een afzonderlijk polisblad, of zelfs op een aanvullende polis met 
afzonderlijkk polisnummer, worden geadministreerd zonder dat hierdoor de eerbie-
digendee werking verloren gaat. Hierbij moet dan zijn voldaan aan een tweetal voor-
waarden; ; 

11 op de aanvullende polis is uitdrukkelijk vermeld dat de daarop opgenomen 
rechtenn onverbrekelijk zijn verbonden met en onderdeel uitmaken van de rech-
tenn van de oorspronkelijke verzekeringsovereenkomst waarnaar expliciet wordt 
verwezen. . 

22 De rechten welke zijn opgenomen op de aanvullende polis zien op dezelfde ver-
zekeringsvormm als de oorspronkelijke verzekeringsovereenkomst, zoals onder 
meerr met betrekking tot verzekeringnemer, verzekerd lijf , verzekerd risico, be-
gunstigingg en einddatum. 

2999 Besluit van 6 augustus 1993. nr. DB/93/3389M, BNB 1993/287. 
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Hett ontmoet geen bezwaar als de aanvullende verzekerde rechten in een andere 
valutaa luiden of in fracties dan wel eenheden in een beleggingsfonds in plaats van in 
(nominale)) guldensbedragen.300 

Inn de gevallen waarin de aanvullende stortingen zijn gebruikt om een afwijkend risi-
coo te financieren als waarin de oorspronkelijke verzekering voorzag (bijvoorbeeld 
premierestitutiee bij vooroverlijden op de aanvullende storting tegenover een gemeng-
dee verzekering op de oorspronkelijke verzekering) zal de polis worden beschouwd 
alss een op de juiste wijze gesloten aanvullende storting indien hij vóór 1 april 1995 
zodanigg is aangepast dat wordt voldaan aan de hiervoor beschreven voorwaarden. 
Dee betaalde premiebedragen in 1992 tot en met 1994 komen dan voor aftrek in 
aanmerkingg indien aan de overige voorwaarden voor aftrek is voldaan.301 

Elkee op 16 oktober 1990 bestaande optieclausule kan als normaal en gebruikelijk 
wordenn beschouwd. De belastingdienst blijk t dergelijke bestaande clausules echter 
nogall  restrictief te interpreteren. In het geval waar in een polis vanaf aanvang was 
voorzienn van een clausule op grond waarvan de ongehuwde verzekeringnemer de 
oo verlij densdekking kon verhogen ingeval hij in het huwelijk zou treden, werd het 
standpuntt ingenomen dat indien een ongehuwde verzekeringnemer die duurzaam 
gingg samenwonen met een beroep op deze clausule zijn premie zou verhogen, dit 
verliess van het overgangsregime met zich mee zou brengen. Elke afwijking ten 
gunstee van de verzekeringnemer is een uitbreiding van de clausule na 15 oktober 
1990.. De clausule was strikt genomen alleen geschreven voor in eerste instantie 
ongehuwdenn die naderhand toch trouwden. Deze konden met een beroep op de 
clausulee de premie verhogen zonder dat dit verlies van het overgangsregime tot 
gevolgg had. Een beroep op gelijke behandeling tussen gehuwden en ongehuwden 
wijstt de werkgroep verzekeringsprodukten van de belastingdienst af.302 

IV.44 Toetsin g aan de uitgangspunte n voo r toelaatbaarhei d terugwerkend e krach t 
Artikell  75 zoals dat vanaf 1 januari 1992 luidt, kent geen formele terugwerkende 
kracht.. Premies die zijn betaald voor lijfrenten tot en met 31 december 1991 kon-
denn in aftrek worden gebracht op grond van het toenmalige regime. Dit geldt ook 
voorr lijfrenten tegen premiebetaling die tot stand zijn gekomen in de periode 16 
oktoberr 1990/31 december 1991. All e handelingen die zijn geschied vóór 1 januari 
19922 worden behandeld conform de regels zoals die tot die datum hebben gegolden. 
Well  is er een beperkte mate van onmiddellijke werking en dus van materiële terug-
werkendee kracht. Lijfrenten en kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule die tegen 
premiebetalingg zijn afgesloten tussen 16 oktober 1990 en 31 december 1991 moe-
tenn vanaf 1 januari 1992 aan de nieuwe eisen voldoen, willen de toekomstige pre-
miess nog in aftrek gebracht kunnen worden. Lijfrenten die tegen premiebetaling 
zijnn afgesloten voor 15 oktober 1990, dan wel waarvoor na 31 december 1991 

3000 Ook het omzetten van een guldensverzekering in een fractieverzekering of vice versa leidt niet tot verlies van het 

oudee regime, mits het bedrag van de premies per jaar en in het totaal niet worden verhoogd (antwoord op vraag A8 

enn A9 Praktijkvragen Srede herwaardering, Infobulletin mei 1994). 

3011 Besluit staatssecretaris van Financiën van 30 november 1994, nr. DB94/4306M, V-N 1994/3851. 

3022 mr P Zijdenbos, Wat u niet weet, deert u misschien toch..., Pensioen & Praktijk 1996/3. 
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geenn premies meer worden betaald, blijven in beginsel onder de oude regels vallen 
mitss de premies na 31 december 1991 niet zijn verhoogd. Zoals in het voorgaande 
uitgebreidd is beschreven, geldt deze eerbiedigende werking niet onverkort en is in 
zoverree dus sprake van onmiddellijke werking. Dit doet zich met name voor bij ver-
vreemdingg van een dergelijke verzekering aan een binnenlandse belastingplichtige 
enn bij het betalen van een premie die meer bedraagt dan de som van de in de voor-
afgaandee twee jaren afgetrokken premies. Ook indien de verhoging van de premie 
inn een dergelijk geval zijn oorsprong vindt in een normale en gebruikelijke optie-
clausulee die op 1 januari 1992 reeds deel uitmaakte van de verzekeringsvoorwaar-
den,, is deze premie niet volledig aftrekbaar. 
Voorr de toetsing aan de uitgangspunten voor toelaatbaarheid van terugwerkende 
krachtt moeten we derhalve een onderscheid maken tussen de groep lijfrenten die 
tegenn premiebetaling zijn afgesloten in de periode 16 oktober 1990/31 december 
19911 en de groep overige lijfrenten die zijn afgesloten vóór 1 januari 1992. 

IV.4.11 Overeenkomste n die to t stan d zijn gekome n vóó r 1 januar i 1992 (m.u.v . de onde r 
IV.4.22 genoemd e overeenkomsten) . 

Mett betrekking tot deze groep verzekeringen is sprake van beperkte materiële 
terugwerkendee kracht. Getoetst aan de uitgangspunten voor toelaatbaarheid van 
terugwerkendee kracht, kom ik tot de volgende conclusies. 
Err is sprake van gewekte verwachtingen op basis van toezeggingen, die door de 
terugwerkendee kracht niet volledig zijn gehonoreerd. De uitlatingen van de staats-
secretariss van Financiën in 1987 (zie paragraaf IV.2.1) dat contracten die zijn afge-
slotenn voor de datum van inwerkingtreding ten volle zullen worden gerespecteerd, 
warenn zodanig dat belastingplichtingen er op mochten vertrouwen dat lijfrenten die 
werdenn afgesloten in de periode na de publikatie van het voorontwerp, maar voor 
dee datum van inwerkingtreding blijvend en volledig onder het oude regime zouden 
blijvenn vallen. 

Err zou in zeer beperkte mate sprake kunnen zijn van ontgaan van belastingen. Dit 
geldtt met name voor lijfrenten oude stijl die worden uitgekeerd aan een buitenlands 
belastingplichtige.. Dit fenomeen bestond echter ook reeds in 1987 ten tijde van de 
publikatiee van het voorontwerp en de toezeggingen van de staatssecretaris met 
betrekkingg tot de eerbiedigende werking. Er is derhalve geen sprake van een concre-
tee ernstige leemte die leidt tot noemenswaardig ontgaan van belastingen. 
Dee consequenties voor de belastingplichtigen zijn niet onaanvaardbaar in de meest 
letterlijkee zin van het woord. Moeilijk aanvaardbaar is de makkelijke wijze waarop 
dee staatssecretaris meent te kunnen terugkomen op eerder gedane toezeggingen. 
Doorr te kiezen voor de weg van een 'Voorontwerp van wet' heeft de staatssecretaris 
zelff  zijn voorgenomen wetswijzigingen in de openbaarheid gebracht. Van aankondi-
gingseffectenn en/of ongelijkheid ten gevolge van lekken kan per definitie dus geen 
sprakee zijn. De terugwerkende kracht gaat niet verder dan het moment waarop de 
aangekondigdee wijzigingen door middel van een persbericht zijn aangekondigd. 

Dee conclusie is dan ook dat de beperkte terugwerkende kracht die artikel 75, zoals 
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datt vanaf 1 januari 1992 luidt, in zich bergt, in strijd is met de uitgangspunten voor 
toelaatbaarheidd van terugwerkende kracht. 

IV.4.22 Overeenkomsten die tegen premiebetaling tot stand zijn gekomen na 15 oktober 
1990,, maar vóór 1 januari 1992. 
Ookk voor deze groep verzekeringen is sprake van materiële terugwerkende kracht. 
Dee mate van terugwerkende kracht is veel groter dan bij de hiervoor beschreven 
groep.. De overeenkomsten die zijn gesloten in deze periode moeten vanaf 1 januari 
19922 voldoen aan de eisen zoals die vanaf die datum gelden, wil nog sprake kun-
nenn zijn van aftrekbare lijfrentepremies. 
Getoetstt aan de uitgangspunten voor toelaatbaarheid van terugwerkende kracht 
komm ik tot de volgende conclusies. 
Err is sprake van gewekte verwachtingen op basis van toezeggingen, die door de te-
rugwerkendee kracht in het geheel niet zijn gehonoreerd. 
Err zou in zeer beperkte mate sprake kunnen zijn van ontgaan van belastingen. Ook 
hierr geldt echter dat dit ook reeds in 1987 ten tijde van de publikatie van het voor-
ontwerpp en de toezeggingen van de staatssecretaris met betrekking tot de eerbiedi-
gendee werking het geval was. Er is derhalve ook in deze situatie geen sprake van 
eenn concrete ernstige leemte die leidt tot noemenswaardig ontgaan van belastingen. 
Dee consequenties voor de belastingplichtigen zijn in zoverre onaanvaardbaar dat 
gedurendee een flinke periode niet duidelijk is geweest welke status een na 15 okto-
berr 1990 tegen premiebetaling gesloten lijfrente had (zie paragraaf IV.2.2.3). De 
hiermeee gepaard gaande rechtsonzekerheid is niet aanvaardbaar in een geordende 
enn democratische maatschappij als de onze. 
Naarr het oordeel van de staatssecretaris was het ingrijpen bij persbericht van 15 
oktoberr 1990 noodzakelijk gezien mogelijke aankondigingseffecten en de daarmee 
gepaardd gaande aanzuigende werking. Zoals ik reeds in paragraaf IV.2.2.5 heb aan-
gegeven,, acht ik deze argumentatie niet sterk. Ook voor de periode vanaf de publi-
katiee van het voorontwerp tot 15 oktober 1990 geldt, dat het mogelijk was con-
tractenn af te sluiten tegen premiebetaling tot ver in de volgende eeuw. 

Dee conclusie luidt dan ook hier dat de terugwerkende kracht die artikel 75, zoals 
datt vanaf 1 januari 1992 luidt, in zich bergt, in strijd is met de uitgangspunten voor 
toelaatbaarheidd van terugwerkende kracht. 

IV.55 Jurisprudenti e met betrekkin g to t artike l 75 
Ondankss het feit dat artikel 75 in zijn huidige vorm nog maar een paar jaar 
bestaat,, is er al enige jurisprudentie gevormd en zijn er, naast het reeds uitvoerig 
behandeldee besluit BNB 1993/287, enkele besluiten verschenen. 

Inn het Besluit van 20 oktober 1993, BNB 1994/60 wordt aangegeven in welke ge-
vallenn mag worden afgeweken van de beperking van de aftrekbaarheid van premies, 
zoalss opgenomen in artikel 75, derde lid. 
Dee bevoegdheid om te beslissen op een verzoek tot toepassing van de in dit besluit 
neergelegdee regeling, is gedelegeerd aan de inspecteurs van de belastingdienst. 

137 7 



Hoofdstu kk IV Overgangsrecht voor lijfrenten die reeds bestonden bij de invoering van Brede herwaardering I 

Eenn aantal belastingplichtigen zou bij strikte toepassing van artikel 75, derde lid in 
dee situatie verzeild kunnen raken dat er op een gegeven moment geen premies meer 
inn aftrek gebracht kunnen worden omdat de desbetreffende belastingplichtige in de 
tweee voorafgaande jaren geen aftrek ter zake van lijfrentepremies heeft genoten, 
terwijll  er wel feitelijk premies zijn betaald. Dit doet zich met name voor bij een 
drietall  categorieën belastingplichtigen: 
11 Belastingplichtigen die vrijstelling van premiebetaling in verband met arbeidson-

geschiktheidd hebben genoten en naderhand zodanig zijn hersteld dat de premies 
weerr door henzelf moeten worden betaald. 

22 Belastingplichtigen die tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland zijn doorge-
gaann met het betalen van premies voor lijfrenten. 

33 Belastingplichtigen bij wie in ten minste een van de twee voorafgaande jaren op 
grondd van artikel 5 Wet IB 1964, zoals dat tot 1 januari 1992 luidde, de door 
henn of hun echtgenoot betaalde premies aftrekbaar zijn geweest bij hun echtge-
noot. . 

Dee onder 1 genoemde belastingplichtigen mogen voor de toepassing van artikel 75, 
derdee lid uitgaan van de premies voor zover zij bij feitelijke betaling aftrekbaar 
zoudenn zijn geweest. Tevens dient een verklaring van de verzekeraar te worden 
overgelegd,, waaruit blijkt dat en tot welk bedrag vrijstelling is verleend. 
Dee onder 2 genoemde groep mag uitgaan van een fictief maximum aan aftrekbare 
premiee op grond van artikel 75, derde lid, dat wordt berekend alsof de desbe-
treffendee belastingplichtige ten tijde van de betaling van de premies normaal bin-
nenlandss belastingplichtige was. Er moet in deze gevallen dus wel sprake zijn van 
feitelijkk betaalde premies gedurende de buitenlandse periode. Indien tijdens het ver-
blij ff  in het buitenland twee jaar achtereen niets wordt betaald, biedt ook dit besluit 
geenn soelaas en kan nadien onder het oude regime niets meer worden afgetrokken. 
Voorr categorie 3 geldt dat mag worden uitgegaan van de bij de echtgenoot in aan-
merkingg genomen premie. Hieraan zijn geen nadere voorwaarden gesteld. 

Bijj  het Besluit van 24 oktober 1994, BNB 1994/331 wordt ingegaan op de situatie 
datt lijfrenten die onder werking van artikel 75 vallen betrokken worden in de ver-
delingg van een gemeenschap. Met betrekking tot de vraag of een dergelijke lijfrente 
diee in het kader van de verdeling van een gemeenschap wordt vervreemd ook na de 
toescheidingg nog onder de werking van artikel 75 valt, neemt de staatssecretaris in 
ditt besluit het volgende standpunt in. Voor zover in het kader van de verdeling van 
eenn gemeenschap een oude polis wordt vervreemd in een van de in artikel 26b Wet 
IBB 1964 genoemde gevallen, heeft die handeling op grond van dit artikel geen fisca-
lee gevolgen. Na de toescheiding van een onder artikel 75 vallende polis blijf t deze 
voorr de ontvanger daarvan gelden als een oude polis indien overigens is voldaan 
aann de voorwaarden als opgenomen in artikel 75. Voortgaande premiebetaling 
doorr de nieuwe gerechtigde is mogelijk indien de polis zelf daartoe de mogelijkheid 
biedtt en voorts de nieuwe gerechtigde een 'premieverleden' heeft als bedoeld in arti-
kell  75, derde lid. 
Mett betrekking tot dit premieverleden kan een beroep worden gedaan op het hier-
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voorr besproken besluit BNB 1994/60 indien de verkrijger gedurende het huwelijk 
hett laagste persoonlijke inkomen had en de aftrek van de premies derhalve bij de 
ex-echtgenoott plaatsvond. 

Inn HR 13 maart 1996, BNB 1996/175 was sprake van een op 12 oktober 1990 bij 
eenn professionele verzekeraar afgesloten kapitaalverzekering met lijfrenteclausule. 
Hett onderhavige geval is echter niet alleen door tekst van artikel 75 vrij ingewik-
keld.. Door een combinatie van twee clausules op de polis die de verzekeringnemer 
ookk na de inwerkingtreding van de wetswijzigingen in het kader van Brede herwaar-
deringg I de nodige flexibiliteit moeten garanderen, wint de onderhavige casus aan 
complexiteit. . 

Dee ene clausule, genaamd 'optierecht' geeft de verzekeringnemer het recht de pre-
miee voor de kapitaalverzekering met lijfrenteclausule te verhogen met maximaal het 
bedragg waarmee de het in de Wet IB 1964 vermelde maximum voor lij frentep remie-
aftrekk wordt verhoogd. Het optierecht vervalt indien er twee jaren achtereen geen 
gebruikk van wordt gemaakt. 
Dee tweede clausule, 'betalingsvariant' gedoopt, geeft de verzekeringnemer het recht 
dee premie tussentijds te verlagen voor de periode van een jaar zonder dat dit gevol-
genn heeft voor de uitkering ten gevolge van overlijden. Naderhand kan het kapitaal 
bijj  in leven zijn op de einddatum weer tot het oorspronkelijke niveau worden terug-
gebracht. . 

Belanghebbendee heeft in 1991 op grond van de betalingsvariant-clausule de premie 
eenmaligg verlaagd van ƒ 10.000 tot ƒ 6.000. In 1992 verhoogt hij de premie weer 
tott ƒ 10.867. Dit bedrag wordt gevormd door de oorspronkelijke premie van 
ƒƒ 10.000 plus de verhoging van de maximaal aftrekbare lijfrentepremie in 1991 
(ƒƒ 343) en de verhoging van 1992 (ƒ 524). Het verzekerde kapitaal kwam hierdoor 
bovenn het oorspronkelijke niveau uit, zodat de verhoging (mede) was gebaseerd op 
dee clausule 'optierecht'. 
Dee inspecteur was van mening dat buiten de optieclausule was getreden en het oude 
regimee dus verloren ging, omdat zijns inziens de verhoging van 1991, die in dat jaar 
niett was doorgevoerd op de polis, niet naderhand mocht worden ingehaald. 

Hett Hof maakt korte metten met de stelling van de inspecteur en overweegt: 
"Dat"Dat van belang is dat uit de vóór 15 oktober 1990 gesloten overeenkomst duidelijk blijkt welke 

bedragenbedragen aan premies verschuldigd zijn en dat premieverhogingen en verhogingen van verzeker-

dede kapitalen voor kapitaalverzekeringen de eerbiedigende werking van artikel 75 van de Wet niet 

verlorenverloren doen gaan, mits deze verhogingen plaats vinden op grond van normale en gebruikelijke 

clausulesclausules die deel uitmaken van de vóór 15 oktober 1990 gesloten overeenkomst. 

MetMet betrekking tot de clausules 'optierecht' en 'betalingsvariant' bestrijdt de inspecteur niet dat 

sprakesprake is van zodanige clausules. Het Hof is in het licht van het vorenstaande van oordeel dat 

metmet betrekking tot de door belanghebbende in 1992 betaalde premie ten bedrage van /10.867 

sprakesprake is van een niet verhoogde premie als bedoeld in artikel 75, lid 1, van de Wet. De premie 

konkon worden voorzien ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst op 12 oktober 1990 en 
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vanvan een bedoeling van belanghebbende om fiscaal voordeel te behalen is niet gebleken. De 

inspecteurinspecteur heeft dit laatste ook niet gesteld. Noch de tekst van genoemd artikel 75, lid 1, noch 

dede tekst van de in de door belanghebbende met de verzekeraar gesloten overeenkomst opgeno-

menmen clausule optierecht dwingt tot het oordeel dat door de betaling in 1992 van de aldus ver-

hoogdehoogde premie de grenzen van de door de wetgever beoogde eerbiedigende werking zijn over-

schreden.schreden. De stelling van de inspecteur, dat de verlaging van de premie in 1991 tot f 6.000 

meebrengtmeebrengt dat de in 1992 te betalen premie op basis van het optierecht niet verder mag worden 

verhoogdverhoogd dan tot ƒ 10.000 + f 524 (index 1992), is ƒ10.524, wordt mitsdien verworpen." 

Dee Hoge Raad overweegt: 
"Het"Het Hof heeft geoordeeld dat met betrekking tot de door belanghebbende in 1992 betaalde 

premiepremie ten bedrage van f 10 867 sprake is van een niet verhoogde premie als bedoeld in arti-

kelkel 75, lid 1, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (tekst 1992). In dit oordeel ligt 

beslotenbesloten 's Hofs oordeel dat de optieclausule, waarvan niet in geschil is dat deze een "norma-

lele en gebruikelijke" is in de zin van de Resolutie van 6 augustus 1993, nr. DB93/3389 M, 

BNBBNB 1993/287, toelaat de premie in een geval als het onderhavige niet slechts te verhogen 

metmet het voor 1992, maar ook met het voor 1991 geldende maximumbedrag voor de premiever-

hoging.hoging. Tegen laatstvermeld oordeel richt zich het middel tevergeefs. Dit oordeel geeft niet 

blijkblijk van een onjuiste rechtsopvatting en kan voor het overige als van feitelijke aard en niet 

onbegrijpelijkonbegrijpelijk in cassatie niet met vrucht worden bestreden." 

Ditt oordeel van de Hoge Raad viel te verwachten omdat het Hof zijn uitspraak 
inderdaadd zeer feitelijk had geformuleerd. 

Hett Hof ging echter wel heel kort door de bocht bij zijn vaststelling dat de verho-
gingg van de premie binnen de optieclausules past. Het oordeel van het Hof heeft 
trekjess van een cirkelredenering. Zonder al te veel uitleg wordt vastgesteld dat spra-
kee is van een normale en gebruikelijke optieclausule; de betaling vindt plaats op 
grondd van deze clausules en dus is er geen sprake van een ongeoorloofde verhoging. 
Hett feit dat de verhoging binnen de optieclausule plaatsvond, werd nu juist door de 
inspecteurr betwist. 

Ondankss het feit dat het Hof zijn oordeel (wellicht te) karig motiveerde, is de beslis-
singg op zich juist, in de geest van de wettelijke overgangsregeling en de bedoeling 
vann de werking van de optieclausule. 
Dee optieclausule is bedoeld om de verzekeringnemer een optimale en flexibele oude-
dagsvoorzieningg te kunnen laten opbouwen door zonder medische waarborgen de 
premiee te kunnen aanpassen aan de stijging van de maximaal aftrekbare lijfrente-
premie.. De in de branche zeer gebruikelijke beperking dat de optie vervalt indien 
tweee achtereenvolgende malen niet van de mogelijkheid om te verhogen gebruik is 
gemaakt,, vindt zijn oorzaak in de medische acceptatie. Buiten deze medische rede-
nenn heeft de verzekeraar in kwestie geen enkel belang om de mogelijkheid om de 
premiee te verhogen te beperken. Integendeel, de verzekeraar wil het liefst een zo 
hoogg mogelijke omzet. Een zo groot mogelijke verhoging van de lijfrentepremie 
dientt dan ook zowel het belang van de verzekeringnemer, als dat van de verzeke-
raar.. Het beperken van de medische risico's en de wettelijke maxima aan de aftrek-
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baree lijfrentepremie vormen hierbij de enige grenzen. 
Dee clausule is dan ook, naar ik aanneem niet voor niets, niet zodanig geredigeerd 
datt de premie in enig jaar uitsluitend mag worden verhoogd met het bedrag waar-
meee de maximaal aftrekbare lijfrentepremie in het desbetreffende jaar ten opzichte 
vann het jaar daarvoor is verhoogd. De formulering is ruimer, zodat de premie kan 
wordenn verhoogd met het bedrag van de verhoging(en) van het maximaal aftrekba-
ree bedrag aan lijfrentepremie sinds de laatste feitelijke verhoging van de premie. Er 
wordtt namelijk gesproken over de 'verhoging van de lijfrentepremie' en niet over 
'verhogingg in jaar n, t.o.v. jaar n-1' Ook de bepaling die stelt dat het optierecht ver-
valtt indien er twee achtereenvolgende malen geen gebruik van is gemaakt, sluit deze 
uitlegg van de optieclausule als het ware in. De bedoeling van de optieclausule is de 
stijgingg van de maximale aftrekbare lijfrentepremie te kunnen volgen. Het feit dat 
dee verhoging eens per twee jaar achterwege kan blijven zonder dat dit het recht om 
inn de toekomst te verhogen aantast, heeft dus logischerwijze tot gevolg dat indien in 
enigg jaar de stijging van de maximaal aftrekbare lijfrente niet is gevolgd, het daar-
opvolgendee jaar deze stijging alsnog mag worden meegenomen. Het gaat om 'het 
bedragg waarmee de lijfrentepremie is verhoogd'. Dit bedrag mag dus worden 
bepaaldd aan de hand en ten opzichte van het laatste jaar waarin van de optie 
gebruikk is gemaakt. 

Hett is zeer opvallend dat de inspecteur zich niet op het standpunt heeft gesteld dat 
geenn sprake was van een clausule die al op 15 oktober 1990 deel uitmaakte van de 
overeenkomst.. Uit de uitspraak van het Hof blijkt namelijk dat de clausule 'beta-
lingsvariant'' in 1991 is vervangen door een soortgelijke clausule met kennelijk een 
anderr nummer. Strikt genomen vallen verhogingen van de premies op basis van 
dezee eerst in 1991 op de polis geplaatste clausule niet onder de werking van artikel 
755 en het besluit BNB 1993/287. Indien de inspecteur de stelling had betrokken dat 
dee verhoging van de premie die was gebaseerd op de in 1991 op de polis geplaatste 
clausulee 'betalingsvariant' zou leiden tot verlies van het overgangsregime, was dit 
mijnss inziens zeer kansrijk geweest. De inspecteur heeft dit argument echter niet 
ingebrachtt en ook het Hof heeft geen aanleiding gezien om rekening te houden met 
dezee omstandigheid. 

Inn Hof Amsterdam, 26 maart 1997, PJ 1996/49 was sprake van een in 1986 afge-
slotenn lijfrente-overeenkomst met een lijfrentestichting, waarvoor een koopsom was 
verschuldigd.. In 1989 sloot belanghebbende opnieuw een overeenkomst met de 
stichtingg waarin een passage was opgenomen op grond waarvan hij ook in de vol-
gendee jaren gerechtigd was de sinds 1986 jaarlijks in de maand december met de 
stichtingg gesloten lijfrente-overeenkomsten onder gelijkblijvende condities en voor-
waardenn te blijven sluiten voor een jaarlijks in de maand december te storten koop-
somm ter grootte van maximaal ƒ 16.863. 
Vervolgenss werden door belanghebbende in december 1990, 1992 en 1993 en in 
junii  1991 koopsommen ter grootte van ƒ 16.863 gestort. 
Sindss de inwerkingtreding van artikel 45, zevende lid Wet IB 1964 per 1 januari 
1992,, is een lijfrentestichting geen toegelaten verzekeraar meer waarbij aftrekbare 
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lijfrentepremiee kan worden gestort. De storting in 1992 kan derhalve slechts als af-
trekbaree lijfrentepremie worden beschouwd indien artikel 75 van toepassing is. 
Hett Hof overwoog hieromtrent: 

"Partijen"Partijen zijn het er kennelijk over eens dat de in het onderwerpelijke jaar betaalde premie 

aftrekbaaraftrekbaar is indien op de lijfrente-overeenkomst artikel 75, eerste lid, aanhef van de Wet 

(tekst(tekst 1992 en 1993) van toepassing is waardoor op de overeenkomst het recht zoals dat 

voorvoor 1 januari 1992 gold, van toepassing zou blijven. 

BelanghebbendeBelanghebbende heeft gesteld dat het 'lijfrentecertificaat' van december 1992 en december 

19931993 aansluit op een vergelijkbaar 'lijfrentecertificaat' van december 1989. Het Hof begrijpt 

datdat belanghebbende bedoelt te stellen dat de overeenkomsten van 1992 en 1993 zijn geslo-

tenten uit hoofde van een belanghebbende krachtens overeenkomst van 1989 toekomend optie-

rechtrecht en dat dit recht moet worden aangemerkt als een normale en gebruikelijke optieclausule 

alsals bedoeld in de Resolutie van 6 augustus 1993, nr. DB93/3389M, BNB 1993/287. 

GeletGelet op de tekst van de hiervoor genoemde overeenkomsten verenigt het Hof zich met het 

standpuntstandpunt van belanghebbende. Dit kiemt te meer nu het bedrag van de koopsom gelijk is 

gebleven.gebleven. Mede gelet op de genoemde resolutie, die is gebaseerd op de parlementaire 

geschiedenis,geschiedenis, is artikel 75 voornoemd van toepassing en is de lijfrentepremie aftrekbaar." 

Hett Hof gaat hier wel heel kort door de bocht. Door te stellen dat sprake is van een 
normalee en gebruikelijke optie, gaat het Hof er impliciet van uit dat er sprake is van 
eenn op 15 oktober 1990 bestaande overeenkomst. Artikel 75 stelt immers dat de op 
311 december 1991 bestaande regels van toepassing zijn indien de lijfrente en het 
bedragg van de voldane premies zijn opgenomen in een op 15 oktober 1990 bestaan-
dee overeenkomst die met betrekking tot het bedrag van de premies nadien niet is 
verhoogd. . 

Voordatt de vraag aan de orde kan komen of sprake is van premiebetaling op basis 
vann een normale en gebruikelijke optie, moet derhalve worden bekeken of er sprake 
iss van een op 15 oktober 1990 bestaande overeenkomst tegen premiebetaling. En 
datt is maar helemaal de vraag. Er is naar mijn oordeel in casu geen sprake van een 
lijfrentee tegen jaarlijkse premiebetaling. Belanghebbende is slechts met de stichting 
overeengekomenn dat hij in de jaren na 1989 koopsommen kan betalen aan de stich-
tingg die dan op dezelfde voorwaarden en condities zoals die in 1986 waren over-
eengekomenn certificaten zal afgeven. 

Uitt de uit de uitspraak op te maken gegevens blijkt niet of dit tot gevolg had dat 
voorr de latere stortingen dezelfde actuariële factoren werden gebruikt als in 1986. 
Indienn voor de latere stortingen wordt uitgegaan van voor het desbetreffende jaar 
geldenn rente, sterftekansen en kosten is er naar mijn mening geen sprake van een 
overeenkomstt tegen premiebetaling. Indien wel wordt uitgegaan van dezelfde actu-
ariëlee factoren is het zeer twijfelachtig of sprake van een dergelijke overeenkomst. 
Ookk de stelling dat de premiebetalingen hun oorzaak vinden in een normale en 
gebruikelijkee optieclausule en de koopsom dus op grond van BNB 1993/287 af-
trekbaarr is, is voor kritiek vatbaar. Het besluit geeft aan wanneer verhoging van de 
premiee kan worden doorgevoerd zonder dat dit verlies van het overgangsregime tot 
gevolgg heeft. In casu was geen sprake van een verhoging, de koopsommen die wer-
denn gestort bedroegen alle ƒ 16.863. Het Hof heeft het besluit in deze zaak dus toe-
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gepastt op een situatie waarvoor hij niet is geschreven. Uit de parlementaire geschie-
deniss zoals hiervoor uitgebreid is beschreven, blijk t overduidelijk dat normale en 
gebruikelijkee optie- of indexclausules alleen een rol spelen bij eventuele premiever-
hogingen.. Daarbij laat zich ook nog de vraag stellen of de onderhavige clausule als 
gebruikelijkk kan worden aangemerkt. Het in IV.3.2 besproken besluit is gebaseerd 
opp een onderzoek van alle bij professionele verzekeraars gehanteerde optieclausu-
les.. De conclusie van dit onderzoek was dat er dermate veel verschillende clausules 
opp dit vlak bestonden dat het niet mogelijk was een eenduidige richtlijn te geven. 
Daaromm werd het standpunt ingenomen dat alle op 15 oktober 1990 door verzeke-
raarss gehanteerde clausules als normaal en gebruikelijk kunnen worden aange-
merkt.. Een clausule als in de onderhavige zaak werd gebruikt, is voor zover mij 
bekend,, bij een professionele verzekeraar niet gebruikelijk. 

IV.66 Wijziginge n van ar t ike l 75 sind s 1 januar i 1992 
Artikell  75 is in de korte tijd van zijn bestaan al een aantal keren gewijzigd. Soms 
omm een verduidelijking aan te brengen, soms ook om fouten te herstellen of onbe-
doeldd gebruik tegen te gaan. Desondanks lijken er nog steeds onbedoelde lekken in 
artikell  75 te zitten. Zie hiervoor paragraaf IV.7. 

Reedss op 13 februari 1993, nog geen veertien maanden na het van kracht worden, 
diendee de regering een wetsvoorstel in dat onder meer voorzag in een aanpassing 
vann artikel 75.303 Op 11 maart 1993 volgde nog een wetsvoorstel waarin eveneens 
eenn wijziging op artikel 75 was opgenomen.'04 

Inn het wetsvoorstel 23 023 (Brede herwaardering III ) wordt voorgesteld een zesde 
lidd toe te voegen met de volgende inhoud: 

"Voorr de toepassing van dit artikel wordt: 

aa een aanspraak op periodieke uitkeringen of verstrekkingen krachtens een na 31 december 

19911 tot stand gekomen overeenkomst waarbij artikel 19, eerste lid, of artikel 44f, eerste 

lid,, onderdeel c, zoals die artikelen luidden op 31 december 1991, is toegepast, aangemerkt 

alss een aanspraak op periodieke uitkeringen of verstrekkingen krachtens een op 31 decem-

berr 1991 bestaande overeenkomst; 

bb In zoverre een in het eerste lid bedoelde aanspraak op periodieke uitkeringen of verstrekkin-

genn is omgezet in een andere zodanige aanspraak waarbij artikel 32, zoals dat artikel luidde 

opp 31 december 1991, is toegepast, de tweede aanspraak beschouwd als een voortzetting 

vann de eerste, tenzij ter zake van de omzetting door een ander dan de verzekeraar een pres-

tatiee is geleverd." 

Dee bedoeling van dit nieuwe zesde lid is het verduidelijken van enkele onduidelijk-
hedenn van artikel 75 zoals dat sinds 1 januari 1992 luidt. Het eerste onderdeel ziet 
opp de situatie waarin een onderneming is gestaakt in de tweede helft van 1991. Op 
grondd van de wetgeving zoals die toen luidde, kon op basis van artikel 19 Wet IB 
19644 en/of artikel 44f Wet IB 1964 gebruik worden gemaakt van de stamrechtvrij-

3033 Tweede Kamer 1992-1993, 23 023, nr. 1-2 (Brede herwaardering III) 

3044 Tweede Kamer 1992-1993, 23 046, nr. 1-2 (Brede herwaardering II) 
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stelling,, indien het stamrecht binnen zes maanden na staking werd bedongen. 
"Indienn de staking in de tweede helft van 1991 heeft plaatsgevonden, kan het daar-
opp betrekking hebbende stamrecht derhalve zijn bedongen na 31 december 1991. 
Ookk voor dit stamrecht dient eerbiedigende werking te gelden. Onderdeel a van het 
voorgesteldee zesde lid strekt hiertoe".305 

Mett onderdeel b wordt een onduidelijkheid weggenomen met betrekking tot de toe-
passingg van artikel 32 Wet IB 1964, zoals dat tot 1 januari 1992 gold, indien spra-
kee is van de omzetting van een onder het overgangsregime van artikel 75, eerste lid 
vallendee aanspraak op periodieke uitkeringen en verstrekkingen. "De eerbiedigende 
werkingg strekt zich mede uit tot de toepassing van artikel 32 (oud). Om de heffing 
naa de omzetting goed te laten verlopen, dat wil zeggen overeenkomstig het oude 
regime,, wordt in zoverre de aanspraak is omgezet, de tweede aanspraak aange-
merktt als een voortzetting van de eerste. Ook voor de tweede aanspraak geldt dan 
-- indien overigens aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan - de eer-
biedigendee werking. Het voorgestelde zesde lid, onderdeel b, ziet uiteraard ook op 
aansprakenn die met toepassing van artikel 32 zijn overgebracht naar een andere 
verzekeraar.. Ook hierbij wordt de tweede aanspraak dan aangemerkt als een voort-
zettingg van de eerste."™6 

Verderr stelt de staatssecretaris in de memorie van toelichting nog eens uitdrukkelijk 
datt het begrip periodieke uitkeringen en verstrekkingen, gelet op de ratio van arti-
kell  75, voor de toepassing van het eerste lid van dit artikel dient te worden opgevat 
naarr zijn betekenis op 31 december 1991. Dit betekent bijvoorbeeld dat een kapi-
taalverzekeringg met lijfrenteclausule kan worden aangemerkt als een aanspraak op 
periodiekee uitkeringen en verstrekkingen. Hetzelfde geldt voor stamrechten als 
bedoeldd in artikel 19, eerste lid en 44f, eerste lid, onderdeel c, zoals die artikelen 
luiddenn op 31 december 1991.'07 

Hett nieuwe zesde lid, onderdeel b van artikel 75, maakt een einde aan de onzeker-
heidd die er sinds de invoering van artikel 75 heerste. Naar mijn mening was het 
echterr ook met de oorspronkelijke tekst van artikel 75 al mogelijk om een onder 
artikell  75, eerste lid vallend stamrecht om te zetten in een ander stamrecht zonder 
datt de eerbiedigende werking hierdoor verloren ging. Artikel 32 Wet IB 1964, op 
grondd waarvan voor 1992 het ene stamrecht onder bepaalde voorwaarden fiscaal 
neutraall  kon worden omgezet in een ander, is met ingang van 1 januari 1992 ver-
vallen.. De mogelijkheid om een lijfrente of andersoortig stamrecht fiscaal neutraal 
omm te zetten in een andere lijfrente c.q. ander stamrecht is sindsdien opgenomen in 
artikell  25, achtste en negende lid Wet IB 1964 (met ingang van 1 januari 1995 der-
tiendee en veertiende lid). Uit de memorie van toelichting bij deze wijziging kan wor-
denn opgemaakt dat geen inhoudelijke wijziging van deze doorschuifmogelijkheid is 
beoogd.308 8 

3055 Tweede Kamer 1992-1993, 23 023, nr. 3, blz. 14 & 15 

3066 Tweede Kamer 1992-1993, 23 023, nr. 3, blz. 15 

3077 Tweede Kamer 1992-1993, 23 023, nr. 3, blz. 15 

3088 Tweede Kamer 1988-1989, 21 198, nr. 3, blz. 57 en blz. 66. 
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Voorr bestaande overeenkomsten blijf t artikel 32 Wet 1964 zoals dat tot 1 januari 
19922 luidde, echter onverkort van toepassing op grond van artikel 75, eerste lid. 
Lijfrentenn en andersoortige stamrechten die zijn opgenomen in een op 15 oktober 
1990/311 december 1991 bestaande overeenkomst, kunnen derhalve fiscaal neutraal 
enn zonder verlies van het oude regime worden omgezet in een andere lijfrente 
respectievelijkk ander stamrecht.309 Het nieuwe zesde lid, onderdeel b van artikel 75, 
maaktt echter aan alle twijfel en onzekerheid een einde door met zoveel woorden te 
verklarenn dat de tweede aanspraak wordt beschouwd als de voortzetting van de 
eerstee en dus volledig onder het overgangsregime van artikel 75 blijf t vallen. 

Viaa de tweede nota van wijziging310 wordt een nadere wijziging van artikel 75 voor-
gesteld.. In het eerste lid, onderdeel a, wordt na "het brengen in het vermogen van 
eenn onderneming daaronder begrepen 'toegevoegd' en onherroepelijk worden van de 
begunstiging".. Tevens wordt voorgesteld een nieuw zevende lid toe te voegen met de 
volgendee tekst: 
"Mett betrekking tot een in het eerste of vierde lid bedoelde aanspraak op periodieke 
uitkeringenn wordt de overgang van uitkeringsverplichtingen van een verzekeraar als 
bedoeldd in artikel 45, vijfde lid, onderdeel a, onder 1°, of onderdeel b, naar een 
anderee dan een aldaar bedoelde verzekeraar als een afkoop beschouwd, waarbij als 
niett in de vorm van een stamrecht genoten bedrag wordt aangemerkt de waarde in 
hett economische verkeer van de aanspraak. De eerste volzin vindt slechts toepassing 
voorr zover de voor de verwerving van de aanspraak voldane premies als persoonlij-
kee verplichtingen in aftrek konden worden gebracht." 

Mett de wijziging van het eerste lid, onderdeel a wordt bereikt dat ter zake van het 
onherroepelijkk worden van de begunstiging van een recht op periodieke uitkeringen 
waarvoorr de eerbiedigende werking geldt, steeds artikel 25, eerste lid, onderdeel g 
enn achtste lid (nieuw) van toepassing is. Aldus wordt het onherroepelijk worden 
vann de begunstiging in alle gevallen op gelijke wijze behandeld als vervreemding311. 
Doorr deze reparatie werd het door Stevens312 gesignaleerde gat gedicht. 

Hett nieuwe zevende lid verduidelijkt de situatie waarin een onder het overgangsregi-
mee vallende lijfrente, waarvoor premie-aftrek is genoten, wordt overgedragen van 
eenn professionele verzekeraar naar een niet-professionele verzekeraar. Op grond van 
dee tekst van artikel 75 zoals die sinds 1 januari 1992 luidde, was niet duidelijk of 
eenn dergelijke overdracht moest worden beschouwd als een afkoop, of dat dit fiscaal 
geruislooss kon geschieden. De staatssecretaris acht een dergelijke overgang echter, 
medee gezien de uitgangspunten van Brede herwaardering ongewenst. Dit geldt vol-
genss hem met name indien de verplichtingen op verzoek van de verzekeringnemer 
overgaann op een eigen lichaam van de verzekeringnemer. Verder kan naar zijn 
meningg bij overdracht van een niet professionele verzekeraar niet worden gesproken 

3099 Zie vooreen uitgebreide verhandeling over dit onderwerp H.M. Kappelle, Lijfrente of kijfrente?, WFR 1993/6044. 

3100 Tweede Kamer 1993-1994, 23 023, nr. 9. 

3111 Tweede Kamer 1993-1994, 23 023, nr. 9, blz. 4. 

3122 Prof. dr. L.G.M. Stevens, Brede herwaardering, een baatbrengende gift?, WFR 1992/6006 
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vann een reguliere uitvoering van het contract waarvoor de eerbiedigende werking 
zouu moeten gelden. Zekerheidshalve wordt een dergelijke afkoop middels het nieu-
wee zevende lid beschouwd als een afkoop. Het ingevolge dit nieuwe artikellid ter 
zakee van de overdracht als afkoopsom genoten bedrag wordt fiscaal gezien aange-
wendd als koopsom voor een recht op periodieke uitkeringen bij de overnemende 
verzekeraar.. Toepassing van de saldomethode leidt er vervolgens toe dat bij de 
lateree uitkeringen over dit bedrag niet nogmaals wordt geheven.313 

Vrijwell  parallel aan het hiervoor behandelde wijzigingsvoorstel 23 023 werd op 11 
maartt 1993 het wetsvoorstel 23 046 (Brede herwaardering II) ingediend. Ook in 
ditt voorstel werd voorzien in enkele wijzigingen van artikel 75. 

Voorgesteldd wordt om in het eerste lid, onderdeel a te laten vervallen "het geza-
menlijkee bedrag van" en "of bij de bepaling van het inkomen op grond van een 
stamrechtvrijstellingg niet in aanmerking is genomen". Een identieke wijziging wordt 
voorgesteldd in het vierde lid, onderdeel a. Tenslotte wordt een nieuw zesde lid 
(naderhandd gezien de hiervoor genoemde wijzigingen in het kader van het wets-
voorstell  23 023 vernummerd in het achtste lid) voorgesteld dat luidt: "Het eerste 
enn het vierde lid zijn niet van toepassing op periodieke uitkeringen en verstrekkin-
genn uit rechten die zijn opgekomen in het kader van een dienstbetrekking". 
Dee wijzigingen van het eerste en vierde lid hangen samen met een voorgestelde wij -
zigingg van artikel 25, eerste lid, onderdeel g Wet IB 1964 waardoor de vervallen 
zinsnedenn overbodig worden. Deze wijziging van artikel 25 was met name bedoeld 
omm pensioenaanspraken die niet zijn gebaseerd op een pensioenregeling als be-
doeldd in artikel 11, derde lid Wet LB 1964, onder de zogenoemde saldomethode te 
brengen.. Hierdoor wordt het rente-element in de uitkering uit een dergelijke aan-
spraak,, dat is gevormd in de periode tussen het ontstaan van de belaste aanspraak 
enn de uitkering, in de belastingheffing betrokken. Hiermee is het 'gat' gerepareerd 
datt HR 7 november 1990 BNB 1991/43 niet zozeer veroorzaakte - het bestond al 
sindss jaar en dag - maar wel sanctioneerde. 

Zonderr nadere maatregelen zouden deze nieuwe bepalingen worden ontkracht 
doorr artikel 75, eerste en vierde lid. Op grond van deze bepalingen is het oude 
regimee immers blijvend van kracht op de aldaar omschreven periodieke uitkerin-
genn en verstrekkingen. Het was niet de bedoeling om deze overgangsbepaling ook 
vann toepassing te doen zijn op het met deze wijziging geïntroduceerde regime voor 
uitt de loonbelasting stammende periodieke uitkeringen en verstrekkingen uit rech-
tenn die zijn opgekomen uit een dienstbetrekking."4 Daarom wordt een nieuw lid 
voorgesteldd dat dit voorkomt. 

3133 Tweede Kamer 1992-1993, 23 023. nr. 9, blz. 5. 

3144 Tweede Kamer 19921993, 23 046, nr. 3, blz. 44. 
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Inn de verdere parlementaire stukken van dit voornamelijk aan wijzigingen op het 
gebiedd van pensioenen gewijde wetsvoorstel, wordt verder nauwelijks ingegaan op 
dee voorgestelde wijzigingen van artikel 75. In het voorlopig verslag, de memorie 
vann antwoord, het eindverslag en de nota naar aanleiding van het eindverslag315 

wordtt er zelfs geen woord aan gewijd. In het gewijzigd voorstel van wet316 wordt 
inhoudelijkk niets aangepast, maar vindt alleen de hiervoor al gesignaleerde en door 
hett wetsvoorstel 23 023 noodzakelijke vernummering van het zesde lid in het acht-
stee lid plaats. In de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer wordt niet nader 
ingegaann op de voorgestelde wijzigingen van artikel 75. Ook de Eerste Kamer 
maaktt er verder geen woorden aan vuil. 

Zowell  de wijzigingen in het kader van Brede herwaardering II (23 046) als Brede 
herwaarderingg III (23 023) zijn met ingang van 1 januari 1995 van kracht geworden. 

Perr 1 januari 1998 heeft een wijziging van artikel 69 Wet IB 1964 plaatsgevonden 
diee een lek in de overgangsregeling van artikel 75 dicht. 
Indienn een lijfrente volledig onder het overgangsregime valt, zijn alle regels zoals 
diee golden op 31 december 1991 gedurende de gehele looptijd van toepassing. Op 
grondd van artikel 5, elfde lid Wet IB 1964 zoals dat op 31 december 1991 luidde, 
warenn aan een minderjarig kind toekomende lijfrente-termijnen belast bij de ouder 
diee het gezag over dat kind uitoefende. Voor onder het overgangsregime vallende 
lijfrentenn geldt dit dus nog steeds. Indien een ouder of grootouder zijn 'oude' lijf -
rentee wil laten toekomen aan zijn minderjarig kind of kleinkind, biedt artikel 75, 
vierdee lid de mogelijkheid om dit te doen, zonder dat hierbij heffing bij de ouder 
diee het gezag uitoefent optreedt. 

Indienn op grond van artikel 75, eerste lid, laatste volzin een verzoek wordt gedaan 
omm het nieuwe regime van toepassing te laten zijn, wordt een 'oude' lijfrente of 
kapitaalverzekeringg met lijfrenteclausule op grond van het vierde lid aangemerkt 
alss een recht op periodieke uitkeringen of verstrekkingen, waarbij de premies die 
voorr aftrek in aanmerking kwamen, geacht worden te zijn afgetrokken als premies 
voorr lijfrenten ingevolge artikel 45, eerste lid, onderdeel g Wet IB 1964. 
Eenn dergelijke periodieke uitkering voldoet niet aan de eisen om voor aftrekbare 
premiess in aanmerking te komen en is als zodanig dus geen lijfrente als bedoeld in 
artikell  45, eerste lid, onderdeel g Wet IB 1964. Alleen indien op grond van artikel 
75,, vijfde lid een 'oude' lijfrente wordt omgezet in een nieuwe, wordt de gehele 
aanspraakk beschouwd als een lijfrente in de zin van artikel 45, eerste lid, onder-
deell  g Wet IB, waarbij alle als persoonlijke verplichtingen afgetrokken bedragen 
vatbaarr zijn voor de regeling met betrekking tot negatieve persoonlijke verplichtin-
gen.. In een dergelijk geval wordt de omgezette lijfrente beschouwd als een voort-
zettingg van de eerste, met dien verstande dat daarop de regels van toepassing zijn 
zoalss die gelden vanaf 1 januari 1992. Indien echter van omzetting geen sprake is, 
maarr alleen maar wordt geopteerd voor het nieuwe regime, wordt de oude lijfrente 
beschouwdd als een periodieke uitkering, waarop de nieuwe regels met betrekking 

3155 Tweede Kamer 1992-1993, 23 046, nrs 5, 6, 8 en 10. 

3166 Tweede Kamer 1992-1993, 23 046, nr. 12 
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tott periodieke uitkeringen en verstrekkingen van toepassing zijn. Op grond van 
artikell  5, tweede lid, onderdeel c Wet IB 1964, behoren zuivere inkomsten uit 
periodiekee uitkeringen en verstrekkingen tot het persoonlijk inkomen. Indien een 
minderjarigg kind derhalve de begunstigde is voor de uitkeringen uit een periodieke 
uitkeringg als bedoeld in artikel 75, vierde lid vindt de heffing van inkomstenbelas-
tingg over deze uitkeringen plaats bij dat kind.317 De belastingdienst heeft toen deze 
situatiee werd voorgelegd desgevraagd laten weten, dat hier naar zijn oordeel sprake 
iss van 'fiscale grensverkenning' zodat op grond van vast beleid vooraf geen zeker-
heidd wordt gegeven. Wel wordt er nog toegevoegd dat de mogelijke fiscale gevolgen 
zoalss hierboven omschreven door de wetgever niet zijn gewild en voorzien. De 
opzett zal dan ook door de belastingdienst kritisch worden bekeken en zo nodig/ 
mogelijkk worden bestreden.'i a Tegen de stelling dat deze fiscale gevolgen door de 
wetgeverr niet zijn gewild en voorzien pleit het feit dat via een aanpassing van arti-
kell  69 Wet IB 1964 het gesignaleerde lek is gedicht voor zover het uitkeringen aan 
dee echtgenoot van de belastingplichtige die indertijd de premieaftrek heeft genoten 
betreft.3199 Men mag er toch van uitgaan dat niet voor niets is besloten de werking 
vann artikel 69 te beperken tot het tegengaan van het bereiken van tariefsvoordelen 
inn de huwelijkssituatie, door het aanwijzen van de ene echtgenoot als begunstigde 
voorr de lijfrente waarvoor de andere echtgenoot indertijd de aftrek van de lijfrente-
premiee heeft genoten.320 Kennelijk heeft de wetgever het niet nodig geacht om een 
dergelijkee regeling tevens te treffen voor de inkomensoverheveling naar anderen 
dann de echtgenoot. 

Gezienn de duidelijke wettekst op dit gebied, was bestrijding echter niet mogelijk. 
Dergelijke,, naar het oordeel van de belastingdienst ongewenste en niet bedoelde, 
effectenn moesten dus (wederom) via een wetswijziging worden weggenomen. Dit is 
inmiddelss gebeurd via een wijziging van artikel 69 Wet IB 1964. Min of meer ver-
stoptt in de "wijzigingen van technische aard" in het Belastingplan 1998'21 wordt 
eenn tweede lid toegevoegd aan artikel 69 met de volgende inhoud; 

"Indienn met betrekking tot een aanspraak op periodieke uitkeringen of verstrekkingen als bedoeld 

inn artikel 75, eerste lid een verzoek is gedaan als bedoeld in artikel 75, eerste lid, tweede volzin, 

vindtt artikel 5, twaalfde lid, geen toepassing met betrekking tot de periodieke uitkeringen en vers-

trekkingenn die voortvloeien uit de aanspraak waarvoor dat verzoek is gedaan." 

Achtergrondd van deze wijziging vormen volgens de memorie van toelichting de sig-
nalenn die de staatssecretaris hadden bereikt dat onbedoeld en ongewenst gebruik 
wordtt gemaakt van het overgangsrecht voor 'oude' kapitaalverzekeringen met lij f— 

3177 Zie mr A.PG. Jonkers, Soms voordeel bij keuze voor nieuw lijfrenteregime, Pensioen Magazine 1996/3, door mij -

bijj nader inzien ten onrechte - bestreden in Pensioen Magazine 1997/3. Jonkers heeft volkomen gelijk en dat geef 

ikk hem bij dezen volmondig. 

3188 Bron: brief van de Werkgroep verzekeringsproducten van 28 januari 1997 aan Delta Lloyd, kenmerk C970118. 

3199 Tweede Kamer 1990-1991, 21198, nr. 14. 

3200 Waarom de werking van artikel 69 beperkt zou zijn tot de situatie waarin de ene echtgenoot premie aftrekt voor 

eenn onmiddellijk ingaande bij de andere echtgenoot belaste l i j frente- zoals de tweede nota van verbetering 

(211 198, nr. 14) suggereert, ontgaat mij overigens. Artikel 69 werkt evenzeer ingeval van uitkeringen uit een in 

eerstee instantie uitgestelde lijfrente of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule. 

3211 Tweede Kamer 19971998, 25 692. 
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renteclausulee in combinatie met de mogelijkheid om te opteren voor het huidige 
regime.322 2 

Alhoewell  deze wijziging van artikel 69 in sommige gevallen leidt tot het gewenste 
resultaatt (zie voor de gevallen waarin dit niet het geval is paragraaf IV.7.1), ver-
dientt hij niet de schoonheidsprijs. Het is alsof er over een bestaande lekkende 
pleisterr een nieuw plakkertje wordt geplakt om de fietsband op de gewenste druk 
tee houden. De principiële weeffout zit mijns inziens in artikel 75, vierde lid, op 
grondd waarvan een oude lijfrente waarvoor om de toepassing van het nieuwe regi-
mee is verzocht, wordt beschouwd als periodieke uitkering. Veel logischer en con-
sistenterr is het om een dergelijke lijfrente te beschouwen als een lijfrente nieuwe 
stijl.. Hiertoe zou artikel 75 als volgt kunnen worden aangepast. Het vierde en vijf -
dee lid zouden moeten worden samengevoegd tot een nieuw vierde lid met de vol-
gendee strekking: 

"Indienn het eerste lid, eerste volzin, niet van toepassing is, gelden tevens de volgende regels, 

aa Een aanspraak krachtens een op 31 december 1991 bestaande overeenkomst op periodie-

kee uitkeringen als bedoeld in artikel 32, eerste lid, zoals dat luidde op die datum, wordt 

aangemerktt als een aanspraak op periodieke uitkeringen en verstrekkingen, waarbij: 

1  Voor de toepassing van artikel 25, eerste lid, onderdeel g, zoals dat luidt na 31 

decemberr 1991, de waarde van de prestatie tevens wordt verminderd met hetgeen in 

verbandd met de verkrijging van het recht op periodieke uitkeringen of verstrekkingen 

alss waarde van een stamrecht ten laste van de winst is gebracht; 

2  Voor de toepassing van artikel 45c, tweede lid, onderdeel c, zoals dat luidt na 31 

decemberr 1991, de premies die voor aftrek in aanmerking konden komen, onderschei-

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

rechtt op periodieke uitkeringen en verstrekkingen als waarde van een stamrecht ten 

tastee van de winst is gebracht of bij de bepaling van het inkomen op grond van een 

stamrechtvrijstellingg niet in aanmerking is genomen, worden geacht in aanmerking te 

zijnn genomen als premies voor lijfrenten ingevolge artikel 45, eerste lid, onderdeel g. 

bb Een aanspraak krachtens een op 31 december 1991 bestaande overeenkomst op periodie-

kee uitkeringen als bedoeld in artikel 25, tweede lid en derde lid, zoals deze luidden op die 

datum,, alsmede een aanspraak krachtens een op 31 december 1991 bestaande overeen-

komstt op periodieke uitkeringen of verstrekkingen (stamrecht) als bedoeld in artikel 19, 

eerstee lid, artikel 44f, eerste lid, onderdeel c, zoals die artikelen luidden op die datum, wor-

denn met ingang van het kalenderjaar waarin het eerste lid, eerste volzin niet van toepas-

singg is, aangemerkt als een aanspraak op een lijfrente als bedoeld in artikel 45, eerste lid, 

onderdeell g, zesde lid en zevende lid, waarop de regels van toepassing zijn zoals die gel-

denn met ingang van 1 januari 1992, waarbij voor de toepassing van artikel 45c, tweede lid, 

zoalss dat luidt na 31 december 1991, de premies die voor aftrek in aanmerking konden 

komen,, onderscheidenlijk het gezamenlijke bedrag van hetgeen in verband met de verkrij-

gingg van het recht op periodieke uitkeringen en verstrekkingen als waarde van een stam-

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

eenn stamrechtvrijstelling niet in aanmerking is genomen, worden geacht in aanmerking te 

zijnn genomen als premies voor lijfrenten ingevolge artikel 45, eerste lid, onderdeel g." 
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cc Indien een lijfrente als bedoeld in onderdeel b vóór 1 januari van het kalenderjaar volgend 

opp het jaar waarin het eerste lid, eerste volzin voor het eerst niet van toepassing is, volle-

digg in overeenstemming wordt gebracht met de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 45T 

eerstee lid, onderdeel g, zesde lid en zevende lid, wordt hij geacht gedurende het gehele 

kalenderjaarr waarin het eerste lid, eerste volzin voor het eerst niet van toepassing is 

geweest,, volledig in overeenstemming te zijn geweest met artikel 45, eerste lid, onderdeel 

g,, zesde en zevende lid". 

Inn combinatie hiermee zou artikel 45c, tweede lid, onderdeel a zodanig moeten wor-
denn gewijzigd dat het komt te luiden: 

"a.. de aanspraak op enig moment niet, dan wel niet meer, voldoet aan de in artikel 45, eerste 

lid,, onderdeel g en zesde lid gestelde voorwaarden;" 

Viaa deze aanpassingen wordt bereikt dat indien wordt geopteerd voor het nieuwe 
regimee in geval van een lijfrente of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule zoals 
bedoeldd in artikel 25, tweede en derde lid zoals dat luidde tot 1 januari 1992, dan 
well  een stakingstamrecht als bedoeld in artikel 19 Wet IB 1964 of een FOR-stam-
rechtt als bedoeld in artikel 44f, zoals deze artikelen tot 1 januari 1992 luidden, een 
dergelijkee lijfrente of stamrecht vanaf 1 januari van het jaar waarin het verzoek 
wordtt gedaan, wordt beschouwd als een lijfrente nieuwe stijl zoals bedoeld in artikel 
45,, eerste lid, onderdeel g. Indien de lijfrente of kapitaalverzekering met lijfrente-
clausulee niet tegelijk met het van kracht worden van het nieuwe regime op deze 
polissenn worden aangepast aan de vereisten van dit nieuwe regime, treedt onmiddel-
lij kk de sanctie van artikel 45c, tweede lid in werking. De situatie waarin een ander 
dann de verzekerde als begunstigde is aangewezen op een onder het oude regime 
geslotenn lijfrente, die op verzoek van de verzekeringnemer onder het nieuwe regime 
iss komen te vallen, leidt derhalve terstond tot negatieve persoonlijke verplichtingen 
omdatt de lijfrente niet voldoet aan de eisen van het nieuwe regime. Door het bepaal-
dee in onderdeel c van het nieuwe vierde lid van artikel 75 wordt een gedoogperiode 
tott het einde van het kalenderjaar gecreëerd waarin het verzoek wordt gedaan waar-
meee dergelijke polissen in overeenstemming met het nieuwe regime kunnen worden 
gebracht. . 

IV.77 Resterend e lekke n in art ike l 75 
Ondankss de reparaties en aanvullingen die via Brede herwaardering II en III zijn 
aangebrachtt op artikel 75, lijk t er toch nog een mogelijkheid voor kennelijk onbe-
doeldd gebruik. Het schenken van lijfrente-termijnen aan een buitenlandse belas-
tingplichtigee is mogelijk zonder dat hierover inkomstenbelasting is verschuldigd. 

IV.7.11 Uitkeringen aan minderjarigen indien overgangsregime niet meer van toepassing is 

anderss dan op verzoek 

Dee reparatie die werd beoogd met de wijziging van artikel 69 Wet IB 1964 per 
11 januari 1998 leidt niet volledig tot het gewenste resultaat. De nieuwe pleister is 
watt te klein afgeknipt en dekt als zodanig niet het gehele gat. De wijziging van arti-
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keii  69 leidt er toe dat artikel 5, twaalfde lid Wet IB 1964 niet van toepassing is voor 
lijfrentenn waarvoor een verzoek als bedoeld in artikel 75, eerste lid, tweede volzin is 
gedaan.. De gekozen formulering wijk t af van de formulering van artikel 75, vierde 
lid.. Deze bepaling is namelijk van toepassing op alle periodieke uitkeringen waarop 
artikell  75, eerste lid, eerste volzin niet van toepassing is. Het doen van een verzoek 
voorr toepassing van het nieuwe regime is echter niet de enige manier om onder het 
nieuwee regime te vallen. Verhoging van de premie met ƒ 1,-, anders dan op basis van 
eenn normale en gebruikelijke optie, leidt tot hetzelfde resultaat. Het nieuwe artikel 
6969 bestrijkt deze situatie echter niet. Door de premie te verhogen en de lijfrente 
daardoorr onder het nieuwe regime te brengen, kan nog steeds worden gebruik 
gemaaktt van de mogelijkheden die artikel twaalfde lid biedt. Indien het lek via arti-
kell  69 afdoende zou moeten worden gedicht, zou het tweede lid als volgt moeten 
wordenn gewijzigd: 

"Indienn met betrekking tot een aanspraak op periodieke uitkeringen of verstrekkingen als 

bedoeldd in artikel 75, eerste lid, dit lid, eerste volzin niet van toepassing is, vindt artikel 5, 

twaalfdee lid, geen toepassing met betrekking tot de periodieke uitkeringen en verstrekkingen 

diee voortvloeien uit de aanspraak waarvoor dat verzoek is gedaan." 

IV.7.22 Schenken van lijfrentetermijnen aan een buitenlands belastingplichtige 

Opp grond van artikel 25, tiende lid Wet IB 1964 wordt het onherroepelijk worden 
vann de begunstiging beschouwd als een periodieke uitkering of verstrekking die de 
tegenwaardee voor een prestatie vormt. Deze bepaling is niet van toepassing indien 
sprakee is van een verkrijger die binnenlands belastingplichtige is, het verkregen 
rechtt geen deel uitmaakt van het vermogen van een voor zijn rekening gedreven 
onderneming,, alsmede voor zover bij de begunstigde de inkomsten uit het recht in-
gevolgee artikel 49, eerste lid, onderdeel b, onder 5°, tot zijn binnenlandse onzuivere 
inkomenn behoren. Indien en voor zolang een lijfrente onder het overgangsregime 
vann artikel 75 valt, is geen sprake van een lek. Op dergelijke polissen zijn immers 
dee regels van toepassing zoals die golden op 31 december 1991. Termijnen van lijf -
rentee behoorden op grond van artikel 49 zoals dat tot 1 januari 1992 van kracht 
wass niet tot het binnenlandse inkomen van een buitenlandse belastingplichtige. 
Indienn echter wordt geopteerd voor de toepassing van het nieuwe regime is op 
basiss van de huidige tekst van artikel 75 sprake van een periodieke uitkering waar-
vann de termijnen wel tot het binnenlands onzuiver inkomen van een buitenlandse 
belastingplichtigee behoren. Er is immers sprake van een periodieke uitkering waar-
voorr de premies als persoonlijke verplichtingen in aftrek konden worden gebracht. 
Dee uitzondering zoals geformuleerd in artikel 25, tiende lid, derde volzin Wet IB 
19644 is derhalve van toepassing. Indien de hiervoor geformuleerde wijziging van 
artikell  75 en artikel 45c wordt doorgevoerd, is ook dit lek gedicht. 

IV.88 Samenvatt in g en conclusie s 
Artikell  75 Wet IB 1964, zoals dat vanaf 1 januari 1992 luidt, is in de loop van de 
totstandkomingg van de wetswijzigingen in het kader van Brede herwaardering I 
ingrijpendd gewijzigd. In eerste instantie was het uitgangspunt dat in beginsel het 
nieuwee regime van toepassing was, tenzij om toepassing van het oude regime werd 
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verzocht.. Naderhand werd dit 180° de andere kant op geformuleerd en bleef het 
oudee regime van toepassing tenzij om het nieuwe regime werd verzocht. Door de 
gekozenn formulering dat 'de regels zoals die golden op 31 december 1991' van 
krachtt bleven op polissen die onder de werking van artikel 75 vallen, heeft het 
overgangsregimee een zeer ruime werking. Niet alleen de wetteksten blijven van 
toepassing,, ook de via pseudo wetgeving en jurisprudentie gevormde regels blijven 
vann toepassing. Over het begrip 'verhoging op grond van een bestaande optie- of 
indexeringsclausule'' is uitgebreid gediscussieerd. Uiteindelijk blijken alle bij verze-
keraarss op 1 januari 1992 in gebruik zijnde clausules als 'normaal en gebruikelijk' 
tee worden beschouwd. 

Dee gedegen en langdurige parlementaire behandeling met ongewoon veel invloed 
voorr alle belanghebbenden kon niet voorkomen dat reparatie al snel noodzakelijk 
bleek.. Ook na deze reparatie blijken er nog mogelijkheden te zijn voor onbedoeld 
gebruik.. Dit speelt met name indien wordt geopteerd voor de toepassing van het 
oudee regime, zonder dat de desbetreffende lijfrente wordt omgezet in een lijfrente 
alss bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel g Wet IB 1964. De hieruit voort-
vloeiendee mogelijkheid om inkomensoverheveling toe te passen naar minderjarige 
kinderenn of kleinkinderen, is via reparatiewetgeving in artikel 69, tweede lid 
gedichtt voor de situatie waarin een verzoek is gedaan tot toepassing van het nieu-
wee regime. Indien het nieuwe regime uit anderen hoofde van toepassing is - bij-
voorbeeldd omdat de premie is verhoogd - is het lek blijven bestaan. Inkomens-
overhevelingg naar buitenlands belastingplichtigen is nog steeds mogelijk. Gezien 
dee wettekst zoals die momenteel luidt, is bestrijding mijns inziens tot mislukken 
gedoemd,, zodat wetswijziging noodzakelijk is. De regeling van artikel 75, vierde 
lidd is mijns inziens onlogisch en inconsistent. Een lijfrente waarvoor om toepassing 
vann het nieuwe regime is verzocht, dient als een lijfrente onder het nieuwe regime 
tee worden beschouwd en niet als een periodieke uitkering. Ik heb hiertoe in dit 
hoofdstukk een voorstel geformuleerd voor een wijziging van artikel 75, die in com-
binatiee met een wijziging van artikel 45c Wet IB 1964 dergelijk kennelijk onbe-
doeldd gebruik kan tegengaan. 

Tijdenss de parlementaire behandeling zijn legaliteit, rechtszekerheid, vertrouwen, 
uitvoerbaarheidd en gelijkheid aan de orde geweest. Budget is niet als zodanig apart 
genoemd,, maar heeft zijdelings wel een rol gespeeld bij het door middel van het 
persberichtt van 15 oktober 1990 beperken van de eerbiedigende werking voor 
tegenn premiebetaling afgesloten lijfrenten. 

Dee materieel terugwerkende kracht die artikel 75 in zich heeft, is gezien de uitla-
tingenn van de staatssecretaris van Financiën bij de presentatie van het zogenoemde 
voorontwerpp van wet, in strijd met de uitgangspunten voor toelaatbaarheid van 
terugwerkendee kracht. Dit geldt met name - maar niet alleen - voor in de periode 
166 oktober 1990 tot 1 januari 1992 tegen premiebetaling afgesloten lijfrenten en 
kapitaalverzekeringenn met lijfrenteclausule. 
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