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Hoofdstukk V 

OVERGANGSRECHTT VOOR KAPITAALVERZEKERINGEN 

DI EE REEDS BESTONDEN BIJ DE WETSWIJZIGINGEN 

TERR REPARATIE VAN DE KOOPSOMPOLISSEN; 

ARTIKELL 7 8A WET IB 1 9 64 — 

V.ll Inleiding 
Artikell  78a bevat het overgangsregime dat noodzakelijk werd door de wijziging 
vann het regime voor kapitaalverzekeringen die tot stand is gekomen bij de Wet van 
233 november 1977 (Stb 647) en in werking is getreden op 3 december 1977. Deze 
wijzigingg werd noodzakelijk geacht aangezien de sinds 1965 geldende regeling 
geleidelijk,, doch in toenemende mate, te kort was gaan schieten. Enerzijds werden 
nieuwee verzekeringsvormen geïntroduceerd, waarbij het accent - zowel wat de 
inhoudd als wat de presentatie betreft - werd verlegd van het aspect van risicodek-
kingg naar dat van belegging. Anderzijds was de rentevoet, die voor Staatsleningen 
bijj  de indiening van het ontwerp van de Wet op de inkomstenbelasting nog rond 
4%% lag, zich op een veel hoger niveau gaan bewegen. Door de veel hogere beleg-
gingsopbrengstt van de ontvangen premies kon ook de rente die de verzekeraars 
aann polishouders ten goede deden komen, belangrijk worden verhoogd. Het gevolg 
vann deze ontwikkelingen was dat de volgens de wettelijke regelingen te belasten 
rentee aanzienlijk achterbleef bij de rente die in feite door de polishouders werd 
genoten.323 3 

Nadatt in de jaren vóór 1975 de hiervoor geschetste ontwikkelingen incidenteel 
reedss aanleiding hadden gegeven tot min of meer gekunstelde, duidelijk op belas-
tingbesparingg gerichte verzekeringsconstructies, kwam het in het jaar 1975 tot een 
doorbraak.. Op grote schaal werd in gestandaardiseerde vorm een verzekerings-
vormm op de markt gebracht die uitsluitend was gericht op het behalen van een fis-
caall  voordeel door het optimaal benutten van het te kort schieten van de wettelijke 
berekeningsmethodiekk en die ook uitdrukkelijk als zodanig werd gepropageerd, de 
zogenaamdee koopsomconstructie.324 325 

Dee staatssecretaris van Financiën constateert in de memorie van toelichting dat hij, 
aann de hand van de gevallen die vóór 1975 ten departemente bekend waren ge-
worden,, reeds tot de conclusie was gekomen dat met de geldende bepalingen het 
resultaatt van bestrijding van deze constructie, zelfs met toepassing van de leer der 
wetsontduikingg of de bepalingen inzake richtige heffing, zeer twijfelachtig zou 
zijn,, zodat wetswijziging noodzakelijk was.326 Niessen betwijfelde dit enigszins en 

3233 Tweede Kamer 1975-1976,14 053, nrs. 1-3, blz. 6 

3244 Tweede Kamer 1975-1976,14 053, nrs. 1-3, blz. 6 

3255 zie vooreen uitgebreide beschrijving van deze constructie dr R.E.C.M, Niessen, Levensverzekeringen fiscus, 

Deventerr 1984, hoofdstuk III en drs R Kavelaars, Zuivere opbrengst van een onzuivere aanspraak, WFR 

1985/5687. . 

3266 Tweede Kamer 1975-1976,14 053, nrs. 1-3, blz. 7 
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zagg nog wel mogelijkheden om in dergelijke situaties het wapen van de richtige 
heffingg succesvol in te zetten.32" 

Hett wetsvoorstel kende een beoogde ingangsdatum van 1 januari 1977. Zonder 
naderee voorzieningen zou dit betekenen dat op alle kapitaalsuitkeringen uit levens-
verzekeringg die vóór 1 januari 1977 plaatsvinden, de tot die datum geldende bepa-
lingenn zouden worden toegepast en op alle uitkeringen op of na 1 januari 1977 de 
voorgesteldee nieuwe bepalingen van toepassing zouden zijn. In de overgangsrege-
ling,, zoals opgenomen in artikel 78a, worden echter nadere voorzieningen voorge-
steldd voor uitkeringen die plaatsvinden op of na 1 januari 1977 uit hoofde van po-
lissenn die zijn afgesloten vóór de datum van indiening van dit wetsvoorstel. Voor 
bepaaldee premieposten en koopsompolissen geldt echter dat zij moeten zijn afge-
slotenn vóór 14 november 1975 teneinde onder de overgangsregeling te vallen. Als 
gevolgg daarvan zullen de uitkeringen op die polissen in vele gevallen niet of slechts 
tenn dele volgens de nieuwe regelen worden belast. Met betrekking tot uitkeringen 
diee plaatsvinden vóór 1 januari 1977 zijn in de overgangsbepalingen geen nadere 
regelingenn opgenomen. Op die uitkeringen zijn dus, ongeacht het tijdstip waarop 
dee polis is afgesloten, de voor de beoogde wijziging geldende bepalingen van toe-
passing.3""  In dit hoofdstuk wordt in paragraaf V.2 de parlementaire geschiedenis 
vann artikel 78a besproken, waarbij onder meer het persbericht van 14 november 
19755 aan de orde komt. Paragraaf V.3 bespreekt het uiteindelijke resultaat zoals 
datt is neergelegd in artikel 78a. In paragraaf V.4 vindt de toetsing aan de uitgangs-
puntenn voor toelaatbaarheid van terugwerkende kracht plaats, waarbij de conclu-
siee is dat de terugwerkende kracht die artikel 78a in zich bergt acceptabel is. De 
jurisprudentiee ter zake van artikel 78a wordt besproken in paragraaf V.5, waarna 
inn paragraaf V.6 de latere wijzigingen van artikel 78a op een rijtj e worden gezet. 
Daaruitt blijk t dat de bij de invoering van artikel 78a gewekte verwachtingen nader-
handd bij de wijziging van dit artikel niet altijd volledig worden gehonoreerd. De 
hieruitt voortvloeiende terugwerkende kracht is niet in overeenstemming met de 
uitgangspuntenn voor toelaatbaarheid van terugwerkende kracht. Het hoofdstuk 
wordtt in paragraaf IV.7 afgesloten met een samenvatting en conclusies. Belang-
rijkstee conclusie is dat in artikel 78a op een evenwichtige manier de tegengestelde 
belangenn van enerzijds het eerbiedigen van bestaande contracten en anderzijds het 
tegengaann van oneigenlijk of onbedoeld gebruik met elkaar heeft verbonden. 

Wetsgeschiedenis s 

Wettekst t 
Inn het op 17 september 1975 ingediende wetsvoorstel 14 053 luidde het voorge-
steldee artikel 78a in eerste instantie als volgt: 

11 De rente begrepen in een kapitaalsuitkering uit een overeenkomst van levensverzekering 

terr zake waarvan geen koopsom is voldaan, wordt, in afwijking van artikel 28, tweede lid, 

gesteldd op nihil indien de overeenkomst tot stand is gekomen vóór 17 september 1976. 

Dee eerste volzin blijft buiten toepassing ingeval de overeenkomst na 13 november 1975 

3277 dr R.C.E.M. Niessen, Levensverzekering en fiscus, Deventer 1984, blz. 56. 

3288 Tweede Kamer 1975-1976,14 053, nrs. 1 3 , biz. 14 
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tott stand is gekomen en bij de totstandkoming een looptijd van tien jaren of minder en 

betalingg van andere dan vaste en gelijkmatige periodieke premies zijn overeengekomen. 

2.. De rente begrepen in een kapitaalsuitkering uit een overeenkomst van levensverzeke-

ringg ter zake waarvan een koopsom is voldaan, wordt, in afwijking van artikel 28, twee-

dee lid, berekend op de voet van de in het volgende lid opgenomen formule, ingeval 

vóórr 14 november 1975 zowel de overeenkomst tot stand is gekomen als de koopsom 

iss gestort 

33 De in het tweede lid bedoeld rente wordt berekend volgens de formule 

R=Do/DD * Ro + Dn/D * Rn, waarin 

RR voorstelt: de te berekenen rente; 

Doo voorstelt: het aantal dagen dat sedert het tot stand komen van de overeenkomst 

iss verstreken tot 1 januari 1977; 

DD voorstelt: het aantal dagen dat sedert de totstandkoming van de overeenkomst is 

verstrekenn tot het tijdstip van de uitkering; 

Roo voorstelt: de in de uitkering begrepen rente berekend naar anderhalf percent van 

dee verzekerde som voor elk jaar van de looptijd van de verzekering, met dien verstan-

dee dat niet meer dan vijfentwintig jaren van de looptijd in aanmerking worden geno-

men; ; 

Dnn voorstelt: het aantal dagen dat na 31 december 1976 is verstreken tot het tijd-

stipp van uitkering; 

Rnn voorstelt: de in de uitkering begrepen rente berekend volgens artikel 28. 

44 Indien de rente begrepen in een kapitaalsuitkering uit een vóór 1 januari 1977 tot 

standd gekomen overeenkomst van levensverzekering wordt berekend met toepassing 

vann artikel 28, tweede lid, worden ingeval ook uitkeringen vóór 1 januari 1977 hebben 

plaatsgevonden,, de tot aan de tijdstippen van uitkering ter zake van de verzekering vol-

danee premies geacht op de voet van artikel 28, tweede lid, bij die uitkeringen voor 

zoverr mogelijk in aanmerking te zijn genomen. De eerste volzin is van overeenkomstige 

toepassingg bij de berekening van de factor Rn van de in het derde lid opgenomen for-

mule. . 

55 Tot de bestanddelen van het belastbare inkomen waarop artikel 57, eerste en twee-

dee lid van toepassing is, wordt mede gerekend het gedeelte van de volgens het twee-

dee tot en met het vierde lid berekende rente dat de uitkomst vormt van het deel 

Do/DD * Ro van de aldaar opgenomen formule. 

66 Voor de toepassing van het eerste en het tweede lid wordt onder het voldaan zijn van 

eenn koopsom begrepen het verschuldigd zijn van periodieke premies over een tijdvak 

datt niet langer is dan vijfjaren, alsmede het betaald zijn van wisselende periodieke 

premiess waarvan de hoogste meer bedraagt dan het ttenvoud van de laagste premie 

welkee bij de overeenkomst is voorzien. 

V.2.22 Persbericht 14 november 1975 
Inn het wetsvoorstel komt naast de beoogde ingangsdatum van 1 januari 1977 nog 
eenn tweetal belangwekkende data voor. Enerzijds wordt de datum 17 september 
1975,, de dag waarop het wetsvoorstel werd ingediend, genoemd en anderzijds is 
144 november 1975 van belang. 
Opp 14 november 1975 werd de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wijzi-
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gingg van de inkomstenbelasting en van de loonbelasting in het kader van het belas-
tingplann 1976'2V door de Tweede Kamer ontvangen. Hierin meldde de staatssecre-
tariss van Financiën het volgende: "Het is de tweede ondergetekende bekend dat op 
verschillendee manieren wordt getracht een fiscaal voordeel te behalen door op min 
off  meer gekunstelde wijze gebruik te maken van de huidige wettelijke regelingen 
inzakee levensverzekeringen in de inkomsten- en vermogensbelasting. Aan de ont-
wikkelingenn op dit terrein, waarbij met name het verschijnsel van de kortlopende 
koopsompolissenn opvalt, wordt reeds enige tijd aandacht geschonken, al zijn de 
berichtenn in de pers dat een ambtelijke werkgroep zou zijn gevormd die zich hier-
meee zou bezighouden, niet juist. Deze ontwikkelingen hebben hem tot de conclusie 
gebrachtt dat het noodzakelijk is de wettelijke bepalingen inzake levensverzekerin-
genn in de inkomsten- en vermogensbelasting op korte termijn te wijzigen. Hij is er 
zichh van bewust dat er aan terugwerkende kracht bezwaren zijn verbonden, al kan 
menn over de inhoud van dit begrip verschillend oordelen. Toch mag, gelet op de 
situatiess die zich thans voordoen, er niet van worden uitgegaan dat bij de wetswij-
zigingenn waartoe hij voorstellen zal doen, het bestaande regime voor reeds afgeslo-
tenn polissen - waarbij de na 13 november 1975 afgesloten polissen een bijzondere 
positiee innemen - zonder meer zal worden voortgezet."330 Dit standpunt van de 
staatssecretariss werd door middel van een persbericht op 14 november 1975 wereld-
kundigg gemaakt.'31 

Dezee op zich indertijd nog ongebruikelijke methode van een vooraankondiging bij 
persbericht,, was volgens de staatssecretaris noodzakelijk in verband met de enorme 
omvangg die het afsluiten van koopsompolissen medio 1975 had aangenomen, alsme-
dee omdat de aard van de materie het ten enenmale onmogelijk maakte reeds in no-
vemberr 1975 een ontwerp van wet tot wijziging van de Wet IB 1964 in te dienen.332 

V.2.33 Terugwerkende kracht? 

Dee overgangsregeling heeft uitsluitend betrekking op kapitaalsuitkeringen op of na 
11 januari 1977. Op uitkeringen tot die datum blijf t het bestaande regime van toe-
passing.. In de memorie van toelichting wordt geconstateerd dat voor uitkeringen 
opp of na 1 januari 1977, zonder dat sprake zou zijn van terugwerkende kracht, de 
nieuwee bepalingen onverkort zouden kunnen worden toegepast. Van terugwerkende 
krachtt zou immers alleen dan sprake zijn als een zich voorgedaan hebbend feit - in 
casuu het verkrijgen van een uitkering uit levensverzekering - zou worden behan-
deldd op de voet van een wettelijke regeling die nog niet bestond toen dat feit zich 
voordeed33'.. Van Dijck onderschrijft de visie van de staatssecretaris en heeft met de 
overgangsregelingg geen enkele moeite. Er wordt naar zijn mening recht gedaan aan 
gerechtvaardigdee verwachtingen terwijl niet serieuze verwachtingen terecht niet wor-
denn geëerbiedigd.134 Bakker is daarentegen van mening dat op ontoelaatbare wijze 
inbreukk wordt gemaakt op verkregen rechten. Hij veronderstelt zelfs als motief hier-

3299 Tweede Kamer 1975 1976,13 630, nrs 5-6. 

3300 Tweede Kamer 1975-1976,13360. nrs5-6, blz. 24. 

3311 WFR 1975/5249, blz. 1090-1091 

3322 Tweede Kamer 1975-1976,14 053, nrs 1-3, blz. 16 

3333 Tweede Kamer 1975-1976,14053, nrs 1-3. blz. 14. 

3344 Prof. J.E.A.M. van Dijck, Beoordeling van het wetsvoorstel inzake levensverzekeringsrente, WFR 1976/5289. 
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voorr rancuneuze gevoelens bij de staatssecretaris, die eerst de zaak op zijn beloop 
heeftt gelaten en nu, door kennelijk overvragen, probeert de schade voor de schat-
kistt te verhalen op een zodanige manier, dat de betrokkenen niet alleen verwacht 
voordeell  missen, doch ernstige schade lijden.335 Ook Geppaart is van mening dat 
sprakee is van terugwerkende kracht.336 

Zoalss reeds uitvoerig is beschreven in paragraaf 2 schaar ik mij wat dit betreft aan 
dee zijde van de staatssecretaris en Van Dijck. Er is geen sprake van terugwerkende 
krachtt in strikt juridische zin. 

Voorr één bepaling van het wetsvoorstel wordt terugwerkende kracht voorgesteld, 
tee weten het aan artikel 31 toe te voegen zesde lid, dat als volgt luidt: 

"tott kapitaalsuitkeringen uit levensverzekering behoort mede de waarde welke in het economi-

schee verkeer kan worden toegekend aan een overeenkomst van levensverzekering waarbij een 

kapitaall is verzekerd, zodra de polis wordt vervreemd dan wel in het vermogen van een onderne-

mingg wordt gebracht, of de aanwijzing als begunstigde anders dan ten gevolge van overlijden 

onherroepelijkk wordt. Deze bepaling geldt niet, indien de verkrijger of de begunstigde binnen-

landss belastingplichtige is en de verkregen rechten uit de polis geen deel uitmaken van het ver-

mogenn van een voor zijn rekening gedreven onderneming". 

Ditt artikel werkt terug tot 17 september 1976, de dag waarop het wetsvoorstel 

werdd ingediend. 

Ondankss het feit dat er overigens strikt genomen geen sprake is van terugwerken-
dee kracht indien het nieuwe systeem vanaf 1 januari 1977 op alle bestaande kapi-
taalverzekeringenn van toepassing zou zijn, heeft de staatssecretaris zover niet wil -
lenn gaan. Hij wil de nieuwe bepalingen niet onverkort toepassen op uitkeringen na 
11 januari 1977, omdat hij er niet aan wil voorbijgaan dat van vele vóór het tijdstip 
vann het wetsvoorstel, c.q. vóór 14 november 1975 afgesloten polissen - waarvan 
eenn groot aantal ver in het verleden - niet kan worden gezegd dat zij uitsluitend op 
belastingbesparingg gerichte verzekeringsovereenkomsten zijn.337 

Parlementairee behandeling 
Dee overgangsregeling in het voorgestelde artikel 78a kende in eerste instantie drie 
verschillendee groepen polissen met elk hun eigen fiscale behandeling, te weten: 
11 kapitaalverzekeringen tegen premiebetaling die zijn afgesloten vóór 17 septem-

berr 1976; 
22 kapitaalverzekeringen tegen premiebetaling die zijn afgesloten na 13 november 

19755 met een looptijd van tien jaar of korter en met wisselende premies; 
33 kapitaalverzekeringen tegen koopsom die zijn afgesloten vóór 14 november 1975 

Kapitaalverzekeringenn tegen premiebetaling afgesloten vóór 17 september 1976 

Dezee groep kapitaalverzekeringen is afgesloten voor de indiening van het wets-

3355 C.PA. Bakker, Rente in uitkeringen uit levensverzekeringen, een halfslachtige oplossing, WFR 1976/5289 

3366 Terugwerkende kracht op het gebied van belastingwetgeving (2), Bespreking van het preadvies van mr H. Prast, 

Geschriftenn van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 151, Deventer 1979, blz. 6. 

3377 Tweede Kamer 1975 -1976,14 053, nrs. 1-3, blz. 14. 
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voorstell  en wordt - in tegenstelling tot de polissen die hiervoor onder 2 zijn ge-
noemdd - beschouwd als gangbare vorm van premiepolissen, waarbij andere dan 
fiscalee motieven voorop hebben gestaan. Hoewel bij de aankondiging van het 
wetsvoorstell  en in het naar aanleiding daarvan op 14 november 1975 gepubliceer-
dee persbericht de mogelijkheid werd opengelaten om ook deze groep verzekeringen 
onderr het nieuwe regime te laten vallen, vond de staatssecretaris het niet onrede-
lij kk om alle uitkeringen na 1 januari 1977 op dergelijke polissen nog volledig te 
behandelenn volgens de tot die datum geldende bepalingen. De vooraankondiging 
wass immers niet in de eerste plaats op deze vorm gericht. De overgangsregeling 
komtt er voor de in het eerste lid genoemde groep polissen op neer, dat het totale 
tott de expiratiedatum gekweekte rentebestanddeel niet wordt belast.118 

V.2.4.22 Kapitaalverzekeringen tegen premiebetaling die zijn afgesloten na 13 november 
19755 met een looptijd van tien jaar of korter en met wisselende premies 
Voorr een bepaalde categorie voor 17 september 1976 tegen premiebetaling afge-
slotenn polissen, acht de staatssecretaris het niet verantwoord om volledige eerbie-
digendee werking toe te passen zoals die geldt voor de in IV.2.4.1 omschreven 
groepp kapitaalverzekeringen. Het betreft kapitaalverzekeringen tegen premiebeta-
lingg die zijn afgesloten na 13 november 1975 met een looptijd van tien jaar of 
minderr en waarbij geen sprake is van vaste en gelijkmatige periodieke premies. 
Hett begrip vaste en gelijkmatige periodieke premies is ontleend aan de definitie 
vann het begrip lijfrente, zoals dat indertijd in artikel 25, tweede lid Wet IB 1964 
wass opgenomen en heeft de aldaar bedoelde betekenis. Met name brengt dit in 
verbandd met het arrest van de Hoge Raad van 8 oktober 1975, BNB 1976/50, 
medee dat ook een polis waarvan de premie is geïndexeerd met een aan de beïn-
vloedingg door partijen onttrokken index, kan gelden als één met vaste en gelijkma-
tigee periodieke premie.319 

Voorr deze categorie polissen is niet de datum van indiening van het wetsvoorstel 
alss overgangsdatum van het bestaande fiscale regime naar het voorgestelde regime 
aangehouden,, doch die van 13 november 1975. Het gaat hier namelijk om een 
verzekeringsvormm die met name is opgekomen na de bekendmaking in november 
19755 van het voornemen om de wet te wijzigen en die is bedoeld als alternatief 
voorr de koopsomconstructie. Het gaat hier volgens de staatssecretaris onmisken-
baarr om een verzekeringsvorm waarbij niet het verzekeren, maar het behalen van 
fiscaall  voordeel op de voorgrond staat. De staatssecretaris acht het redelijk en ge-
wenstt deze polissen uit te zonderen van de algemene soepele overgangsregeling 
voorr de hiervoor vermelde premiepolissen. Hij stelt daarom voor de uitkeringen na 
11 januari 1977 op deze categorie polissen volledig volgens het nieuwe regime te 
belasten.. Evenals voor koopsompolissen geldt voor deze categorie premiepolissen, 
datt van de datum 14 november 1975 af, verzekeringnemers en verzekeraars zich 
redelijkerwijzee ervan bewust konden zijn dat uitkeringen mogelijk onder een ge-
wijzigdd fiscaal regime zouden vallen.340 

3388 Tweede Kamer 1975-1976, 14 053. nrs 1-3, blz. 15. 

3399 Tweede Kamer 1975-1976, 14 053, nrs 1-3, blz. 24. 

3400 Tweede Kamer 1975-1976,14 053, nrs 1-3, blz. 15. 

160 0 



Hoofdstukk V Overgangsrecht voor kapitaalverzekeringen 

Kapitaalverzekeringenn tegen koopsom die zijn afgesloten vóór 14 november 1975 
Kapitaalverzekeringenn die zijn afgesloten tegen koopsom komen slechts voor een 
beperktt overgangsregime in aanmerking, indien zij zijn afgesloten vóór 14 november 
1975,, de datum waarop het voornemen tot wetswijziging op dit punt werd gepubli-
ceerd.. Enigszins cryptisch wordt onder het begrip 'kapitaalverzekering tegen koop-
som'' mede verstaan de kapitaalverzekering waarvoor periodieke premies zijn ver-
schuldigdd over een tijdvak dat niet langer is dan vijf jaren, alsmede het betaald zijn 
vann wisselende premies waarvan de hoogste meer bedraagt dan het tienvoud van de 
laagstee premie welke bij de overeenkomst is voorzien.341 

Hett overgangsregime voor deze groep kapitaalverzekeringen, die ook de (ruim) voor 
19755 afgesloten verzekeringen omvat, voorziet in een knip in het belastbare rente-
bestanddeel.. Bij uitkeringen na 1 januari 1977 wordt de tot deze datum gekweekte 
rentee volgens de 'oude' methodiek belast en wordt voor wat de nadien gekweekte 
rentee betreft de nieuwe methodiek toegepast. De wijze waarop dit dient te geschie-
denn is in het tweede lid van artikel 78a neergelegd in een ingewikkeld ogende formu-
le.. De looptijd van de verzekering wordt in tweeën gesplitst naar rato van het 
gedeeltee van de looptijd dat reeds was verstreken tot 1 januari 1977 en het gedeelte 
vanaff  1 januari 1977 tot aan de einddatum van de verzekering. De breuk 'verstreken 
looptijd/totalee looptijd' wordt vermenigvuldigd met het rentebestanddeel volgens het 
oudee regime, uitgaande van de volledige looptijd. De breuk 'toekomstige 
looptijd/totalee looptijd' wordt vervolgens vermenigvuldigd met het rentebestanddeel 
opp basis van het nieuwe regime. De optelsom van deze twee producten is het te 
belastenn rentebestanddeel. Op deze wijze wordt op een naar mijn mening aanvaard-
baree manier rekening gehouden met de in het verleden opgebouwde rechten. 

Aann de memorie van toelichting ontleen ik het volgende schema: 

soortt polis 

11 Premiepolissen 
(anderee dan die 
onderr 2) 

22 Premiepolissen met 
eenn looptijd van 
100 jaren of korter 
enn met wisselende 
premies s 

33 Koopsompolissen 

Afsluitdatumm polis 

vóórr indiening 
wetsvoorstel l 

naa indiening 
wetsvoorstel l 

vóórr 14 november 
1975 5 

naa 13 november 1975 

vóórr 14 november 
1975 5 

naa 13 november 1975 

Uitkeringen n 
voorr 1 januari 1977 

oudd regime 

oudd regime 

oudd regime 

oudd regime 

oudd regime 

oudd regime 

opp of na 1 januari 
1977 7 

oudd regime 

nieuww regime 

oudd regime 

nieuww regime 

oudd en nieuw regime 

nieuww regime 

3411 Artikel 78a, zesde lid zoals voorgesteld in wetsvoorstel 14 053. 
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V.2.4.44 Voorlopig verslag en memorie van antwoord 

Inn het voorlopig verslag, dat werd vastgesteld op 14 januari 1977, constateren de 
ledenn van de fracties van ARP, CHU en KVP dat het niet juist is de voorgestelde 
ingangsdatumm van 1 januari 1977 te handhaven. Zij nodigden de staatssecretaris 
uitt een nieuwe datum voor te stellen.342 Indien de datum van 1 januari 1977 ge-
handhaafdd zou worden, zou sprake zijn van formele terugwerkende kracht. Uitke-
ringenringen die plaats zouden vinden na 1 januari 1977 maar voor de datum waarop 
hett wetsvoorstel definitief zou zijn aangenomen, zouden worden belast volgens het 
nieuwee regime dat ten tijde van de uitkering nog niet van kracht was. 
Overigenss onderschreven de hiervoor genoemde fracties niet zonder meer de stel-
lingg van de staatssecretaris dat voor uitkeringen die geschieden na de datum van 
inwerkingtredingg het nieuwe regime onverkort zou kunnen gelden zonder dat 
sprakee zou zijn van terugwerkende kracht. Volgens deze parlementariërs is de 
vraagg of onder 'het zich voordoende feit"43 moet worden verstaan het verkrijgen 
vann een uitkering uit levensverzekering dan wel de volledige verzekeringsgang, die 
aanvangtt met het sluiten van de polis en eindigt met de uitkering. Naar het oordeel 
vann deze Tweede Kamerleden moet met de rechtszekerheid van contribuabelen 
uiterstt zorgvuldig worden omgesprongen. In casu ging het volgens hen vooral om 
dee vraag of adviseurs nog wel fiscale raad kunnen geven als de fiscale wetgever 
iederr moment kan ingrijpen. Zij koesterden dan ook grote zorg over elementen van 
terugwerkendee kracht of - als men die strikt genomen niet aanwezig zou achten -
dann toch elementen van een indruisen tegen de leer van het gewekte vertrouwen. 
Inn het algemeen is terugwerkende kracht of het ingaan tegen gewekt vertrouwen 
eenn slechte en gevaarlijke zaak, die de rechtszekerheid aantast en waar deze leden 
buitengewoonn huiverig tegenover stonden. 

Desondankss waren deze fracties van mening dat het met betrekking tot zuivere koop-
sommen,, mede gezien de duidelijke en officiële waarschuwingen van 14 november 
1975,, verantwoord was om het regime te wijzigen voor polissen welke na die waar-
schuwingenn zijn gesloten. Wel was het volgens hen juister om de bepalende datum 
éénn dag later te stellen op 15 november 1975. De overgangsregeling waarbij voor 
bepaaldee polissen een splitsing wordt aangebracht, waardoor een deel van de loop-
tij dd onder het nieuwe regime komt te vallen, leidde echter tot grote twijfels. Indien 
dee volledige verzekeringsgang moet worden gezien als 'het zich voordoende feit', 
dann is ook hier wel degelijk sprake van een gedeeltelijk terugwerkende kracht.344 

Omm de volledige verzekeringsgang als het zich voordoende feit te beschouwen, 
gaatt mij te ver. Waar het om gaat, is welk regime is van toepassing indien zich een 
belastbaarr feit voordoet. Het belastbare feit in dezen wordt gevormd door de uit-
keringg uit een kapitaalverzekering. Indien deze uitkering plaatsvindt nadat de wet 
iss gewijzigd, valt deze in beginsel onder het nieuwe regime, tenzij er overgangs-
rechtt van toepassing is dat dit verhindert. In dergelijke gevallen is geen sprake van 
formelee terugwerkende kracht. 

3422 Tweede Kamer 1976-1977,14053, nr. 4, blz. 22. 

3433 Zie Tweede Kamer 1975-1976,14 053, nrs 1-3, blz. 14. 

3444 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nr. 4, blz. 22. 
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Volgenss de hiervoor geciteerde fracties zal in het algemeen de verzekeringswereld 
dee garantie dienen te worden gegeven dat dit wetsvoorstel verband houdende met 
dee koopsomconstructie op zichzelf staat en niet het begin is van een meer algeme-
nee aantasting van de rechtszekerheid. Niet alleen de verzekeringswereld, maar ook 
dee burgers zullen dit goed moeten weten. De rechtszekerheid mag naar hun oor-
deell  niet worden aangetast, al kan het op grote schaal propageren en gebruik 
makenn van een niet bedoelde constructie daar bij wijze van uitzondering toe nopen. 
Inn deze samenhang wilden de desbetreffende leden hun grote aarzeling, om niet te 
sprekenn van hun tegenzin, tot uitdrukking brengen, omtrent de juistheid van de 
claim,, die de bewindsman wenst te leggen op normale premiepolissen, gesloten 
vanaff  de datum van indiening (17 september 1976) en vóór het kracht van wet ver-
krijgenn van het voorstel. Hun aarzeling op dit onderdeel was des te groter omdat 
volgenss hen het wetsvoorstel behoort te worden gewijzigd.345 

Doorr deze parlementariërs wordt veel nadruk gelegd op het rechtszekerheids- en 
hett vertrouwensbeginsel. Bij het formuleren van overgangsrecht spelen echter meer 
aspectenn een rol, zoals budgettaire overwegingen en het gelijkheidsbeginsel. Het 
opp een juiste wijze met elkaar in evenwicht brengen van deze aspecten maakt het 
formulerenn van overgangsrecht zo gecompliceerd. 

Dee leden van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer waren positiever over de voor-
stellen.. Zij constateerden met instemming dat het bestaande regime voor lopende 
tegenn premiebetaling gesloten polissen onveranderd bleef. Wel merkten zij op, dat 
volgenss het wetsvoorstel koopsompolissen die in een ver verleden zijn afgesloten 
zonderr de bedoeling van oneigenlijk gebruik, voor de periode na 1 januari 1977 
onderr het nieuwe regime zouden vallen. Het lijk t deze leden redelijk dergelijke 
koopsompolissen,, ver in het verleden gesloten zonder dat daarbij sprake kan zijn 
geweestt van de opzet tot oneigenlijk gebruik, niet onder het nieuwe regime te doen 
vallen.. Dit kan volgens hen gebeuren door het voorgestelde artikel 78a zodanig te 
wijzigenn dat, indien Do (zie de formule in de in paragraaf V.2.1 opgenomen wet-
tekstt en besproken in paragraaf V.2.4.3) in jaren gemeten, groter is dan 25, het te 
belastenn rentebestanddeel 25 * 1,5%, oftewel 37,5 van de verzekerde som blijft.346 

Dee leden van de WD-fractie zouden graag uitgelegd zien waarom deze maal niet 
iss gekozen voor de volledige handhaving van het bestaande regime, zoals dat 
indertijdd bij de invoering van de Wet IB 1964 artikel 75 en bij de toevoeging van 
hett tweede lid aan dit artikel in 1971 wel is gebeurd. Zij stelden dat het in beginsel 
tochh redelijk is dat gewekte verwachtingen worden gehonoreerd. In de omvang 
vann de vlucht van de kapitaalverzekeringsconstructie kan toch geen reden zijn 
gelegenn deze verwachtingen niet te honoreren, zo vroegen zij zich af. De gekozen 
vluchtwegg was immers volledig legaal en een aantal belastingplichtigen heeft de 
gevondenn oplossing zelfs aan de fiscus voorgelegd alvorens tot het afsluiten van de 

3455 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nr. 4, blz. 23 

3466 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nr. 4, blz. 23. 
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poliss over te gaan341-. Velen zijn verplichtingen aangegaan die zij moeilijk zullen kun-
nenn honoreren indien het wetsvoorstel ongewijzigd wordt aanvaard. Daarbij komt, 
datt niet aan de belastingplichtige maar aan de wetgever, in het bijzonder de minister 
vann Financiën, moet worden toegerekend, dat niet eerder aan de bestaande moge-
lijkhedenn een halt werd toegeroepen. De WD-fractie had dan ook de grootste moei-
lijkhedenn met de door de regering ter zake ontvouwde gedachten. 
Diee moeilijkheden voelden zij ook wat betreft de data van 13 november 1975, 17 
septemberr 1976 en 1 januari 1977. Het minste bezwaar betrof het feit dat naar 
hunn oordeel niet de data van 13 november en 27 september hadden mogen worden 
gekozenn uitgaande van de opvatting van de regering, maar de dagen volgende op 
diee van de uitgegeven waarschuwing respectievelijk de indiening van het wetsvoor-
stel.. De eigenlijke moeilijkheden zijn volgens deze leden gelegen in de formele 
terugwerkendee kracht. Ook al heeft een voortreffelijke wetenschapsman als pro-
fessorr Van Dijck in zijn artikel (zie paragraaf V.2.3) geen enkele moeite daarmee, 
omdatt recht wordt gedaan aan gerechtvaardigde verwachtingen en omdat niet 
serieuzee verwachtingen, zoals hij stelt, terecht niet worden geëerbiedigd, uit een 
oogpuntt van behoorlijke wetgeving in een democratische rechtsstaat moet een zeer 
duidelijkk vraagteken bij deze oplossing worden geplaatst. Dat vraagteken moet 
wordenn geplaatst ook in de gevallen waarin de gekozen oplossing redelijk lijkt . 
Zekerr het deel van de wetgever, gevormd door de Staten Generaal, behoort uiterst 
huiverigg te zijn voor discretionaire wetgeving waarbij simpele 'mededelingen' van 
dee zijde van de Regering belangrijke rechtsgevolgen kunnen meebrengen. De 
VVD'erss verwijzen naar artikel 4 van de Wet Algemene Bepalingen dat stelt dat 
eenn wet alleen voor het toekomende kan verbinden en geen terugwerkende kracht 
magg hebben. Bovendien zijn daar regels gegeven over de afkondiging en inwer-
kingtreding.. Vooral in de gevallen, dat de terugwerkende kracht 'niet onredelijk' 
lijk tt te zijn, dienen de Staten Generaal uiterst behoedzaam te zijn. De precedent-
werkingg van hun medewerking in dit opzicht vermindert de kracht van de parle-
mentairee bezwaren ook in gevallen indien de werking apert onredelijk is. Nu door 
eenn eigenlijk niet te pardonneren traagheid van de zijde van de staatssecretaris de 
indieningg van dit wetsvoorstel zo lang na de aankondiging op zich heeft laten 
wachten,, klemt dit vraagstuk te meer, omdat de gekozen oplossing wel een heel 
anderee is dan de Staten Generaal en de door deze vertegenwoordigde bevolking 
mochtenn verwachten op grond van de mededelingen in november 1975. Zulks ver-
hoogtt naar het oordeel van de VVD het dubieuze karakter van de voorgestelde 
terugwerkendee kracht in staatsrechtelijke en politieke zin.348 

Ookk hier blijken het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel het zwaarste te 
wegenn bij de Tweede Kamerleden. Zoals hiervoor reeds is opgemerkt, spelen meer 
aspectenn een rol. De verwijzing naar artikel 4 van de Wet AB is, afgezien van de 
ingangsdatumm van 1 januari, onjuist aangezien ook bij het geheel ontbreken van 
eenn overgangsregeling geen sprake is van formele terugwerkende kracht. Feiten die 

3477 Zie bijvoorbeeld HR 30 oktober 1985, BNB 1986/33. 

3488 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nr. 4, blz. 24. 

164 4 



Hoofdstukk V Overgangsrecht voor kapitaalverzekeringen 

inn het verleden zijn voorgevallen worden belast op grond van het toenmalige fisca-
lee regime. Feiten die na de wetswijziging plaatsvinden, worden belast volgens het 
nieuwee regime. De Wet AB verzet zich hier niet tegen. 

Dee fractie van D.S.VO vroeg zich af of, nu het voorstel om de wetswijziging op 
11 januari 1977 inwerking te doen treden, dus lang voor de behandeling in beide 
Kamerss zal zijn voltooid, zulks vaker is voorgekomen bij fiscale wetsvoorstellen. 
Zijj  merkten op dat het afwijzen van heffing met terugwerkende kracht het inder-
daadd niet belet om nieuwe inkomsten aan een nieuw regime van inkomstenbelas-
tingg (bijvoorbeeld andere belastingvrije sommen, andere tarieven, andere leeftijds-
grenzen)) te onderwerpen. Hier ligt het naar hun oordeel echter anders, nu een 
wijzigingg van de inkomstenbelasting wordt voorgesteld die specifiek inkomsten uit 
levensverzekeringg treft. Zij vroegen zich af of de staatssecretaris een dergelijke 
aanpakk bijvoorbeeld te rechtvaardigen zou achten indien een wijziging van inkom-
stenbelastingg zou worden ingevoerd die specifiek pensioenen van overheidsdiena-
renn zou treffen. 

Waarr het verschil nu volgens D.S.VO precies zit, ontgaat mij. Er is principieel geen 
verschill  tussen wat deze fractie 'nieuwe inkomsten' noemt en een uitkering uit een 
kapitaalverzekeringg nadat de wet is gewijzigd. In zoverre is een dergelijke uitke-
ringg ook een 'nieuwe inkomst' die onder het nieuwe regime kan vallen zonder dat 
sprakee is van terugwerkende kracht. 

Hett was de leden van de D.S.'70-fractie niet duidelijk waarom premiepolissen, 
geslotenn vóór de datum van ingang van het wetsvoorstel, maar na de indiening 
ervan,, anders worden behandeld dan overige premiepolissen. Het gaat hier niet 
omm polissen met gekunstelde constructies maar om gewone polissen. Zij vroegen 
off  de staatssecretaris voorbeelden zou kunnen noemen (anders dan bij conjunctu-
relee faciliteiten zoals investeringsaftrek) waar de datum van indiening van een fis-
caall  wetsvoorstel zo'n belangrijke rol speelt in het voorstel. Tevens vroegen zij of 
ditt niet af deed aan de positie van het parlement als medewetgever.349 

Ookk de fractie van de SGP betwijfelde of de terugwerkende kracht, met name voor 
zoverr deze betrekking heeft op vóór 17 september 1976 afgesloten polissen, in 
overeenstemmingg is met de gevestigde traditie in het fiscale recht. Zij vroegen zich 
aff  of de terugwerkende kracht niet op gespannen voet verkeert met algemene 
beginselenn van wetgeving. Tevens vroegen zij hoe koopsommen met aanvullend 
vij ff  jaar premiebetaling die zijn afgesloten vóór 14 november 1975 behandeld 
worden.350 0 

Hett Tweede Kamerlid Nooteboom tenslotte, betoogde dat belastingplichtigen zich 
uiteraardd altoos bewust dienen te zijn dat mogelijk een gewijzigd fiscaal regime zal 
wordenn ingevoerd, maar vroeg zich af op welke grond verzekeringnemers en verze-

3499 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nr. 4, blz. 24. 

3500 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nr. 4, blz. 25. 
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keraarss redelijkerwijs hebben moeten verwachten dat een wijziging voor premie-
postenn zou worden ingevoerd. Welke bewijsvoering wordt gehanteerd om aan te 
tonenn dat 'duidelijk is gebleken' dat bepaalde verzekeringen slechts zijn gekozen 
mett het oog op het behalen van fiscaal voordeel, zo vroeg Nooteboom zich af. Hij 
sloott zijn vraagstelling af met de vraag, op welke wijze wordt vastgesteld dat bij 
koopsompolissenn van vóór 1975 géén sprake is geweest van oneigenlijk gebruik.351 

Dee staatssecretaris wil zich, zo blijk t uit de memorie van antwoord, nog nader 
beradenn op de uitnodiging van KVP, CHU en ARP om te komen met een nieuwe 
ingangsdatum.. Hij blijf t in antwoord op de opmerkingen van deze fracties - mijns 
inzienss terecht, zie paragraaf 1.2 en hiervoor- van mening, dat het enige criterium 
waaraann kan worden getoetst of een wijziging van een belastingwet al dan niet te-
rugwerkendee kracht heeft, moet zijn of het belastbare feit wordt behandeld op 
grondd van een wettelijke regeling die nog niet bestond toen dat feit zich voordeed. 
Dee gedachte dat niet zou moeten worden gelet op het belastbare feit (het verkrij-
genn van een uitkering uit levensverzekering) maar op de volledige verzekerings-
gangg wordt door hem afgewezen. In die gedachtengang zou immers steeds sprake 
zijnn van terugwerkende kracht daar waar geen sprake is van volledige eerbiedigen-
dee werking. Daarmee komt men, aldus de staatssecretaris, niet alleen in strijd met 
dee algemeen aanvaarde indeling van overgangsregelingen in regelingen met eerbie-
digendee werking, met exclusieve werking en met terugwerkende kracht, maar 
bovendienn zouden, toegespitst op het belastingrecht, in die benadering grote delen 
vann de belastingwet praktisch niet kunnen worden gewijzigd zonder 'terugwerken-
dee kracht'. Het is toch eerder regel dan uitzondering dat nieuwe belastingmaatre-
gelenn invloed hebben op verhoudingen die hun wortels hebben in het verleden. 

Ikk onderschrijf dit betoog van de staatssecretaris. Het is opvallend dat, met name 
bijj  levensverzekeringen, de politiek bereid is ruime eerbiedigende werking toe te 
staan,, terwijl onmiddellijke werking toch het uitgangspunt is. Zie verder hoofd-
stukk II en hoofdstuk VII I waarin het overgangsrecht in zijn algemeenheid en het 
overgangsrechtt bij een aantal aanverwante wetten wordt besproken. Uit de reac-
tiess van de Kamer blijk t dat op het gebied van levensverzekeringen een ruime eer-
biedigendee werking als min of meer logisch wordt beschouwd. 

Dee staatssecretaris deelt de mening van de Tweede Kamerleden dat met de rechts-
zekerheidd van de contribuabelen zorgvuldig dient te worden omgesprongen. Naar 
zijnn mening is die zorgvuldigheid in de voorgestelde overgangsregeling terdege te-
rugg te vinden. Uit deze regeling blijkt immers dat de staatssecretaris zich veel moei-
tee heeft getroost om - door een ruime eerbiedigende werking voor te stellen - reële 
verwachtingenn van verzekerden niet te beschamen. Verwachtingen inzake een bui-
tensporigg voordeel ten koste van de fiscus acht hij echter niet reëel. Hij vindt het 
daaromm niet juist om 'het ingaan tegen gewekt vertrouwen' ter sprake te brengen 
mett betrekking tot de door dit wetsvoorstel bestreken koopsomconstructies. Hij 

3511 Tweede Kamer 1976-1977, 14 053, nr. 4, blz. 25. 
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haaltt hierbij het antwoord aan van een van zijn ambtsvoorgangers naar aanleiding 
vann een vraag naar de overgangsregeling bij de invoering van artikel 27 Wet IB 
1964.. Deze merkte indertijd op: "De bewindsman heeft ernstige bezwaren tegen 
eenn overgangsregeling als in de vraag wordt gesuggereerd. Er is hier sprake van 
maatregelenn tegen notoir misbruik en er is naar zijn mening geen plaats voor een 
tegemoetkomendee houding. De bewindsman meent dat het vertrouwen in het wet-
gevingsbeleidd een zeer belangrijk goed is, dat zeker niet mag worden geschokt. 
Maatregelenn tegen anti-fiscale constructies zullen echter dit vertrouwen zeker niet 
schaden.. Integendeel, zij zullen dit vertrouwen juist vergroten".352 

Hijj  laat er geen misverstand over bestaan dat indien opnieuw zou blijken van een 
notoirr oneigenlijk gebruik, opnieuw een wetswijziging zal worden voorgesteld, 
waarbijj  er niet bij voorbaat van mag worden uitgegaan dat deze eerbiedigende 
werkingg zal hebben.3" De overgangsregeling voor koopsompolissen die voor 14 
novemberr 1975 zijn gesloten, is naar zijn oordeel zeer soepel doordat hierin eer-
biedigendee werking is opgenomen voor de tot de voorgestelde ingangsdatum ge-
kweektee rente. Hij ziet echter geen enkele reden om ook ten aanzien van deze 
polissenn een volledige eerbiedigende werking voor te stellen. Dit zou ertoe leiden 
datt de koopsomconstructies van voor 14 november 1975 ongemoeid blijven. Ook 
dee suggestie om de cruciale datum een dag op te schuiven naar 15 november 1975 
neemtt hij niet over. Op 14 november is een wetswijziging aangekondigd die via een 
persberichtt meteen op ruime wijze in de openbaarheid is gebracht. Zou bij die 
gelegenheidd 15 november als bepalende datum zijn genoemd, dan zou er een onge-
lijk ee behandeling zijn ontstaan tussen belastingplichtigen die op 14 november na 
kennisnemingg van dit bericht nog maatregelen konden treffen en belastingplichti-
genn die daartoe niet meer in staat waren; aldus de staatssecretaris.354 

Opp zichzelf valt er voor deze redenering wat te zeggen. Aan de andere kant wordt 
dee belastingplichtige die op 14 november 1975 's-ochtends vroeg, voordat het pers-
berichtt werd gepubliceerd, het aanvraagformulier voor een koopsompolis onderte-
kendee hierdoor overvallen en geconfronteerd met een nieuw regime voor zijn polis 
datt hij bij het afsluiten van de verzekering nog niet kon voorzien. 

Dee staatssecretaris kan begrip opbrengen voor de grote aarzeling van de fracties 
diee later samen het CDA zouden gaan vormen met betrekking tot de behandeling 
vann normale premiepolissen die zijn gesloten tussen de datum van indiening van 
hett wetsvoorstel (17 september 1976) en de datum waarop het voorstel kracht van 
wett verkrijgt. Hij zou de overgangsregeling die voorziet in bestendiging van het 
bestaandee wettelijke regime ook gaarne hebben uitgestrekt tot de hier bedoelde 
premiepolissen.. Zoals aangegeven in de memorie van toelichting"5 heeft hij dit niet 
verantwoordd geacht. Een dergelijke overgangsregeling zou immers hebben inge-

3522 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nrs 5-6, blz. 33 & 34. 

3533 De in eerste instantie door het wegvallen van een aantal woorden onbegrijpelijk geworden zin is naderhand gecor-

rigeerdd in de nota naar aanleidingvan het eindverslag, Tweede Kamer 1976-1977,14 053,nr. 9, blz. 15. 

3544 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nrs 5-6, blz. 34. 

3555 Tweede Kamer 1975-1976 ,14 053, nrs 1-3, blz. 15. 
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houdenn dat nog steeds de mogelijkheid zou bestaan om de aldaar aangeduide ge-
kunsteldee premiepolissen als alternatief van de koopsomconstructie te sluiten.356 

Dee door de PvdA voorgestelde wijziging, waardoor het rentebestanddeel in een uit-
keringg uit een vóór 14 november 1975 gesloten koopsompolis maximaal 25 * 1,5% 
is,, neemt de staatssecretaris bij nota van wijziging wel over.357 

Opp de vraag van de WD-fractie waarom niet is gekozen voor een ruime over-
gangsregelingg zoals bijvoorbeeld bij het tot stand komen van de Wet IB 1964 werd 
opgenomenn in artikel 75 van die wet, antwoordt de staatssecretaris als volgt: "Wat 
nuu de koopsompolissen betreft, de ondergetekende heeft hierbij zwaar laten wegen 
datt het hierbij gaat om een evident op belastingvoordeel gerichte constructie, 
waarbijj  in de literatuur vraagtekens zijn geplaatst, welke constructie is ontraden 
doorr vele fiscale adviseurs en ten aanzien waarvan vele levensverzekeringsmaat-
schappijenn zich gedurende lange tijd - sommige tot het einde toe - afkerig hebben 
getoond.. Aangezien het voordeel ten koste van de fiscus ook bij de acquisitie dui-
delijkk op de voorgrond is geplaatst, acht de ondergetekende het onaannemelijk dat 
degenenn die zulk een verzekering hebben gesloten zich niet zouden hebben gereali-
seerdd dat zij daarmede een aanzienlijk risico liepen. In de gegeven omstandigheden 
zouu een regeling met volledige eerbiedigende werking stellig als onbevredigend 
wordenn ervaren door hen die bewust hebben afgezien van de constructie. Zij zou-
denn zich in dat geval, naar het de ondergetekende voorkomt, met meer grond in 
hunn rechtsgevoel gekrenkt kunnen voelen dan degenen die zich thans 'getroffen' 
voelenn omdat door de voorgestelde overgangsregeling hun een beoogd voordeel 
grotendeelss wordt ontnomen."358 

Afgezienn van de vraag of de eerbiedigende werking al dan niet terecht is beperkt, 
hebb ik grote moeite met deze argumentatie. De staatssecretaris zelf stelt in de me-
moriee van toelichting dat men op het departement tot de conclusie was gekomen 
datt succesvolle bestrijding met bijzondere rechtsmiddelen als richtige heffing en de 
leerr der wetsontduiking, zeer twijfelachtig was en dat wetswijziging derhalve 
noodzakelijkk was.359 Zoals de VVD-fractie dan ook terecht constateerde, was de 
gekozenn constructie volledig legaal.360 Dat een aantal belastingplichtigen er deson-
dankss voor heeft gekozen om een dergelijke constructie niet aan te gaan, kan toch 
geenn argument zijn om de degenen die dit, zonder daarmee in strijd te komen met 
dee toenmalige wettelijke bepalingen, wel hebben gedaan, niet in aanmerking te laten 
komenn voor een ruimhartige overgangsregeling. Dit neemt niet weg, dat hiervoor 
anderee argumenten kunnen zijn. Deze zullen later, als de toetsing aan de uitgangs-
puntenn voor toelaatbaarheid van terugwerkende kracht plaats vindt, aan de orde 
komen.. De in de memorie van antwoord door de staatssecretaris gehanteerde argu-
mentatie,, vind ik echter zeer mager. 

3566 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nrs 5-6, blz. 34. 

3577 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nrs 5-6, blz. 34. 

3588 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nrs 5-6, blz. 35. 

3599 Tweede Kamer 1975-1976,14 053, nrs 1-3, blz. 7. 

3600 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nr. 4, blz. 23. 
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Dee staatssecretaris vraagt zich, mijns inziens terecht, af waarom degenen die een 
koopsompoliss hebben afgesloten bij ongewijzigde aanvaarding van het wetsvoor-
stell  hun verplichtingen moeilijk zouden kunnen honoreren. Indien het gaat om uit 
eigenn vermogen gefinancierde polissen, zijn er na de koopsomstorting geen verplich-
tingenn meer. Indien het gaat om met geleend geld gefinancierde polissen heeft het 
wetsvoorstell  noch op de verplichting om rente te betalen, noch op de fiscale aftrek 
vann de rente enige invloed. Ten tijde van de uitkering zal de belastingheffing in 
velee gevallen ruimschoots kunnen worden voldaan uit het verschil tussen de uitke-
ringg en de koopsom. Wel stelt hij dat het juist is dat het niet aan de belastingplich-
tigenn te wijten is dat de wet niet eerder is gewijzigd, maar hij meent dat dit de 
belastingplichtigee niet ontslaat van zijn eigen verantwoordelijkheid om bij het 
gebruikk van gekunstelde constructies bepaalde grenzen in acht te nemen.361 

Naarr aanleiding van de vraag van de D.S.'70-fractie of het bij fiscale wetsvoorstel-
lenn vaker is voorgekomen dat als ingangsdatum van een wetswijziging een datum 
wordtt voorgesteld voordat de behandeling in beide Kamers der Staten Generaal is 
voltooid,, verwijst de staatssecretaris naar het in 1973 ingevoerde artikel 9a Wet IB 
1964.. Overigens wijst hij erop dat bij de indiening van het wetsvoorstel ervan uit 
werdd gegaan dat de behandeling voor 1 januari 1977 zou zijn afgerond. 
Dee stelling van D.S.'70 dat het vraagstuk van de al dan niet terugwerkende kracht 
anderss ligt nu sprake is van een wijziging die specifiek betrekking heeft op de in-
komstenn uit levensverzekering, onderschrijft de staatssecretaris niet. Wijzigingen in 
dee inkomstenbelasting zullen volgens hem, indien het niet gaat om tariefskwesties, 
vrijwell  altijd betrekking hebben op specifieke inkomsten. Ook in die gevallen is 
evenwell  voor het al dan niet aanwezig zijn van terugwerkende kracht uitsluitend 
beslissendd of het belastbare feit al dan niet wordt behandeld op de voet van een 
wettelijkee regeling die nog niet bestond toen het feit zich voordeed. De vraag of hij 
ditt standpunt ook zou innemen indien het een wetswijziging zou betreffen die spe-
cifiekk pensioenen van ambtenaren zou treffen, beantwoordt hij bevestigend, al is 
dee zin van deze vraag hem niet helemaal duidelijk nu dergelijke pensioenen reeds 
tenn volle worden belast. 

Opp de vraag waarom premiepolissen die zijn afgesloten in de periode tussen de da-
tumm van indiening en de datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel anders 
wordenn behandeld dan de voor de indiening van het wetsvoorstel afgesloten polis-
sen,, antwoordt de staatssecretaris: "De ondergetekende heeft dit nodig geacht om 
tee voorkomen dat na het bekend worden van het wetsvoorstel nog een hausse zou 
ontstaann in 'beleggingspolissen' met premiebetaling gedurende een kort aantal 
jaren.. Het komt in de fiscale wetgeving wel meer voor - ook buiten de sfeer van de 
conjuncturelee maatregelen zoals de investeringsaftrek - dat om aankondigingsef-
fectenn te vermijden in een wetsvoorstel moet worden teruggegrepen op de datum 
vann indiening. (...) De ondergetekende is overigens wel van mening dat bij het op-
nemenn van dergelijke bepalende data in een overgangsregeling behoedzaamheid 
gebodenn is. Naarmate een wetswijziging evenwel meer is gericht op het wegnemen 

3611 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nrs 5-6, blz. 35. 
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vann of het voorkomen van een ongewenste toestand en naarmate een overgangsre-
gelingg meer elementen van eerbiedigende werking bevat, zal de noodzaak tot het 
opnemenn van een datum ter vermijding van aankondigingseffecten zich sterker 
doenn voelen."362 

Naarr aanleiding van de vraag van het lid Nooteboom op welke grond verzekering-
nemerss en verzekeraars redelijkerwijs hebben moeten verwachten dat een wijziging 
zouu worden ingevoerd voor premiepolissen, reageert de staatssecretaris als volgt: 
"Dee door hem aangehaalde zinsneden uit de memorie van toelichting (blz. 15, 
regelss 23 en 10 v.o.) hebben betrekking op de in de tweede volle alinea van die 
bladzijdee omschreven kleine groep van premiepolissen met sterk koopsomachtige 
trekken.. Gelet op de ruime bewoordingen waarin de aankondiging op 14 novem-
berr 1975 van een wetswijziging was gesteld - verwezen zij naar bladzijde 16 van 
dee memorie van toelichting - en op het koopsomachtige karakter van deze als 
alternatieff  voor de koopsompolis bedachte en met name na bedoelde aankondi-
gingg opgekomen verzekeringsvorm meent de ondergetekende dat hij de intelligen-
tiee van verzekeringnemers en verzekeraars niet overschat als hij stelt dat zij redelij-
kerwijss konden begrijpen dat zij met deze polisvorm het risico van regime-wijziging 
liepen.. Voor 'gewone' premiepolissen geldt het vorenstaande in veel mindere mate; 
dee overgangsregeling heeft voor die polissen , mits afgesloten voor de datum van 
indieningg van het wetsvoorstel, dan ook volledige eerbiedigende werking."363 

Tott slot merkt de staatssecretaris naar aanleiding van de opmerkingen van Noote-
boomm op, dat bij de voorgestelde regeling niet wordt vastgesteld of bij koopsom-
polissenn van voor 1975 geen sprake is geweest van oneigenlijk gebruik. "Zoals in 
dee memorie van toelichting {blz. 15, regel 4 v.o.) is vermeld, vormt het feit dat bin-
nenn de groep van voor 14 november 1975 gesloten koopsompolissen geen onder-
scheidd kan worden gemaakt tussen polissen ten aanzien waarvan wel en polissen 
tenn aanzien waarvan geen sprake is van oneigenlijk gebruik, de aanleiding tot de 
voorgesteldee overgangsregeling ingevolge welke de voor de in het wetsvoorstel 
opgenomenn datum van inwerkingtreding - 1 januari 1977 - op deze polissen 
gekweektee rente nog wordt belast volgens de regels van het thans bestaande wette-
lijk ee regime."1''4 

V.2.4.55 Nota van wijzigingen 
Inn de op 10 februari 1977 ontvangen nota van wijziging565 wordt het voorgestelde 
derdee lid van artikel 78a vervangen door: 

33 De in het tweede lid bedoeld rente wordt berekend volgens de formule 

RR = Do:D * Ro + (D-Do):D * Rn, waarin: 

RR voorstelt: de te berekenen rente; 

Doo voorstelt: het aantal dagen dat sedert de totstandkoming van de overeenkomst is ver-

strekenn tot 1 januari 1977; 

3622 Tweede Kamer 1976-1977.14 053, nrs 5-6, blz.. 36. 

3633 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nrs 5-6, blz.. 37. 

3644 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nrs 5-6, blz.. 37. 

3655 Tweede Kamer 1976-1977,14053, nr. 7. 
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DD voorstelt: het aantal dagen dat sedert de totstandkoming van de overeenkomst is vers-

trekenn tot het tijdstip van uitkering; 

Roo voorstelt: de in de uitkering begrepen rente berekend naar anderhalf percent van de 

verzekerdee som voor elk jaar looptijd van de verzekering; 

Rnn voorstelt: de in de uitkering begrepen rente berekend volgens artikel 28: 

eenn en ander met dien verstande dat voor Do en voor D niet meer dagen in aanmerking 

wordenn genomen dan zijn begrepen in de eerste vijfentwintig jaren na de totstandkoming 

vanvan de overeenkomst en voor Ro niet meer dan vijfentwintig jaren van de looptijd. 

Terr toelichting wordt opgemerkt dat de wijziging een verfijning inhoudt van de in 
artikell  78a opgenomen overgangsregeling voor koopsompolissen welke voor 14 
novemberr 1975 zijn gesloten en een looptijd van meer dan 25 jaren hebben. De 
verfijningg houdt in dat voor de tijdsevenredige toerekening van de in de uitkering 
begrepenn rente aan de perioden voor en na 1 januari 1977 wordt uitgegaan van 
eenn looptijd van maximaal 25 jaren, te rekenen van de totstandkoming van de ver-
zekeringg af. Voor polissen welke reeds voor 1 januari 1977 een looptijd hebben 
vann 25 jaren of langer, komt dit erop neer dat de te berekenen rente niet meer kan 
bedragenn dan onder het oude regime het geval zou zijn geweest (37,5% van de 
verzekerdee som). Voor polissen waarvan op die datum nog geen 25 jaren van de 
looptijdd waren verstreken, worden de gevolgen van het doorlopen van de overeen-
komstt onder het nieuwe regime afgezwakt. Ter verduidelijking wordt het volgende 
voorbeeldd gegeven. 

Afsluitdatumm polis: 1 januari 1957 
expiratiedatumm polis: 1 januari 1987 
koopsom:: ƒ 100.000 
verzekerdee som: ƒ 1.000.000 

tee belasten rente volgens de aanvankelijk voorgestelde regeling: 
20/300 * ƒ25 * 1,5% van ƒ 1.000.000) + 10/30 * f 900.000 = ƒ 250.000 + 

ƒƒ 300.000 = 
ƒƒ 550.000 {waarvan ƒ 250.000 volgens het bijzondere tarief). 

tee belasten rente volgens de nader voorgestelde regeling (eveneens over 30 jaren): 
20/255 * ƒ25 * 1,5% van ƒ 1.000.000) + 5/25 * ƒ 900.000 = ƒ 300.000 + 
ƒƒ 180.000 = 
ƒƒ 480.000 (waarvan ƒ 300.000 volgens het bijzondere tarief). 

Zoalss uit dit voorbeeld blijk t is geen wijziging aangebracht in de opzet dat het 
rente-elementt tweemaal moet worden berekend over de hele looptijd van de verze-
kering,, eenmaal geheel volgens de oude regeling - dus inclusief de bepaling dat ten 
hoogstee 25 jaren van de looptijd in aanmerking worden genomen - en eenmaal ge-
heell  volgens de nieuwe regeling. Voor de tijdsevenredige toerekening van deze ren-
tebedragenn wordt echter, anders dan in de oorspronkelijke opzet, volgens de thans 
voorgesteldee gewijzigde regeling evenmin een groter aantal jaren in aanmerking 
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genomenn dan 25, te rekenen van de totstandkoming van de verzekering af. Hier-
doorr wordt bereikt dat nadat 25 jaren van de looptijd zijn verstreken, de daarna 
nogg volgende jaren geen invloed meer hebben op het gedeelte van de volgens de 
oudee regeling berekende rente dat wordt toegerekend aan de periode voor 1 janu-
arii  1977, noch op het gedeelte van de volgens de nieuwe regeling berekende rente 
datt wordt toegerekend aan de periode na 1 januari 1977. De over de looptijd van 
dee verzekering tot en met 31 december 1976 te belasten rente is aldus gelijk aan 
hett bedrag dat ook zou worden belast indien de verzekerde som op die datum tot 
uitkeringg zou zijn gekomen. De oorspronkelijke opzet leidde er namelijk toe dat 
bijj  een langere looptijd dan 25 jaren van de volgens het oude regime berekende 
rentee een steeds kleiner en van de volgens het nieuwe regime een steeds groter 
gedeeltee werd belast.3" 

V.2.4.66 Eindverslag en nota n.a.v. eindverslag 

Inn het eindverslag wordt niet nader op artikel 78a als zodanig ingegaan. De datum 
vann ingang en de eventuele terugwerkende kracht blijven de parlementariërs echter 
bezighouden.. De leden van de fracties van KVP, CHU en ARP adviseerden naar 
aanleidingg van de mededeling van de staatssecretaris dat hij zich wenste te beraden 
opp de datum van ingang van de wet, juist in deze gevoelige materie terugwerkende 
krachtt te vermijden. Zij erkenden dat formeel niet gesproken kon worden van 
terugwerkendee kracht. De problematiek van de ingangsdatum en de materie van 
artikell  31 werd hierbij even buiten beschouwing gelaten. Wel was naar hun oor-
deell  echter sprake van het ten dele ontbreken van eerbiedigende werking. Deze 
Tweedee Kamerleden constateerden dat in feite sprake is van een dubbele wijziging. 
Niett alleen wordt de wijze waarop het belastbare rentebestanddeel moet worden 
bepaaldd aangepast, daarnaast wordt ook het progressieve in plaats van het bijzon-
deree tarief van toepassing. De gevoelens van inbreuk op gewekt vertrouwen vloei-
enn naar het oordeel van deze leden vooral voort uit het voorstel het bijzondere 
tarieff  - ook ten dele voor lopende polissen - niet meer toe te passen."1" Daarnaast 
warenn zij niet overtuigd door het antwoord van de staatssecretaris over de bepa-
lendee data, waarbij hij weigerde om deze een dag later te stellen. "Willen deze 
data,, die door de wet achteraf justitiële gevolgen krijgen, hetgeen toch reeds tot 
hett uiterste dient te worden voorkomen, enige zinvolle betekenis hebben, dan moet 
menn tijdstippen hanteren, waarop burgers konden kennis dragen van de waarschu-
wingg c.q. de indiening en dat is voor de meeste hunner een dag later", aldus de 
ledenn van deze fractie/68 

Dee VVD-fractie denkt zelfs een te geringe kennis van het staatsrecht te constateren 
bijj  de staatssecretaris. De Wet Algemene Bepalingen gaat zeer duidelijk uit van de 
gedachtee dat een wet of een besluit pas behoort te werken, nadat men daarvan 
kenniss heeft kunnen nemen. De in de memorie van antwoord geponeerde stelling 
vann de staatssecretaris dat van fiscale adviseurs mag worden verwacht dat zij 
onderkennenn in welke situaties hun adviezen aangelegenheden betreffen die ingrij-

3666 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nr. 7, blz. 3 en 4. 

3677 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nr. 8, blz. 9. 

3688 Tweede Kamer 1976-1977,14 053 nr. 8. blz. 10. 
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penn van de wetgever niet bij voorbaat uitsluiten of noodzakelijk maken, is naar 
hett oordeel van de W D op zich reeds een uiterst bedenkelijke. Van adviseurs kan 
menn niet verwachten dat zij in de ziel van de wetgever kijken. Daarom moet die 
ziell  van de wetgever open zijn en een vaste beleidslijn vertonen. De Nederlandse 
burgerr zal er naar het oordeel van deze leden duidelijk moeten worden gemaakt, 
datt de aantasting van gewekt vertrouwen - als de Kamer er al mee akkoord zou 
gaann - op zichzelf staat en niet het begin is van een meer algemene beleidslijn. Zij 
vragenn of de staatssecretaris hiertoe bereid is.369 

Ikk constateer hier bij de W D nog steeds een verkeerde interpretatie van de Wet 
AB.. De wijzigingen werken pas nadat de wet inwerking is getreden. Dat lopende 
polissenn op de uitkeringsdatum met een ander regime worden geconfronteerd, is 
waar,, maar niet in strijd met de Wet AB die slechts formele terugwerkende kracht 
verbiedt.. Deze formele terugwerkende kracht zit alleen in de beoogde ingangsda-
tumm die nog op 1 januari 1977 werd gehandhaafd. De afwijzende reactie van de 
W DD op de stelling van de staatssecretaris dat fiscale adviseurs zich moeten reali-
serenn dat hun adviezen tot ingrijpen van de wetgever kan leiden, vind ik begrijpe-
lijk .. Indien een op zichzelf legale constructie wordt geadviseerd, die slechts via 
wetswijzigingg kan worden bestreden, is het niet aan de adviseurs om op eventuele 
wetswijzigingenn te anticiperen. 

Dee leden van de PvdA-fractie geven de staatssecretaris in overweging om de wet in 
werkingg te laten treden op de dag van haar afkondiging.370 

Inn de op 6 juni 1977 ontvangen nota naar aanleiding van het eindverslag kondigt 
dee staatssecretaris aan dat hij de datum van ingang zal laten afhangen van de 
datumm van inwerkingtreding van de wet. Deze verschuiving van de datum werkt 
ookk door in de formule van artikel 78a welke de te belasten rente aangeeft voor 
koopsompolissenn die voor 14 november 1975 zijn gesloten. Aangezien de in deze 
formulee voorkomende datum nog geruime tijd van belang zal blijven, geeft de 
staatssecretariss er met het oog op de praktijk de voorkeur aan deze datum niet te 
doenn samenvallen met die van inwerkingtreding van de wet, maar met het begin van 
eenn kalendermaand. Hij stelt daarom voor de datum in de formule te stellen op de 
eerstee dag van de kalendermaand volgend op die waarin de wet in werking treedt.371 

Doorr deze aanpassing is de formele terugwerkende kracht uit het voorstel verwij-
derd. . 

Bijj  de opmerkingen van de confessionele fracties met betrekking tot het vervallen 
vann het bijzondere tarief tekent de staatssecretaris het volgende aan. "Ook wat be-
treftt het bijzondere tarief kent de overgangsregeling van artikel 78a een ruime eer-
biedigendee werking. Bij koopsompolissen welke zijn gesloten voor de bewuste 
datumm van 14 november 1975 wordt de in de uitkering begrepen rente welke be-

3699 Tweede Kamer 1976-1977,14 053 nr. 8. blz. 10. 

3700 Tweede Kamer 1976-1977,14 053 nr. 8. blz. 10. 
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trekkingg heeft op het tijdvak tussen de datum van afsluiten van de verzekering en 
dee eerste dag van de kalendermaand volgend op de datum van inwerkingtreding 
derr wet niet alleen berekend volgens het oude regime, maar ook belast naar het 
bijzonderee tarief. Eerst op de rente, gekweekt na de laatstbedoelde datum is het 
nieuwee regime met inbegrip van het vervallen zijn van het bijzondere tarief van 
toepassing.. De ondergetekende ziet niet in dat bij een zodanige eerbiedigende wer-
kingg van een inbreuk op gewekt vertrouwen kan worden gesproken.''2 

Naarr aanleiding van de opmerkingen hieromtrent van de 'CDA-fractie' en de 
VVD ,, heeft de staatssecretaris zich nogmaals bezonnen over de in het wetsvoorstel 
opgenomenn bepalende data. Daarbij heeft hij zich gerealiseerd dat men op zijn 
vroegstt eerst in de namiddag van 14 november en van 17 september 1976 kennis 
heeftt kunnen nemen van onderscheidenlijk het persbericht waarbij de regime-wij-
zigingg werd aangekondigd en dat, hetwelk is uitgegeven bij de indiening van het 
wetsvoorstel.. In verband hiermee zijn in de bij de nota naar aanleiding van het 
eindverslagg gevoegde tweede nota van wijzigingen de bedoelde data van 14 novem-
berr 1975 en 17 september 1976 één dag later gesteld''. 

Dee kanttekeningen die VVD, KVP, CHU en ARP hebben geplaatst bij de opmer-
kingenn in de memorie van antwoord dat van adviseurs mag worden verlangd dat 
zijj  onderkennen in welke situaties hun adviezen aangelegenheden betreffen die een 
ingrijpenn van de wetgever niet bij voorbaat uitsluiten, of noodzakelijk kunnen 
maken,, zijn voor de staatssecretaris reden zijn opvattingen hierover nog wat nader 
toee te lichten. Hij is van oordeel dat van adviseurs mag worden verlangd dat zij 
begrijpenn dat, wanneer zij een samenstel van handelingen adviseren waarvan het 
evidentt is dat deze handelingen in feite uitsluitend ten doel hebben het behalen op 
termijnn van een aanzienlijk fiscaal voordeel, zij zich ervan bewust moeten zijn dat 
naa ommekomst van de termijn het fiscale regime kan zijn gewijzigd. Immers de wet-
geverr is aan zichzelf verplicht in te grijpen bij opkomst van op oneigenlijk gebruik 
gerichtee constructies. Dit neemt niet weg, zoals de staatssecretaris ook tot uitdruk-
kingg heeft gebracht in de memorie van antwoord, dat met de rechtszekerheid van 
contribuabelenn zorgvuldig dient te worden omgesprongen. Hij heeft daarbij echter 
ookk vermeld dat hij verwachtingen inzake een buitensporig hoog voordeel ten 
kostee van de fiscus niet reëel acht.34 

V.2.4.77 Tweede nota van wijzigingen, gewijzigd ontwerp van wet 
Viaa de tweede nota van wijzigingen'5 wordt de dag waarop de wet in werking 
treedtt bepaald op de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin 
dezee is geplaatst. Voorts wordt geregeld dat de minister van Financiën na de in-
werkingtredingg van de wet de in artikel 78a voorkomende datum 1 januari 1977 
telkenss vervangt door die van de eerste van de kalendermaand volgend op die waar-
inn deze wet in werking treedt. 

3722 Tweede Kamer 1976-1977, 14 053, nr. 9, blz. 14 
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Naa deze en de bij de eerste nota van wijzigingen aangekondigde wijzigingen luidt 
artikell  78a in het gewijzigde ontwerp van wet376 als volgt: : 

11 De rente begrepen in een kapitaalsuitkering uit een overeenkomst van levensverze-

keringg ter zake waarvan geen koopsom is voldaan, wordt, in afwijking van artikel 28, 

tweedee lid, gesteld op nihil indien de overeenkomst tot stand is gekomen vóór 18 

septemberr 1976. De eerste volzin blijft buiten toepassing ingeval de overeenkomst 

naa 14 november 1975 tot stand is gekomen en bij de totstandkoming een looptijd 

vann tien jaren of minder en betaling van andere dan vaste en gelijkmatige periodieke 

premiess zijn overeengekomen. 

22 De rente begrepen in een kapitaalsuitkering uit een overeenkomst van levensverzekering 

terr zake waarvan een koopsom is voldaan, wordt, in afwijking van artikel 28, tweede lid, 

berekendd op de voet van de in het volgende lid opgenomen formule, ingeval vóór 15 

novemberr 1975 zowel de overeenkomst tot stand is gekomen als de koopsom is gestort 

33 De in het tweede lid bedoeld rente wordt berekend volgens de formule 

R=Do/DD * Ro + (D-Do)/D * Rn, waarin 

RR voorstelt: de te berekenen rente; 

Doo voorstelt: het aantal dagen dat sedert het tot stand komen van de overeenkomst 

iss verstreken tot 1 januari 1977; 

DD voorstelt: het aantal dagen dat sedert de totstandkoming van de overeenkomst is 

verstrekenn tot het tijdstip van de uitkering; 

Roo voorstelt:: de in de uitkering begrepen rente berekend naar anderhalf percent van 

dee verzekerde som voor elk jaar van de looptijd van de verzekering; 

Rnn voorstelt; de in de uitkering begrepen rente berekend volgens artikel 28; een en 

anderr met dien verstande dat voor Do en voor D niet meer dagen in aanmerking 

mogenn worden genomen dan zijn begrepen in de eerste vijfentwintig jaren na de tot-

standkomingg van de overeenkomst en voor Ro niet meer dan vijfentwintig jaren van 

dee looptijd. 

44 Indien de rente begrepen in een kapitaalsuitkering uit een vóór 1 januari 1977 tot stand 

gekomenn overeenkomst van levensverzekering wordt berekend met toepassing van arti-

kell 28, tweede lid, worden ingeval ook uitkeringen vóór 1 januari 1977 hebben plaatsge-

vonden,, de tot aan de tijdstippen van uitkering ter zake van de verzekering voldane pre-

miess geacht op de voet van artikel 28, tweede lid, bij die uitkeringen voor zover mogelijk 

inn aanmerking te zijn genomen. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing bij 

dee berekening van de factor Rn van de in het derde lid opgenomen formule. 

55 Tot de bestanddelen van het belastbare inkomen waarop artikel 57, eerste en tweede 

lidd van toepassing is, wordt mede gerekend het gedeelte van de volgens het tweede 

tott en met het vierde lid berekende rente dat de uitkomst vormt van het deel Do/D * 

Roo van de aldaar opgenomen formule. 

66 Voor de toepassing van het eerste en het tweede lid wordt onder het voldaan zijn van 

eenn koopsom begrepen het verschuldigd zijn van periodieke premies over een tijdvak 

datt niet langer is dan vijfjaren, alsmede het betaald zijn van wisselende periodieke 

premiess waarvan de hoogste meer bedraagt dan het tienvoud van de laagste premie 

welkee bij de overeenkomst is voorzien. 

3766 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nr. 11. 
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V.2.4.88 Mondelinge behandeling in de Tweede Kamer 
Dee mondelinge behandeling in de Tweede Kamer vond plaats op 8 september 1977. 
Tijdenss deze mondelinge behandeling constateert de heer Notenboom van het 
CDAA dat sprake is van een moeilijk wetsvoorstel, dat slechts een beperkt doel - het 
tegengaann van oneigenlijk gebruik van kapitaalverzekeringen - dient. Het wets-
voorstell  was echter naar zijn mening veel te laat, waardoor een stroom van onei-
genlijkk gebruik kon ontstaan en zelfs in zekere zin werd uitgelokt.377 Tevens con-
stateertt hij dat de waarschuwing van 14 november 1975 'dat de deur dicht zou 
gaan'' schijnt te zijn uitgelekt. Hij vraagt de staatssecretaris of de bron van dit lek 
iss onderzocht en zo ja, of deze daar mededelingen over wil doen. Hij uit de dank 
vann de CDA-fractie voor de in het wetsvoorstel aangebrachte wijzigingen. Onder 
anderee zijn de data 14 november 1974 en 17 september 1976 een dag verschoven. 
Datt had, volgens Notenboom heel wat meer betekenis dan alleen één dag.r s Waar 
ditt enigszins mogelijk is, wil Notenboom elementen van terugwerkende kracht eli-
minerenn uit zorg voor de rechtszekerheid. Niet alleen met betrekking tot dit wets-
voorstel,, maar met betrekking tot het hele fiscale recht is dat voor het CDA een 
belangrijkee doelstelling. Hij stelt daarom voor om de datum van 18 september 
19766 te wijzigen in 1 september 1977, een week voor de datum van de mondelinge 
behandeling.. Geen datum in de toekomst - om geen nieuwe polissen uit te lokken 
-- maar wel een datum die zo dicht mogelijk bij vandaag ligt. Notenboom geeft zelf 
meteenn toe dat de betekenis hiervan vooral symbolisch is, maar geeft aan dat dit 
hett verlangen van het CDA uitdrukt dat terugwerkende kracht moet worden 
geweerdd en alleen daar waar strikt onvermijdelijk andere data dan ingangsdata 
vann belastingwetten relevant moeten zijn voor regimewijzigingen.^9 

All ee mooie bedoelingen en woorden ten spijt, heeft dit amendement natuurlijk 
weinigg om het lijf . Vanaf de indiening van het wetsvoorstel in september 1976, tot 
dee indiening van het amendement in september 1977 moesten belastingplichtigen 
ervann uitgaan dat een polis die werd afgesloten na 16 september 1976 volledig 
onderr het nieuwe regime zou vallen. Gedurende die periode zijn er derhalve geen 
polissenn afgesloten door verzekeringnemers met het oogmerk om onder het over-
gangsregimee te vallen. De wijziging van de datum in 1 september 1977 is dan ook 
inderdaadd louter symbolisch. Het 'kwaad' was al geschied door in het oorspronke-
lijk ee wetsvoorstel een eerdere datum op te nemen. Het doel - geen aanzuigende 
werkingg die een hausse in dergelijke polissen zou veroorzaken - is bereikt. 
Mett betrekking tot het vraagstuk of het bijzondere tarief gehandhaafd moet worden 
voorr bestaande polissen, is het CDA van mening dat hierbij sprake is van gewekt 
vertrouwen,, dat ook in verband met de toekomstige rechtszekerheid in ons land niet 
magg worden geschonden. Daarom heeft Notenboom een amendement ingediend 
datt beoogt de rente begrepen in een kapitaaluitkeringen uit vóór 15 november 1975 
geslotenn koopsompolissen het bijzondere tarief van toepassing te doen blijven. '8rt 

3777 Tweede Kamer 13e vergadering 8 september 1977, blz. 466, Ik . 

3788 Tweede Kamer 13e vergadering8 september 1977, blz. 467, l.k. 

3799 Tweede Kamer 13e vergadering 8 september 1977, blz. 468. m.k. en r.k. 

3800 Tweede Kamer 13e vergadering8 september 1977, blz. 469, l.k. 
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Dee heer Van Dis (SGP) vindt dat sprake is van een redelijke overgangsregeling. 
Terwillee van de eerbiediging van het gewekte vertrouwen verdient het zijns inziens 
aanbevelingg het bijzondere tarief in ieder geval ook te laten gelden voor de voor 
155 november 1975 afgesloten posten. Hij voegt daar aan toe dat betrokkenen, uit 
zijndee op uitsluitend fiscale voordelen, zich er wel van bewust konden zijn dat de 
wetgevingg op dat punt zou worden aangepast. De SGP vindt het voorts alleszins 
juistt dat via amendering gepoogd wordt de elementen van terugwerkende kracht 
zoveell  mogelijk uit het wetsvoorstel te verwijderen. Het desbetreffende amende-
mentt kan dan ook op zijn steun rekenen.381 

Dee heer Dolman (PvdA) is van oordeel dat sprake is van een aanvaardbare over-
gangsregeling.. Hij constateert dat uitkeringen die worden gedaan voor de inwer-
kingtredingg van de wet onder het oude regime blijven vallen en dat hetzelfde geldt 
voorr rente gekweekt op oude polissen tot de inwerkingtreding van de wet. Hij 
deeltt het bezwaar van de heren Notenboom en Van Dis dat gewekt vertrouwen 
niett mag worden beschaamd dan ook niet. Wie zo redeneert vereenzelvigt naar 
zijnn mening ten onrechte een enkele rechtshandeling met de continue economische 
werkelijkheid.. Als voorbeeld haalt hij de vermogensbelasting aan. "Indien die 
wordtt verzwaard, zou dan het bezit dat is verworven voor de ingangsdatum van 
hett nieuwe tarief moeten worden gevrijwaard"? zo vraagt hij zich af. "De overheid 
doett er zijns inziens inderdaad verstandig aan met beleid, met voorzichtigheid in 
dee maatschappelijke ontwikkelingen in te grijpen. Zij kan zich echter niet door 
contractantenn de wet laten 'voorschrijven'".382 

Dee heer Verbrugh (GPV) constateert dat de inmiddels aangebrachte wijzigingen in 
dee regeling de terugwerkende kracht iets acceptabeler maken. Het verschuiven van 
dee data van 14 november 1975 en 17 september 1976, beide één dag later, en de 
wijzigingg van de ingangsdatum verfijnen de regeling naar zijn mening enigermate. 
Volgenss hem moet de wetgever echter zeer voorzichtig zijn met het verlenen van 
terugwerkendee kracht aan belastingmaatregelen. Zo iets wordt heel snel als on-
rechtvaardigg gevoeld. Hij is daarom blij dat nog verdere amendering in verband 
hiermeee is voorgesteld. 

Hett is opvallend dat door diverse woordvoerders de terminologie 'terugwerkende 
kracht'' in de mond wordt genomen. Dolman heeft op dit punt theoretisch uiter-
aardd volledig gelijk. Er is geen sprake van terugwerkende kracht in formele zin. In 
tegendeel,, het wetsvoorstel kent zelfs een behoorlijke mate van eerbiedigende wer-
king.. De opstelling van de heren Verbrugh, Van Dis en Notenboom komt dan ook 
veeleerr voort uit een gekwetst rechtvaardigheidsgevoel dan uit een gekwetst rechts-
gevoell  (zie paragraaf II.2.6). 

Staatssecretariss Van Rooijen antwoordt de Kamer nog dezelfde dag. Hij kreeg bij 
hett lezen van de stukken af en toe het gevoel dat het wetsvoorstel nogal wat over-

3811 Tweede Kamer 13e vergadering 8 september 1977, blz. 471 , l.k, en m.k. 

3822 Tweede Kamer 13e vergadering 8 september 1977, blz. 473, l.k. en m.k. 
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hoopp zou halen, een omwenteling zou betekenen in de fiscale behandeling van de 
uitkeringg van levensverzekeringen. Dat leek hem bepaald een overtrokken gedach-
te.. Naar zijn mening gaat het om een voorstel dat een einde moet maken aan de 
fiscalee aantrekkelijkheid van koopsompolissen. Hij constateert tot zijn genoegen 
datt de noodzaak daartoe door niemand in de Kamer wordt bestreden.383 

Hijj  is het niet eens met de visie van de heer Notenboom, die afschaffing van het 
bijzonderee tarief voor lopende polissen als een inbreuk op het gevestigde vertrou-
wenn beschouwt, Volgens de staatssecretaris is rechtszekerheid een uiterst belang-
rij kk goed, maar het moet in bepaalde omstandigheden niet te formeel worden 
benaderd.. Tegenover de benadering van de rechtszekerheid met een wat te sterk 
formeell  karakter, stelt hij nog een andere vorm van rechtszekerheid, namelijk de 
rechtszekerheidd dat degene die een oneigenlijk gebruik van een wet maakt, vroeger 
off  later de fiscus op zijn pad vindt. De staatssecretaris stelt: "Ik beaam de uit-
spraakk van de heer Notenboom dat men in ons land moet weten waar men aan toe 
is.. Ik geef er in bepaalde omstandigheden een iets gemengdere inhoud aan dan hij 
heeftt gedaan. Ik heb het niet bestendigen van het bijzondere tarief ook steeds met 
klemm verdedigd, niet omdat ik hoe dan ook degenen die een koopsompolis hebben 
geslotenn wil treffen, maar omdat er andere belastingplichtigen zijn geweest die 
bewustt van deze constructie hebben afgezien. Ik reken het dan ook tot mijn taak 
ervoorr te zorgen dat deze belastingplichtigen niet achteraf de nasmaak houden, dat 
oneigenlijkk gebruik toch loont."384 

Afgezienn van de vraag of er een overtreffende trap van het begrip 'gemengd' be-
staat,, spreekt het betoog van de staatssecretaris mij ook overigens weinig aan. De 
staatssecretariss constateerde bij het begin van de behandeling van dit wetsvoorstel 
datt de geldende bepalingen het resultaat van bestrijding van deze constructie zeer 
twijfelachtigg maakten, zodat wetswijziging noodzakelijk was.385 Desgevraagd liet 
zelfss de belastingdienst aan belastingplichtigen weten dat de constructie legaal 
was.3866 De staatssecretaris vraagt aan de belastingplichtigen om de door de wetge-
verr opgestelde regels nogmaals te toetsen op moraliteit. Dit lijk t mij de omgekeer-
dee wereld. De wetgever dient te zorgen voor goede en zorgvuldige wetgeving. 
Indienn de omstandigheden zich zodanig hebben gewijzigd dat wetgeving die in het 
verledenn adequaat functioneerde dat op een gegeven moment niet meer doet, is het 
aann de wetgever om bijtijds in te grijpen en op zich volstrekt legale, maar wellicht 
ongewenste,, gevolgen via een wetswijziging te elimineren. Wat dat betreft, is het 
betoogg wat de heer Dolman hierover in de Kamer hield (zie hier voor) niet alleen 
theoretischh beter, maar wat mij betreft ook meer aansprekend. 

Dee staatssecretaris wijst erop dat tot de inwerkingtreding van de wet het oude 
regimee blijf t gelden voor lopende polissen. Dit geldt zowel voor de renteberekenin-
genn als voor het bijzondere tarief. Dit betekent dat van het voordeel dat bij het 

3833 Tweede Kamer 13e vergadering 8 september 1977, blz. 486, m.k. 

3844 Tweede Kamer 13e vergadering8 september 1977, blz. 489, r.k. 

3855 Tweede Kamer 1975-1976,14053, nrs 1-3, blz. 7. 

3866 Tweede Kamer 1976-1977,14 053, nr. 4, blz. 24. 
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afsluitenn van een polis in de grote ragetijd werd beoogd, gemiddeld toch nog onge-
veerr een derde wordt gerealiseerd. Ten dele is dat een gevolg van de langdurige 
behandelingg van het ontwerp, waardoor om terugwerkende kracht te voorkomen 
dee datum in de evenredige formule mede is opgeschoven. Indien voor de nog ko-
mendee renteaanwas het bijzondere tarief zou worden gehandhaafd, dan zou het 
beoogdee voordeel zelfs voor ongeveer de helft alsnog worden gerealiseerd. De 
staatssecretariss zou daar niet gelukkig mee zijn, temeer omdat de renteaftrek bij de 
kortlopendee polissen die werden gefinancierd met geleend geld, destijds tegen het 
progressievee tarief heeft plaatsgevonden.387 

Ookk hier vind ik de onderbouwing van het op zichzelf juiste betoog niet sterk. Het 
verhogenn van een tarief voor uitkeringen die nog moeten plaatsvinden, heeft geen 
terugwerkendee kracht tot gevolg. Verdedigende argumenten dat de renteaftrek, die 
striktt juridisch volledig los staat van de uitkering uit de kapitaalverzekering, heeft 
plaatsgevondenn tegen het progressieve tarief, zijn dan ook overbodig en ontkrach-
tenn het betoog eerder dan dat zij het versterken. 

Inn antwoord op de desbetreffende vraag van de heer Notenboom, stelt de staatsse-
cretariss deze gerust. Het wetsvoorstel bevat reeds een voorziening waarin een dele-
gatieopdrachtt is opgenomen om na de inwerkingtreding van de wet bij ministeriële 
beschikkingg de op dat moment nog in artikel 78a opgenomen datum van 1 januari 
19777 te vervangen door die van de eerste dag van de maand, volgend op de maand 
waarinn de wet in werking treedt.388 Met betrekking tot het amendement ten aan-
zienn van de ingangsdatum, antwoordt de staatssecretaris dat hij enige moeite heeft 
omm de overgangsregeling voor premiepolissen ook nog te doen uitstrekken tot po-
lissenn die zijn opgemaakt na de datum van indiening van het wetsvoorstel, doch 
voorr 1 september 1977. Hij kan daarvoor echter begrip opbrengen nu het amende-
mentt de datum van 14 november 1975, die beslissend is voor de regime wijzigingen 
tenn aanzien van de koopsompolissen zonder meer intact laat. En om deze laatste 
polissenn gaat het toch in de eerste plaats in dit wetsvoorstel. Hij voegt daar echter 
nadrukkelijkk aan toe, dat de wetgever zijns inziens de mogelijkheid moet blijven 
houdenn om met ingang van de datum van indiening van een bepaald wetsvoorstel 
eenn regimewijziging te doen ingaan.389 

Tussenn neus en lippen door bepleit de staatssecretaris hier de mogelijkheid om met 
-- op zijn minst materiële - beperkte terugwerkende kracht wetswijzigingen door te 
voeren.. De Kamer laat dit schot voor de boeg echter zonder nader commentaar 
lopen. . 

Ookk het CDA is in tweede termijn bij monde van de heer Notenboom niet erg 
onderr de indruk van de argumenten van de staatssecretaris met betrekking tot de 
vraagg of het bijzondere tarief moet worden gehandhaafd.390 De heer van Dis (SGP) 
heeftt zich echter wel laten overtuigen door de theoretische benadering van de 

3877 Tweede Kamer 13e vergadering8 september 1977, blz. 489, r.k. en 490 l.k, 

3888 Tweede Kamer 13e vergadering 8 september 1977, blz. 490, l.k. 

3899 Tweede Kamer 13e vergadering 8 september 1977, blz. 490, l.k. en m.k. 

3900 Tweede Kamer 13e vergadering 8 september 1977, blz. 490, m.k. 
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staatssecretariss over de toepassing van het bijzondere tarief. Hij kan zich uiteinde-
lij kk wel neerleggen bij de regeling waarbij de rente-inkomsten volgens het normale, 
progressievee tarief zullen worden belast.3" 

Dee staatssecretaris blijf t ook in tweede termijn bij zijn oordeel dat het wetsvoorstel 
opp een evenwichtige wijze een zekere eerbiedigende werking aan de overgangsrege-
lingg geeft. Het is volgens hem een zaak van beleid hoe men voor lopende polissen 
meentt de eerbiedigende werking te moeten uitwerken, als geen formele terugwer-
kendee kracht in het ontwerp is vastgesteld. Daarvoor zijn gradaties denkbaar. 
Naarr zijn oordeel is op tal van punten aangegeven dat een aanzienlijke mate van eer-
biedigendee werking wel degelijk in het ontwerp is opgenomen.3'2 

Dee beraadslagingen worden voortgezet op 15 september 1977. Het amendement van 
Notenboomm c.s.393 dat de datum van 18 september 1976 vervangt door 1 september 
19777 wordt zonder stemming aangenomen, waarbij PSP en CPN laten aantekenen 
datt zij worden geacht te hebben tegen gestemd. Het amendement beoogt, aldus de 
toelichting,, zoveel mogelijk elementen van formele terugwerkende kracht uit het 
wetsvoorstell  te verwijderen, zonder evenwel nieuwe kansen op oneigenlijk gebruik 
tee scheppen. De datum van 1 september 1977 is gekozen om te verhinderen dat het 
amendementt bepaalde nieuwe polissen zou uitlokken. Het betreft uitsluitend 'nor-
male'' premiepolissen. 
Ookk hier is het weer opvallend dat door Notenboom wordt gesproken over ele-
mentenn van formele terugwerkende kracht, waar dit strikt juridisch niet het geval 
is.. Ook in het oorspronkelijke wetsvoorstel was niet voorzien in een heffing vol-
genss het nieuwe regime over uitkeringen die voor de inwerkingtreding van deze 
nieuwee regels plaatsvonden. Door het amendement is slechts sprake van een ver-
ruimingg van de eerbiedigende werking (zie paragraaf 1.2). 

Ookk het amendement van Notenboom dat beoogt om het bijzondere tarief van 
toepassingg te laten blijven op de rente begrepen in een kapitaalverzekering uit een 
voorr 15 november gesloten koopsompolis394 wordt, ondanks het feit dat de staats-
secretariss dit had ontraden, met een kleine meerderheid aangenomen. 
Vervolgenss wordt het wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. Opvallend hier-
bijj  is nog dat de staatssecretaris niet is ingegaan op de vraag van Notenboom in 
eerstee termijn over het publiciteitslek rond 15 november 1975 en dat de heer 
Notenboomm dit zonder meer heeft laten passeren. 

V.2.4.99 Behandeling in de Eerste Kamer 

Dee PvdA-fractie in de Eerste Kamer vraagt zich in het voorlopig verslag af of het 
persberichtt waaraan zo'n grote betekenis wordt toegekend, ook aan de verzeke-
ringsmaatschappijenn is toegezonden, of waren deze bij hun voorlichting omtrent 

3911 Tweede Kamer 13e vergadering 8 september 1977, blz. 491, l.k. 

3922 Tweede Kamer 13e vergadering8 september 1997, blz. 491 m.k. en r.k. 

3933 Tweede Kamer 1977,14 053. nr. 13. 

3944 Tweede Kamer 1977,14 053, nr. 15. 
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dee op handen zijnde wetswijzigingen geheel afhankelijk van de berichtgeving in de 
pers?"5 5 

Dee minister van Financiën Duisenberg antwoordt hierop dat voor zover is na te 
gaann het persbericht niet rechtstreeks is toegezonden naar de verzekeringsmaat-
schappijen.396 6 

Tijdenss de mondelinge behandeling in de Eerste Kamer op 22 november 1977 con-
stateertt de heer Terwindt namens het CDA dat de resultaten van de behandeling in 
dee Tweede Kamer hebben geleid tot een duidelijker gunstiger overgangsregeling 
voorr de individuele verzekerden dan in het oorspronkelijke wetsvoorstel het geval 
was.. Hij merkt verder op dat met name de Eerste Kamer meerdere malen heeft uit-
gesprokenn zeer gereserveerd te staan tegenover fiscale regelingen die de burger 
wordenn opgelegd en die zijn gevoel van rechtszekerheid ondermijnen. Hij volstaat 
mett op te merken dat de regeling die de staatssecretaris heeft voorgesteld het CDA 
niett onredelijk voorkomt. Met name door de aanvaarding van het amendement 
Notenboomm met betrekking tot de toepassing van het bijzondere tarief, is er een 
regelingg uit de bus gekomen, die in voldoende mate rekening houdt met het ge-
wektee vertrouwen en die tot niet onredelijke consequenties leidt voor de betrokke-
nen.397 7 

Dee heer Zoon (PvdA) is dit niet met Terwindt eens. Hij betoogt: "De belangrijkste 
wijzigingenn ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp beoogden terugwerken-
dee kracht te voorkomen dan wel gewekt vertrouwen niet te schenden. Dit laatste 
wass aanleiding een amendement in te dienen om op de rente, begrepen in kapi-
taalsuitkeringenn uit vóór 15 november 1975 gesloten koopsompolissen, het bijzon-
deree tarief te blijven toepassen. Dit amendement zou ik niet gesteund hebben. Ik 
gaa wat dit betreft een andere kant op dan ons geacht medelid de heer Terwindt. 
Rechtszekerheidd is een hoog goed. Ik kan echter best begrijpen dat de toenmalige 
staatssecretariss tijdens de openbare behandeling in de Tweede Kamer een andere 
vormm van rechtszekerheid noemde, namelijk de zekerheid dat degene die een on-
eigenlijkk gebruik van de wet maakt, vroeg of laat de fiscus op zijn weg vindt. 
Misschienn is het in de oren van juristen schokkende taal, maar ik vind dat dit een 
zekerheidd is die wij degenen, die geen oneigenlijk gebruik van fiscale wetten kun-
nenn of willen maken, moeten kunnen bieden."398 

Uitt hetgeen ik ter plaatse (zie paragraaf V.2.4.8) heb opgemerkt naar aanleiding 
vann de door Zoon aangehaalde opmerkingen van de staatssecretaris, zal duidelijk 
zijnn dat ik tot het slag juristen behoor die door dergelijke opvattingen geschokt 
raakt. . 
Overigenss constateert Zoon dat grote zorgvuldigheid in acht moet worden genomen. 
Inn dat kader vraagt hij zich af of een persbericht garandeert dat aan zo'n voorne-

3955 Eerste Kamer 1977-1978,14 053 nr. 4a, blz. 1. 

3966 Eerste Kamer 1977-1978,14 053, nr. 4b, blz. 2. . 

3977 Eerste Kamer 22 november 1977, blz. 4 1 , l.k. 

3988 Eerste Kamer 22 november 1977, blz. 41 r.k. 
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men,, waaraan in dit geval rechtskracht werd toegekend, voldoende ruchtbaarheid 
wordtt gegeven. De pers is immers niet verplicht zo'n bericht op te nemen en nie-
mandd is verplicht een krant te kopen of die te lezen. Zou het niet beter zijn 
geweest,, zo vervolgt hij, de verzekeringsmaatschappijen bovendien langs directer 
wegg - per brief, telegram of telefoon - van de aankondiging op de hoogte te stel-
len?? Weliswaar is met het persbericht alles goed afgelopen - dat blijk t uit de vele 
reactiess die het teweegbracht - maar dat neemt niet weg dat het zijns inziens aan-
bevelingg verdient bij de verspreiding van zulke belangrijke mededelingen voortaan 
eenn zekerder werkwijze te volgen."9 

Dee minister van Financiën constateert in zijn antwoord dat Zoon en hij in hun be-
naderingg op één lij n zitten. Hij wil niet zeggen, dat in het geval van oneigenlijk ge-
bruikk de wetgever steeds met terugwerkende kracht moet ingrijpen, maar wil ook 
niett zeggen dat in zo'n geval reeds afgesloten contracten geheel volgens de op dat 
momentt bestaande wetgeving moeten worden afgewikkeld. Er zijn naar zijn 
meningg tussenwegen denkbaar. De overgangsregeling in dit ontwerp is daarvan een 
voorbeeld.. Welke weg moet worden bewandeld, moet naar het oordeel van de mi-
nisterr voor elke geval afzonderlijk worden bezien. Hij is het met Zoon eens dat 
degenenn die eventueel in de toekomst opnieuw oneigenlijk gebruik maken van ver-
zekeringscontracten,, geen aanspraak mogen maken op volledige honorering van 
dee door hen beoogde voordelen.400 

Inn antwoord op de vraag of een persbericht het juiste middel is om het voornemen 
tott wetswijziging naar buiten te brengen, merkt de minister het volgende op. 'Ik 
brengg in herinnering dat men in de weken voorafgaande aan de beroemde of thans 
beruchtee veertiende november 1975 algemeen een aankondiging van een wetswijzi-
gingg verwachtte. In dat verband sprak de heer Terwindt van zuigkracht. Dit alles 
brachtt met zich dat men zeer alert was op mededelingen van de zijde van het 
ministeriee van Financiën. Dit geldt zo voor de verzekeringswereld als voor de ver-
zekerden.. Met een bericht aan de maatschappijen had men die laatste groep verze-
kerdenn en aspirant-verzekerden nog niet rechtstreeks bereikt. Een bezwaar om toe 
tee geven aan de verleiding om te beloven, dat wij in voorkomende gevallen alle 
verzekeringsmaatschappijenn op de hoogte zullen stellen, is dat niet valt in te zien 
waaromm wij het in andere gevallen niet zouden doen. Men zou daaraan bepaalde 
rechtenn kunnen ontlenen. Vaak kennen wij ook niet alle belanghebbenden bij een 
bepaaldee wetswijziging. In het onderhavige geval was er een aantal verzekerings-
maatschappijenn niet aangesloten bij de Nederlandse Vereniging ter bevordering 
vann het levensverzekeringswezen. Die maatschappijen zouden we dan niet hebben 
bereikt;; maar dan zou je kunnen zeggen dat die het wel in de krant hadden kunnen 
lezen.. Het algemene principe hierbij is echter, dat wij ons niet in de nesten moeten 
werken.. Daarom ben ik overigens ook blij dat de pers ruime aandacht heeft gege-
venn aan het voornemen van de Regering om met een wetswijziging te komen. We 
hebbenn natuurlijk ook zoveel mogelijk bevorderd, dat hieraan aandacht zou wor-
denn gegeven."401 

3999 Eerste Kamer 22 november 1977, blz. 42 l.k. 

4000 Eerste Kamer 22 november 1977, blz. 44, r.k. 

4011 Eerste Kamer 22 november 1977, blz. 45, l.k. 
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Hett wetsvoorstel wordt vervolgens zonder stemming aangenomen. Artikel 78a 
luiddee vervolgens uiteindelijk als volgt; 

11 De rente begrepen in een kapitaalsuitkering uit een overeenkomst van levensverzekering 

terr zake waarvan geen koopsom is voldaan, wordt, in afwijking van artikel 28, tweede lid, 

gesteldd op nihil indien de overeenkomst tot stand is gekomen vóór 1 september 1977. 

Dee eerste volzin blijft buiten toepassing ingeval de overeenkomst na 14 november 1975 

tott stand is gekomen en bij de totstandkoming een looptijd van tien jaren of minder en 

betalingg van andere dan vaste en gelijkmatige periodieke premies zijn overeengekomen. 

22 De rente begrepen in een kapitaalsuitkering uit een overeenkomst van levensverzekering 

terr zake waarvan een koopsom is voldaan, wordt, in afwijking van artikel 28, tweede lid, 

berekendd op de voet van de in het volgende lid opgenomen formule, ingeval vóór 15 

novemberr 1975 zowel de overeenkomst tot stand is gekomen als de koopsom is gestort 

33 De in het tweede lid bedoeld rente wordt berekend volgens de formule 

R=Do/DD * Ro + (D-Do)/D * Rn, waarin 

RR voorstelt: de te berekenen rente; 

Doo voorstelt: het aantal dagen dat sedert het tot stand komen van de overeenkomst is 

verstrekenn tot 1 januari 1978; 

DD voorstelt: het aantal dagen dat sedert de totstandkoming van de overeenkomst is vers-

trekenn tot het tijdstip van de uitkering; 

Roo voorstelt: de in de uitkering begrepen rente berekend naar anderhalf percent van de 

verzekerdee som voor elk jaar van de looptijd van de verzekering; 

Rnn voorstelt: de in de uitkering begrepen rente berekend volgens artikel 28; een en 

anderr met dien verstande dat voor Do en voor D niet meer dagen in aanmerking mogen 

wordenn genomen dan zijn begrepen in de eerste vijfentwintig jaren na de totstandkoming 

vann de overeenkomst en voor Ro niet meer dan vijfentwintig jaren van de looptijd.. 

44 Indien de rente begrepen in een kapitaalsuitkering uit een vóór 1 januari 1978 tot stand 

gekomenn overeenkomst van levensverzekering wordt berekend met toepassing van artikel 

28,, tweede lid, worden ingeval ook uitkeringen vóór 1 januari 1978 hebben plaatsgevon-

den,, de tot aan de tijdstippen van uitkering ter zake van de verzekering voldane premies 

geachtt op de voet van artikel 28, tweede lid, bij die uitkeringen voor zover mogelijk in 

aanmerkingg te zijn genomen. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing bij de 

berekeningg van de factor Rn van de in het derde lid opgenomen formule. 

55 Tot de bestanddelen van het belastbare inkomen waarop artikel 57, eerste en tweede lid 

vann toepassing is, wordt mede gerekend de volgens het tweede tot en met het vierde lid 

berekendee rente. 

66 Voor de toepassing van het eerste en het tweede lid wordt onder het voldaan zijn van een 

koopsomm begrepen het verschuldigd zijn van periodieke premies over een tijdvak dat niet 

langerr is dan vijfjaren, alsmede het betaald zijn van wisselende periodieke premies waar-

vann de hoogste meer bedraagt dan het tienvoud van de laagste premie welke bij de over-

eenkomstt is voorzien. 
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V.33 Artikel 78a zoals dat vanaf 3 december 1977 luidde 
Ookk bij de toepassing van artikel 78a is het van groot belang wanneer de overeen-
komstt is tot stand gekomen. In dit kader zijn 14 november 1975 en 1 september 
19777 de cruciale data. Voor kapitaalverzekeringen tegen koopsom geldt voor de 
toepassingg van het overgangsrecht nog een aanvullende eis. Ook de koopsom moet 
voorr 15 november 1975 zijn gestort. Deze aanvullende eis was nog niet opgeno-
menn in het befaamde persbericht. Daarin werd slechts gesproken over na 13 no-
vemberr 1975 afgesloten polissen. Door de toevoeging is een duidelijk en eenvoudig 
aantoonbaarr criterium geschapen. Wanneer de koopsom is gestort, valt eenvoudig 
aann te tonen via bank- of giroafschriften of kwitanties. Getwist zou nog kunnen 
wordenn of de datum van afschrijving bij de verzekeringnemer of de datum van bij-
schrijvingg bij de verzekeraar doorslaggevend is. Deze vraag is echter niet aan de 
ordee geweest tijdens de parlementaire behandeling. Mijns inziens kan pas van een 
gestortee koopsom worden gesproken indien het geld door de verzekeraar is ont-
vangen.. Vergelijk bijvoorbeeld de bepaling van het tijdstip waarop loonbelasting 
geachtt wordt te zijn betaald. Dit is het moment waarop de tegoedschrijving van 
hett overgeschreven bedrag op de postrekening is uitgevoerd.402 Hetzelfde geldt 
voorr de storting van premies volksverzekeringen403 en betaling van motorrijtuigen-
belasting.4044 Ook in het BW wordt het tijdstip waarop de rekening van de schuldei-
serr wordt gecrediteerd als moment van betaling beschouwd.405 

Inn geval van aftrek van persoonlijke verplichtingen kan evenwel worden uitgegaan 
vann de datum waarop het desbetreffende bedrag bij de belastingplichtige in kwes-
tiee is afgeschreven406. Hoewel in de jurisprudentie zowel de dag van afschrijven als 
dee datum van bijschrijven als bepalend zijn aangemerkt, is het mijns inziens het 
meestt logisch om aan te knopen bij de algemene bepalingen van het BW hierom-
trentt en de datum van bijschrijven als datum van storting te beschouwen. 
Hoee het ook zij, de datum van storten van de koopsom kan relatief eenvoudig 
wordenn vastgesteld. Veel moeilijker is het om de datum vast te stellen waarop de 
overeenkomstt is tot stand gekomen. Voor kapitaalverzekeringen die zijn tot stand 
gekomenn voor 1 september 1977 en waarbij geen sprake is van een looptijd van 10 
jarenn of korter dan wel van betaling van andere dan vaste en gelijkmatige premies, 
geldtt de aanvullende eis dat de eerste premie ook voor 1 september 1977 moet zijn 
gestortt niet. Teneinde onder het oude regime te blijven vallen, moet voor dergelijke 
polissenn slechts sprake zijn van een voor 1 september 1977 tot stand gekomen over-
eenkomst.. Het moment waarop een overeenkomst tot stand komt, is het moment 
waaropp de wilsovereenstemming tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar 
wordtt bereikt. Dit moment kan eerder liggen dan de dag van ontvangst van het 
aanvraagformulierr en zal eerder liggen dan de dag waarop de polis wordt afgege-
ven.. Toch is de vraag wanneer een overeenkomst van levensverzekering geacht 
wordtt tot stand te zijn gekomen in de parlementaire behandeling niet aan de orde 

4022 HR 17 oktober 1962, BNB 1962/324. 

4033 HR 22 maart 1972, BNB 1972/130 

4044 HR 19 oktober 1977, V-N 1977/1506. 

4055 Artikel 6.1.9A.3, tweede lid BW. 

4066 HR 7 mei 1986, BNB 1986/278. 
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geweest.. Ook hier moet mijns inziens, net zoals bij de invulling van het begrip 
'bestaandee aanspraak' (zie paragraaf III.3.2), worden uitgegaan van een civieljuri-
dischee benadering. Zodra de wilsovereenstemming definitief en onvoorwaardelijk 
iss tot stand gekomen, is er sprake van een overeenkomst.407 In concreto houdt dit 
inn dat, zodra de verzekeraar onvoorwaardelijk dekking heeft verleend, in ieder ge-
vall  sprake is van een overeenkomst. Is een voorlopige dekking verleend onder 
voorwaardee van medische acceptatie, dan hangt het van de aard van de voorwaar-
dee (ontbindend of opschortend) af, of gesproken kan worden van een overeen-
komstt die reeds is tot stand gekomen. In geval van een ontbindende voorwaarde is 
ditt wel zo, bij een opschortende voorwaarde niet. 

Naastt de koopsompolissen, waarvoor de aanvullende eis geldt en de polissen tegen 
premiebetaling,, waarvoor dit niet het geval is, kennen we nog de zogenoemde 
'quasi-koopsommen'.. Van een quasi-koopsom is sprake indien de kapitaalverzeke-
ringg is afgesloten na 14 november 1975 en deze een looptijd heeft van tien jaar of 
minderr en/of er geen vaste en gelijkmatige premies zijn overeengekomen {zie para-
graaff  V.2.4.2). Voor dergelijke polissen is de eerste volzin van artikel 78a niet van 
toepassing.. Zij kunnen dus niet rekenen op volledige eerbiedigende werking. De 
aanvullendee eis dat de koopsom moet zijn gestort, staat echter in het tweede lid, 
datt handelt over 'echte' koopsompolissen. In het zesde lid wordt aangegeven wat 
onderr een koopsom in dezen moet worden verstaan; premies die over een tijdvak 
datt niet langer is dan vijf jaren verschuldigd zijn, dan wel wisselende premies 
waarbijj  de hoogste meer dan tien keer de laagste bedraagt. De quasi-koopsom valt 
niett onder de in het zesde lid gegeven omschrijving. De aanvullende eis die is opge-
nomenn in het tweede lid geldt dus niet. Ook voor dergelijke polissen is het vol-
doendee dat zij voor 15 november 1975 zijn tot stand gekomen om onder het over-
gangsrechtt te vallen. 

Desgevraagdd heeft de belastingdienst bevestigd, dat het verlengen van een voor 15 
novemberr afgesloten koopsompolis niet leidt tot verlies van het overgangsrecht. 
Hett bijzondere tarief blijf t van toepassing na een verlenging van de oorspronkelijke 
looptijdd van een levensverzekering waarop artikel 78a van toepassing is.408 

V.44 Toetsing aan de uitgangspunten voor toelaatbaarheid terugwerkende kracht 
Artikell  78a zoals dat vanaf 3 december 1977 luidt, kent geen formele terugwerken-
dee kracht. Rente in een uitkering uit een kapitaalverzekering die voor de datum 
vann de wetswijzigingen expireerde, werd belast volgens de toen geldende regels. 
Well  is er een beperkte mate van onmiddellijke werking en dus van materiële terug-
werkendee kracht. Kapitaalverzekeringen die tot stand zijn gekomen tussen 15 
novemberr 1975 en 3 december 1977 worden niet gedurende hun volledige looptijd 
behandeldd op grond van het regime zoals dat gold ten tijde van het afsluiten van 
diee verzekeringen. Alleen voor de kapitaalverzekeringen met een looptijd van meer 

4077 Asser/Hartkamp, Algemene leer der overeenkomsten, Zwolle 1993, blz. 86 

4088 Brief van de Werkgroep verzekeringsproducten van de belastingdienst aan Nationale Nederlanden van 13 januari 

1998,, kenmerk 98.01.05 
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dann tien jaar tegen een vaste en gelijkmatige periodieke premie geldt eerbiedigende 
werkingg voor wat betreft de belastbaarheid van het rentebestanddeel in de uitke-
ring. . 

Dee toetsing aan de uitgangspunten voor toelaatbaarheid van terugwerkende kracht 
behoeftt derhalve plaats te vinden voor de kapitaalverzekeringen zoals bedoeld in 
artikell  78a, eerste lid, tweede volzin en tweede lid. Voor deze kapitaalverzekerin-
genn is sprake van materiële terugwerkende kracht. De rente begrepen in een uitke-
ringg na de ingangsdatum van de wetswijziging wordt niet volledig belast volgens 
hett regime dat gold ten tijde van het afsluiten van de verzekering. Indien deze 
beperktee materiële terugwerkende kracht wordt getoetst aan de uitgangspunten voor 
toelaatbaarheidd van terugwerkende kracht, kom ik tot de volgende conclusies: 
Err is geen sprake van gewekte verwachtingen op basis van toezeggingen, die door 
dee terugwerkende kracht niet langer worden gehonoreerd. Voor zover ik heb kun-
nenn nagaan, is er nimmer door de wetgever een toezegging gedaan op grond waar-
vann degene die tussen 14 november 1975 en 3 december 1977 een kapitaalverzeke-
ringg als bedoeld in artikel 78a, eerste lid, tweede volzin, dan wel voor 15 november 
19777 een koopsompolis als bedoeld in artikel 78a, tweede lid afsloot erop zou 
kunnenn vertrouwen dat deze blijvend onder het toen geldende regime zou vallen. 
Err was sprake van het ontgaan van belastingen doordat het feitelijke rendement op 
kapitaalverzekeringenn als gevolg van de gestegen rentestand hoger was dan het 
forfaitairee rendement aan de hand waarvan het te belasten rentebestanddeel werd 
bepaald.. Indien de premies of koopsom werden gefinancierd met geleend geld, 
werdd dit effect nog eens versterkt. Voor de toetsing aan de uitgangspunten voor 
toelaatbaarheidd van terugwerkende kracht van artikel 78a, is het element van de 
eventueell  aftrekbare financieringsrente echter niet relevant. Het is mijns inziens 
redelijkk om in dit verband te spreken van een ernstige leemte in de wet, zij het dat 
dezee zich pas manifesteerde toen de reële rente zodanig was gestegen dat hij ver uit 
dee pas liep bij de gehanteerde forfaitaire rente. 

Dee consequenties voor de belastingplichtigen zijn niet onaanvaardbaar. Voor koop-
sompolissenn die zijn afgesloten op een moment dat deze reparatiewetgeving nog 
niett kon worden voorzien, leidt de formule van artikel 78a, derde lid, in combina-
tiee met de toepassing van het bijzondere tarief op grond van het vijfde lid, tot een 
voldoendee matiging van de uiteindelijke heffing. Voor polissen tegen premiebe-
talingg en koopsompolissen die zijn afgesloten na 15 november 1975 geldt, dat de 
desbetreffendee verzekeringnemers wisten, of althans konden weten dat wetswijzi-
gingg op stapel stond en dat voor polissen die na de datum van het persbericht zou-
denn worden gesloten niet gerekend mocht worden op eerbiedigende werking. Het 
feitt dat in het persbericht nog niet werd gesproken van de aanvullende eis dat ook 
dee koopsom voor die datum zou moeten zijn gestort heeft tot gevolg dat verzeke-
ringnemerss van dat gevolg pas op de hoogte konden zijn toen het wetsvoorstel van 
krachtt werd. Ook dit vormt naar mijn mening echter geen onaanvaardbare conse-
quentie. . 

Hett doel van de terugwerkende kracht was het voorkomen van aankondigingsef-
fecten.. Deze effecten hebben zich zeker voorgedaan. In het katern Mens en bedrijf 
vann de NRC van 13 november 1975 stond bijvoorbeeld in de rubriek 'Op de klant 
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af'' een artikel onder redactie van W.J. van Kampen en B. Greif, getiteld "Koop-
sompolis:: lucratieve, maar snel aflopende zaak". Volgens dit artikel is er "vooral 
sindss het begin van dit jaar (1975 hmk) sprake van een soort run op koopsomver-
zekeringen,, een vorm van levensverzekering die deze week in het nieuws kwam 
omdatt de overheid de belastingvoordelen die eraan zijn verbonden flink wil be-
knotten.. De berichten over de plannen hebben op zichzelf weer een extra golf van 
aanvragerss en klanten naar de verzekeringsmaatschappijen gedreven". De schrij-
verss citeren aan het einde van hun artikel de toenmalige directeur van verzeke-
ringsmaatschappijj  Stad Rotterdam, die verzuchtte "Het lijk t hier wel een gekken-
huis".. In de NRC van zaterdag 15 november 1975 wordt melding gemaakt van 
hett voornemen van de staatssecretaris om tot wetswijziging op dit gebied te komen. 
Volgenss deze krant hebben de levensverzekeraars de laatste tijd voor honderden 
miljoenenn van dit soort fiscaal zeer profijtelijke verzekeringen verkocht. Aangezien 
hett Centraal Bureau voor de Statistiek in die tijd nog niet registreerde hoeveel pre-
miess of koopsommen er werden betaald voor dergelijke verzekeringen, valt de 
exactee toename in de jaren voor 1975 helaas niet na te gaan. De trend is echter 
duidelijk;; er was sprake van een doorbraak409. 

Dee terugwerkende kracht gaat niet verder dan het moment waarop de aangekon-
digdee wetswijziging via het persbericht van 14 november 1975 kenbaar is gewor-
denn aan de belastingplichtigen. 

Dee conclusie is dan ook dat de beperkte terugwerkende kracht die artikel 78a in 
zichh bergt niet in strijd is met de uitgangspunten voor toelaatbaarheid van terug-
werkendee kracht410. 

V.55 Jurisprudentie met betrekking tot artikel 78a 
Artikell  78a heeft sinds de invoering in december 1977 aanleiding gegeven tot de 
nodigee jurisprudentie. Ook nu houd ik de chronologische volgorde aan. 

Inn HR 16 januari 1985, BNB 1985/89 kwam de vraag aan de orde of de in het 
vijfdee lid van artikel 78a opgenomen passage "de volgens het tweede tot en met 
vierdee lid berekende rente" slaat op het totale bedrag aan rente dat is begrepen in 
dee uitkering, of dat moet worden uitgegaan van het zuivere bedrag van die rente. 
Inn het laatste geval moet de rente, indien sprake van een met geleend geld gefinan-
cierdee polis, worden verminderd met het ter zake van de financiering betaalde rente. 
Dee belanghebbende in deze zaak ontving in 1981 een bedrag ter grootte van 
ƒƒ 233.502 als uitkering uit een op 12 november 1975 afgesloten kapitaalverzeke-
ring.. Van deze uitkering was een bedrag ter grootte van ƒ 61.249 aan te merken 
alss rente, berekend op de voet van het tweede tot en met vierde lid van artikel 78a. 
Inn 1981 werd door belanghebbende ter zake van een voor de financiering van de 
koopsompoliss opgenomen lening een bedrag van ƒ 12.375 betaald aan rente. 

4099 Tweede Kamer 1975-1976,14 053, nr. 1-3, blz. 6. 

4100 Prast denkt daar overigens anders over; mr H. Prast, Terugwerkende kracht op het gebied van belastingwetgeving 

(1 ,, Geschrift van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 150, Deventer 1978, blz, 20. 

187 7 



Hoofdstukk V Overgangsrecht voor kapitaalverzekeringen 

Omtrentt de vraag of op grond van artikel 78a, vijfde lid, het bijzondere tarief van 
toepassingg was op een bedrag van ƒ 61.249 (standpunt belanghebbende) of op het 
verschill  tussen dit bedrag en de betaalde rente, oftewel op een bedrag van 
ƒƒ 48.874 (standpunt inspecteur) overwoog het Hof Arnhem: 

"Het"Het vijfde lid van artikel 78a heeft blijkens de geschiedenis van deze bepaling ten doel het 

bijzonderebijzondere tarief van toepassing te doen blijven op 'oude' polissen. Gelet op deze wetsge-

schiedenisschiedenis heeft de wetgever niet bedoeld het bijzondere tarief voor het onzuivere, in plaats 

vanvan slechts het zuivere bedrag aan genoten rente, te doen gelden en kan in dezen slechts het 

zuiverezuivere bedrag, groot f 48.847, van de door belanghebbende genoten rente begrepen in de 

doordoor hem ontvangen uitkering op de koopsompolis met toepassing van het meerbedoelde bij-

zonderezondere tarief worden belast." 

Hett beroep van belanghebbende wordt door het Ho f ongegrond verklaard. 

Dee Hoge Raad komt op grond van de volgende overweging tot de conclusie dat 
hett door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie ongegrond is: 

"Het"Het amendement-Notenboom (wetsvoorstel 14 053, kamerstuk nummer 15), dat door de 

TweedeTweede Kamer der Staten-Generaaf is aanvaard en dat heeft geleid tot de uiteindelijke tekst 

vanvan artikel 78a, lid 5, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, had blijkens de daarop 

gegevengegeven toelichting de strekking voor rente, begrepen in kapitaalsuitkeringen uit voor 15 

novembernovember 1975 gesloten koopsompolissen, het bijzondere tarief van toepassing te doen blij-

ven.ven. Hieruit blijkt de onmiskenbare bedoeling van de wetgever voor de zojuist genoemde cate-

goriegorie van koopsompolissen geen wijziging te brengen in de bestaande regeling inzake de toe-

passingpassing van het bijzondere tarief. 

Uitt het hiervoor overwogene volgt dat het Hof terecht op grond van de wetsgeschiedenis het 

bijzonderee tarief van toepassing heeft geoordeeld op het zuivere bedrag van de door belang-

hebbendee genoten rente, begrepen in de door hem ontvangen uitkering uit de onderwerpelijke 

koopsompolis." " 

Dee klacht is derhalve ongegrond en de Hoge Raad verwerpt het beroep. 

Dee Hoge Raad vult hier de wetgever aan op een terrein dat tijdens de parlementai-

ree behandeling niet expliciet aan de orde is geweest. 

Eenn soortgelijk geval was aan de orde in HR 22 juli 1985, BNB 1986/234. In deze 
zaakk had belanghebbende een koopsompolis afgesloten op 15 november 1975. De 
koopsomm ter grootte van ƒ 200.000 werd geleend bij een bank. In 1980 kwam de 
poliss tot uitkering en ontving belanghebbende het verzekerde kapitaal ter grootte 
vann ƒ 331.457. Het volgens het tweede tot en met vierde lid van artikel 78a bere-
kendee gedeelte van deze uitkering bedroeg ƒ 78.509. In 1980 werd aan rente voor 
dee ter zake van de koopsom opgenomen lening een bedrag aan rente betaald ter 
groottee van ƒ 26.482. In geschil was ook hier of het bijzondere tarief moest wor-
denn toegepast op het totale bedrag aan rente zoals berekend op de voet van het 
tweedee tot en met vierde lid van artikel 78a, of dat de betaalde rente ter zake van 
dee lening hierop in mindering moest worden gebracht. Subsidiair stelde belangheb-
bendee nog dat de betaalde rente verhoudingsgewijs moest worden verdeeld over 
hett belaste en het onbelaste deel van het beleggingsresultaat. Het Hof Leeuwarden 
steltt vast dat aannemelijk is geworden dat de lening is aangegaan ter verwerving 
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vann de rechten uit de koopsompolis. Het Hof overweegt vervolgens: 
"Het"Het vijfde lid van het op 3 december 1977 in werking getreden artikel 78a der wet heeft blij-

kenskens de geschiedenis van deze bepaling ten doel het bijzondere tarief van toepassing te doen 

blijvenblijven op -oude" polissen. (...) Gelet op deze wetsgeschiedenis en het systeem van de wet 

neeneeflfl ^ wetgever naar het oordeel van het Hof niet bedoeld het bijzondere tarief voor het 

onzuivereonzuivere in plaats van het zuivere bedrag aan rente te doen gelden. En evenmin de betaalde 

renterente te doen omslaan zoals subsidiair door belanghebbende aangevoerd." 

Dee Hoge Raad verwerpt het beroep in cassatie. De stelling van belanghebbende 
datt geen sprake zou zijn van als aftrekbare kosten aftrekbare rente, maar van per-
soonlijkee verplichtingen, wordt door de Hoge Raad verworpen. Een koopsompolis 
iss naar het oordeel van de Hoge Raad een bron van inkomsten. Hierbij behoeft geen 
splitsingg te worden aangebracht in de rente die is betaald ter zake van het be-
leggingsresultaatt en de rente voor het gedeelte dat als inkomsten uit vermogen kan 
wordenn beschouwd. Hieromtrent overwoog de Hoge Raad: 

"Aan"Aan het in de Wet op de inkomstenbelasting 1964 neergelegde stelsel van heffing ter zake 

vanvan inkomsten uit vermogen ligt ten grondslag de veronderstelling dat, indien eenmaal vast-

staatstaat dat een schuld is aangegaan tot financiering van inkomsten opleverende vermogensbe-

standdelen,standdelen, de rente in haar geheel moet worden geacht te strekken tot verwerving van de in-

gevolgegevolge de wet te berekenen betaste inkomsten. Voor de door belanghebbende verdedigde 

splitsingsplitsing van de onderhavige rentepost in aftrekbare kosten en persoonlijke verplichtingen is 

inin vorenbedoeld stelsel dus geen plaats." 

Inn Hof Den Haag 19 september 1985, FED 1986/1017 gebruikte belanghebbende 
inn 1981 een gedeelte van de waarde van zijn op 1 juni 1975 afgesloten koopsom-
poliss ter grootte van ƒ 25.000 om het kapitaal van een reeds in 1969 tegen jaar-
lijksee premiebetaling afgesloten kapitaalverzekering te verhogen. Vervolgens kocht 
hijj  zijn koopsompolis af. De inspecteur berekent het ter zake van de afkoop te be-
lastenn interestbestanddeel op de voet van artikel 78a, tweede lid uitgaande van de 
waardee voor de overboeking van een gedeelte daarvan naar de tegen premiebeta-
lingg afgesloten verzekering. Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat moet 
wordenn uitgegaan van de afkoopwaarde na de inbreng. Het Hof stelt de inspecteur 
inn het gelijk met de volgende overwegingen: 

"De"De sub factis bedoelde verlaging van het verzekerde kapitaal van polis nummer 383 (de 

koopsompoliskoopsompolis hmk) en de daarmee verband houdende overboeking van een bedrag van 

ƒƒ 25.000 naar polis nummer 043 (de premiepolis hmk) als een gedeeltelijk afkoop van eerst 

vermeldevermelde polis in de zin van artikel 28, eerste lid van de wet moet worden beschouwd en der-

halvehalve een kapitaalsuitkering uit levensverzekering vormt. Dit brengt mee dat, nu het een koop-

sompolissompolis betreft, het rentebestanddeel begrepen in de uitkering van f 25.000 ingevolge het 

bepaaldebepaalde in artikel 25, eerste lid, aanhef en letter c van de wet (tekst 1981) tot de inkom-

stensten uit vermogen van belanghebbende behoort, te berekenen met inachtneming van het be-

paaldepaalde in artikel 78a, tweede lid van de wet. Aan dit oordeel doet niet af dat belanghebbende 

hethet bedrag van ƒ 25.000 niet in contanten heeft ontvangen. Dit bedrag moet worden be-

schouwdschouwd als te zijn verrekend met zijn verplichting voortvloeiende uit de verhoging van het ver-

zekerdezekerde kapitaal van polis nummer 043. (...) Het bepaalde in artikel 28, zesde lid van de wet 
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kankan in dit geval naar de letter geen toepassing vinden, aangezien zich hier niet een geval voor-

doetdoet waarin een overeenkomst van levensverzekering waarbij een kapitaal is verzekerd wordt 

omgezetomgezet in een andere overeenkomst van levensverzekering waarbij eveneens een kapitaal is 

verzekerd,verzekerd, zonder dat de verzekeraar daarbij iets anders verstrekt dan een nieuwe polis. Ook 

voorvoor de door belanghebbende voorgestane analoge toepassing van die bepaling bestaat ech-

terter geen grond, daar zulk een toepassing ertoe zou kunnen leiden dat ook in de toekomst 

geengeen rentebestanddeel wordt belast." 

Inn HR 30 oktober 1985, BNB 1986/33 was sprake van een vooraf aan de belas-
tingdienstt voorgelegde koopsompolis. De inspecteur had tegenover belanghebben-
dee in 1974 verklaard dat het sluiten van een koopsompolis met een daar tegenover 
staandee geldlening een fiscaal aantrekkelijke en legale zaak was. Belanghebbende 
meendee dat hij aan deze mededeling het vertrouwen mocht ontlenen dat de in 
19811 ontvangen uitkering uit zijn op 10 november 1975 gesloten koopsompolis zou 
wordenn belast volgens het in 1975 geldende regime. 

Hett Hof Den Haag komt tot de conclusie dat ook belanghebbende niet bestrijdt 
datt de opgelegde aanslag in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en de 
doorr hem gewenste behandeling uitsluitend baseert op het feit dat bij hem omtrent 
dee toepassing van die wettelijke bepalingen door de belastingdienst een rechtens te 
beschermenn vertrouwen zou zijn opgewekt. Het Hof heeft geen reden te twijfelen 
aann de mededelingen van belanghebbende omtrent het in 1974 plaatsgevonden 
hebbendee gesprek tussen hem en de belastingdienst. Het Hof stelt echter vast dat 
ookk volgens de weergave van belanghebbende tijdens dit gesprek geenszins is toe-
gezegdd dat de uitkering uit de polis te zijner tijd zou worden belast volgens het ten 
tijdee van het gesprek geldende fiscale regime. Hem is kennelijk, zonder dat sprake 
wass van een toezegging, niet meer medegedeeld dan dat het sluiten van een koop-
sompoliss met een daartegenover staande geldlening een fiscaal aantrekkelijke en 
legalee zaak was. Volgens het Hof gaat het dan ook om niet meer dan een informa-
tiee omtrent de toen geldende wettelijke regeling. Het Hof wijst het beroep op het 
vertrouwensbeginsell  af met de volgende overwegingen: 

"De"De omstandigheid dat belanghebbende zich teleurgesteld ziet in zijn verwachtingen omtrent 

hethet met de polis te behalen voordeel is niet toe te schrijven aan uitlatingen of gedragingen 

vanvan de belastingdienst, die juiste informatie verschafte, doch aan de na uitvoerige parlemen-

tairetaire discussie genomen beslissing van de wetgever aan de nieuwe wettelijke regeling geen 

volledigevolledige eerbiedigende werking te geven voor reeds gesloten contracten, welke beslissing 

haarhaar weerslag heeft gevonden in het te dezen van toepassing zijnde artikel 78a van de Wet, 

volgensvolgens welk artikel het in casu te belasten rentebestanddeel naar tijdsevenredigheid wordt 

berekendberekend volgens de oude en volgens de nieuwe wettelijke regeling." 

Tegenn deze wettelijke regeling kan niet met een beroep op het vertrouwensbeginsel 

wordenn opgekomen, reeds omdat dit rechtsbeginsel slechts het bestuur raakt en als 

zodanigg geen maatstaven inhoudt voor de toetsing van algemeen verbindende voor-

schriften." " 
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Dee Hoge Raad bevestigt de uitspraak van het Hof met de volgende overwegingen: 
"Het"Het Hof heeft heeft terecht geoordeeld dat aan een niet als toezegging te beschouwen juiste infor-

matiematie ook al is daarbij niet uitdrukkelijk gewezen op de mogelijkheid van toekomstige wetswij-

zigingziging zonder zonder eerbiedigende werking, door een belastingplichtige niet een rechtens te bescher-

menmen vertrouwen kan worden ontleend dat de wet te zijnen aanziens anders zal worden 

toegepasttoegepast dan zij zij voor het betrokken belastingjaar luidt." 

Ookk het feit dat belanghebbende bij zijn aangifte over 1975 er schriftelijk melding 
vann had gemaakt dat hij een koopsompolis had afgesloten, waarbij hij de inspec-
teurr vriendelijk had verzocht hem ervan op de hoogte te stellen als het berekende 
interestt bestanddeel op de einddatum een ander bedrag zou zijn dan ƒ 14.161 (het 
conformm het oude regime berekende bedrag), mocht niet baten. Dat de inspecteur 
hieropp niet heeft gereageerd, kan volgens de Hoge Raad niet tot cassatie leiden. De 
Hogee Raad overwoog: 

"Anders"Anders dan belanghebbende meent, kan het enkele uitblijven van een reactie van de inspec-

teurteur op de inhoud van dat geschrift niet worden aangemerkt als een toezegging waaraan door 

belanghebbendebelanghebbende het rechtens voor bescherming in aanmerking komende vertrouwen kon wor-

denden ontleend dat de evenbedoelde - eerst bij wet van 1 december 1977 Stb. 647 - tot stand 

gekomengekomen - wetswijziging te zijnen aanzien buiten toepassing zou worden gelaten." 

Hett vertrouwensbeginsel gaat niet zo ver dat toekomstige wetswijzigingen opzij 
gezett zouden kunnen worden door in het verleden verstrekte informatie. In casu 
wass geen sprake van een toezegging. Zelfs als dat wel het geval zou zijn geweest, 
zouu dat mijns inziens nooit kunnen leiden tot een gerechtvaardigd vertrouwen op 
eenn ongewijzigde behandeling. Een op de daarvoor geëigende wijze tot stand ge-
komenn wetswijziging werkt ook voor op dat moment bestaande verzekeringen. 
Indienn dit niet wenselijk wordt geacht, moet via overgangswetgeving een passende 
regelingg worden getroffen. 

Inn HR 15 juli 1986, BNB 1986/313 kwam de vraag aan de orde wanneer de koop-
somm was gestort. Voor of na 15 november 1975. Dat de polis op zichzelf voor 15 
novemberr 1975 was tot stand gekomen, stond niet ter discussie. De koopsom 
werdd door belanghebbende geleend bij RVS Beroeps- en bedrij fsfinanciering BV 
(RBB),, een financieringsinstelling die tot hetzelfde concern behoorde als waarvan 
dee verzekeraar RVS deel uitmaakte. RBB werd op haar beurt weer door RVS van 
dee nodige middelen voorzien. 
Dee leningsovereenkomst tussen belanghebbende en RBB werd pas op 31 december 
19755 ondertekend. Blijkens de akte had belanghebbende het bedrag echter per 1 
novemberr 1975 ter leen ontvangen. Er was geen boekingsstuk of ander document 
waaruitt kon worden opgemaakt wanneer de koopsom door of namens belangheb-
bendee was gestort. De afwerking van een en ander vond geheel binnen het concern 
plaatss op basis van een tussen RVS en RBB bestaande rekening courant verhou-
ding.. Belanghebbende leende bij RBB, die op haar beurt de uit te lenen bedragen 
opnamm uit de bij RVS lopende rekening courant faciliteit. Het geleende bedrag 
werdd als koopsom geboekt bij RVS en de cirkel was rond. In de hectische periode 
rondd 14 november 1975 was het kredietplafond door RVS verhoogd omdat RBB 
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haarr limiet had bereikt. Verder hadden RVS en RBB in die periode besloten om, in 
verbandd met het grote aantal af te werken financieringen met betrekking tot de 
koopsommen,, de uit dien hoofde te verstrekken gelden onder beheer te laten bij 
RVSS en deze op een later tijdstip, wanneer alle formaliteiten waren afgehandeld 
viaa rekening courant te verrekenen. In 1979 koopt belanghebbende de polis af en 
dee inspecteur stelt zich op het standpunt dat artikel 78a niet van toepassing is aan-
gezienn de koopsom niet is gestort voor 15 november 1975. 

Hett Hof Arnhem oordeelt dat, nu de inspecteur geargumenteerd bestrijdt dat de 
stortingg van de koopsom voor 15 november 1975 plaatsvond, het aan belangheb-
bendee is aannemelijk te maken dat zulks wel het geval is. Naar het oordeel van het 
Hoff  is belanghebbende daar niet in geslaagd en is het gelijk dus aan de zijde van 
dee inspecteur. Het Hof concludeert uit de feiten dat geen sprake kon zijn van het 
stortenn van een koopsom voor 15 november 1975 omdat RBB haar kredietplafond 
hadd bereikt en dus geen lening kon verstrekken aan belanghebbende. Pas na 14 
novemberr 1975 is administratief schoon schip gemaakt en konden er weer lenin-
genn worden verstrekt aan de verzekeringnemers van koopsompolissen. Dit blijk t 
volgenss het Hof uit de datering van de akte van geldlening (31 december 1975) en 
dee datum waarop de koopsompolis tot zekerheid werd overgedragen aan RBB (8 
maartt 1976). 

Mett het storten van een koopsom kan volgens het Hof niet op één lijn worden 
gesteldd de afspraak tussen RBB en RVS dat in verband met de tumultueuze gebeur-
tenissenn rond de koopsompolissen in november 1975 de uit dien hoofde tussen 
beidee maatschappijen heen en weer te boeken bedragen onder beheer van de verze-
keraarr zouden blijven en op een later tijdstip in rekening courant zouden worden 
verrekend.. Niet het vooruitzicht op die toekomstige verrekening, maar die verreke-
ningg zelve moet volgens het Hof worden aangemerkt als het storten van de koop-
somm waarop artikel 78a, tweede lid doelt. 

Dee Hoge Raad vernietigt de uitspraak van het Hof omdat het Hof geen aandacht 
heeftt besteed aan een aantekening op de originele, uit 1969 stammende, krediet-
overeenkomstt tussen RVS en RBB waaruit blijk t dat de kredietlimiet op 28 augustus 
19755 is verhoogd. De Hoge Raad overweegt: 

'Mede'Mede gelet op de strekking van voormeld artikel 78a, tweede lid, behoeft de omstandigheid 

datdat het door RVS in verband met de door belanghebbende verschuldigd geworden koopsom 

aanaan RBB ter leen verstrekte geldsbedrag overeenkomstig de afspraak van 14 november 1975 

paspas na die datum in rekening-courant is geboekt, niet uit te sluiten dat de koopsom kan wor-

denden beschouwd als te zijn gestort voor 15 november 1975 in de zin van genoemde wetsbepa-

ling.ling. Alsdan dient echter ten minste vast te staan dat voor laatstgenoemde datum niet alleen 

dede tussen belanghebbende en RVS gesloten overeenkomst van levensverzekering is tot stand 

gekomen,gekomen, maar ook de verplichting van RBB om belanghebbende ter financiering van de koop-

somsom een voor 15 november 1975 rentedragende lening te verstrekken, alsmede de verplich-

tingting van RVS jegens RBB om een alsvoren rentedragend, met de koopsom overeenkomend 

geldsbedraggeldsbedrag ter leen te verstrekken." 

Dee zaak wordt verwezen naar het Hof Den Bosch om te onderzoeken of het 

bovenstaandee het geval was. 
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Err valt wel wat af te dingen op de redenering van de Hoge Raad dat de koopsom 
doorr verrekening, of - zoals de A.G. mogelijk acht - door schuldvergelijking kan 
wordenn voldaan. Het geld dat door RVS aan RBB werd geleend was eigen vermo-
genn van RVS. De door belanghebbende gestorte koopsom heeft een toevoeging van 
dee premiereserve tot gevolg. Naar mijn mening is pas sprake van een gestorte 
koopsomm als deze toename van de premiereserve heeft plaatsgevonden. 4H 

Ookk in Hof Den Haag 20 november 1990, FED 1991/141 kwam de vraag aan de 
ordee of de koopsom voor 15 november 1975 was gestort. Belanghebbende heeft 
eenn koopsompolis afgesloten die is gedagtekend 1 november 1975, De koopsom 
werdd geleend van Slavenburg's Bank, die op zijn beurt een even groot bedrag leent 
vann de verzekeraar in kwestie. De bank betaalt de verzekeraar een procentpunt 
minderr rente dan belanghebbende de bank moet betalen. De akte van geldlening 
doorr de bank en de akte van cessie zijn beide gedagtekend op 1 november 1975. 
Doorr de inspecteur wordt in 1981 toepassing van artikel 78a over de in dat jaar 
ontvangenn uitkering geweigerd omdat de koopsom niet voor 15 november zou zijn 
gestort.. Hij legt ter ondersteuning van zijn stelling een brief over uit december 
19755 welke zou zijn verzonden en waarin de verzekeraar aan de bank verzocht de 
volgendee stukken te ondertekenen: een doorbelanghebbende getekende overeen-
komstt voor een lening van de bank, een door de verzekeraar ondertekende akte 
voorr een onderhandse lening voor hetzelfde bedrag aan de bank en een door be-
langhebbendee ondertekende akte van cessie betreffende de polis. 
Hett Hof overweegt: 

"Met"Met betrekking tot de storting van de koopsom heeft belanghebbende verwezen naar de 

inhoudinhoud van de in fotocopie tot de gedingstukken behorende, op 1 november 1975 gedagte-

kendekende polis, waarin staat vermeld dat voor de verzekering een koopsom is gestort ad eenhon-

derdduizendderdduizend gulden. Het Hof verstaat belanghebbende aldus, dat, gegeven de datum van 

ondertekeningondertekening van de polis, de storting voor of uiterlijk op die datum moet zijn geschied, 

zodatzodat aan de voorwaarde van tijdige storting is voldaan. Het Hof kan evenwel niet aanvaarden 

datdat belanghebbende langs deze weg het moment van storting voldoende aannemelijk heeft 

gemaaktgemaakt (...) Belanghebbendes stelling dat hij met zijn verwijzing genoegzaam bewijs heeft 

geleverd,geleverd, impliceert dat met de dagtekening van een niet-geregistreerde akte komt vast te 

staanstaan dat daarin gereleveerde gebeurtenissen en omstandigheden zich voor of uiterlijk op de 

datumdatum van tekening hebben voorgedaan. Het Hof wil overigens aan de polis niet een begin 

vanvan bewijs ontzeggen. Gelet evenwel op de omstandigheid dat de inspecteur belanghebben-

desdes stelling gemotiveerd bestrijdt, en de levensverzekeringsmaatschappij in haar brief van 29 

junijuni 1989 heeft te kennen gegeven dat de dagtekening van de in het geding gebrachte docu-

mentenmenten op zichzelf niets zegt over het werkelijke tijdstip van de totstandkoming van de over-

eenkomstten),eenkomstten), heeft het Hof twijfel aangaande de juistheid van de dwingende gevolgtrekking 

diedie belanghebbende voorstaat. Deze twijfel wordt versterkt omdat in de veronderstelling van 

belanghebbende,belanghebbende, dat de inhoud van gedagtekende documenten een ook in de tijd bezien ver-

antwoordantwoord relaas geeft van gebeurtenissen, het aan het Hof onwaarschijnlijk voorkomt dat 

belanghebbendebelanghebbende op 1 november 1975, zijnde een zaterdag, het aanvraagformulier te zamen 

4111 Zie voor een uitgebreide beschrijving H.M. Kappelle, Broekzak-vestzak of broekzak-broekzak? Storting op een 
koopsompolis,, WFR 1987/5761 
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metmet zijn verzekeringsagent (het formulier gewaagd van zijn vertegenwoordigheid) in S heeft 

ondertekend,ondertekend, dat op diezelfde dag te P de polis door een tekeningsbevoegde van de levens-

verzekeringsmaatschappijverzekeringsmaatschappij is getekend en dat eveneens op die dag belanghebbende en zijn 

echtgenoteechtgenote te zamen met een vertegenwoordiger van het te Q gevestigde filiaal van de bank 

tete R hun handtekeningen hebben gesteld onder een tot de gedingstukken behorende akte van 

cessiecessie en overeenkomst van geldlening. De onwaarschijnlijkheid van de coïncidentie van de 

vermeldevermelde gebeurtenissen op een en dezelfde dag brengt het Hof, zulks mede in het licht van 

hethet vorenoverwogene, tot de conclusie dat belanghebbendes stelling onvoldoende aanneme-

lijklijk is gemaakt. Belanghebbende heeft geen andere gronden naar voren gebracht die kunnen 

schragenschragen dat de storting van de koopsom voor 15 november heeft plaatsgevonden." 

Belanghebbendee had zich kennelijk ook nog beroepen op het vertrouwen dat hij 

konn ontlenen aan het persbericht van 15 november 1975. In dit persbericht was 

nogg geen sprake van de aanvullende eis dat ook de koopsom moet zijn gestort 

voorr 15 november 1975. Er werd slechts gesproken over polissen die na 13 no-

vemberr werden afgesloten. Een overeenkomst van levensverzekering kan tot stand 

komenn voor de eerste of enige premie is gestort. Het Ho f verwierp echter ook dit 

verweer,, met als argument dat uiteraard bij de persberichten geen toezeggingen 

zijnn gedaan, aangezien van een aanvaard wetsvoorstel geen sprake was. Deze laat-

stee argumentatie overtuigt mij niet. In het persbericht dat op 15 oktober 1990 

werdd uitgegeven en waarin Brede herwaardering I werd aangekondigd, zijn wel 

degelijkk toezeggingen gedaan omtrent de behandeling van bestaande polissen, ter-

w i j ll van een aanvaard wetsontwerp nog in de verste verte geen sprake was (zie 

paragraaff IV.2.2.3). Beter geargumenteerd vind ik het vervolg van het betoog van 

hett Ho f waarin wordt overwogen: 

"Mocht"Mocht belanghebbendes grief zodanig behoren te worden opgevat dat zij zich wezenlijk richt 

tegentegen een ongerechtvaardigde terugwerkende kracht bij het heffen van belasting - ervan uit-

gaandegaande dat een terugwerkende kracht slechts dan aanvaardbaar is wanneer belanghebbende 

tijdigtijdig op de hoogte wordt gesteld van te voorziene wetswijzigingen met het proviso dat die wij-

zigingenzigingen dan ook niet zullen gelden met betrekking tot feiten die voor de aankondiging niet of 

andersanders relevant waren - , dan kan belanghebbende worden toegegeven dat van de te stellen 

eiseis van tijdige storting van de koopsom in de vooraankondiging inderdaad geen melding is 

gemaakt.gemaakt. Dat niettemin de wetgever heeft gemeend die eis in de wet neer te leggen, is een 

aangelegenheidaangelegenheid die niet ter beoordeling aan de rechter staat." 

Hett beroep van belanghebbende wordt verworpen, voor hem was er slechts de 

schralee troost dat het Hof aanleiding zag om het griffierecht (ƒ 38,-) terug te laten 

geven. . 

Gezienn de strekking van artikel 4 Wet AB kon het Hof niet tot een ander oordeel 

komen.. De wettekst zoals die uiteindelijk is komen te luiden, is tot stand gekomen 

opp de daarvoor voorgeschreven wijze. De rechter heeft derhalve geen mogelijk-

hedenn om eventuele terugwerkende kracht buiten beschouwing te laten. Ook niet 

indienn bij belastingplichtigen gerechtvaardigd vertrouwen zou hebben kunnen ont-

staann met betrekking tot de toepasbaarheid van het oude regime. De toetsing aan 

hett vertrouwensbeginsel kan slechts in de parlementaire behandeling plaatshebben. 
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Hoff Den Bosch 22 april 1994, V-N 1995/318 betrof een zaak waarbij de vraag 
aann de orde kwam of sprake was van wisselende premies die buiten de in het zesde 
lidd van artikel 78a genoemde maximale hoog/laag verhouding sprongen omdat ge-
durendee de laatste vier jaren van de looptijd van de verzekering geen premies waren 
verschuldigd.. Indien wordt uitgegaan van de veronderstelling dat in die jaren een 
premiee van nihil moet worden betaald (standpunt inspecteur) is de verhouding tus-
senn de hoogste en de laagste premie oneindig groot. 

Belanghebbendee heeft een overeenkomst van levensverzekering afgesloten met Vita. 
Opp grond van deze overeenkomst heeft belanghebbende, nadat hij per 1 september 
vann elk van de jaren 1976 tot en met 1981 een bedrag van telkens ƒ 22 800 aan 
Vitaa had betaald, op 1 september 1986 van Vita een bedrag van ƒ 160 000 ont-
vangen. . 
Inn zijn aangifte voor de inkomstenbelasting over het onderhavige jaar - 1986 -
heeftt belanghebbende ter zake van de ontvangst van dit bedrag niets tot zijn inko-
menn gerekend. Bij het vaststellen van de aanslag heeft de Inspecteur zich op het 
standpuntt gesteld dat het verschil tussen dit bedrag en het door belanghebbende 
opp grond van de vorenbedoelde overeenkomst aan Vita betaalde bedrag van in 
totaall  (6 x ƒ 22 800 is) ƒ 136 800, zijnde ƒ 23 200, tot belanghebbendes in dit jaar 
genotenn inkomsten uit vermogen behoort. 
Overwegingenn van het hof waren: 

"Gelet"Gelet op het vorenstaande is, nu tussen partijen terecht niet in geschil is dat aan de overige 

daartoedaartoe te stellen eisen is voldaan, de onderhavige overeenkomst een overeenkomst van 

levensverzekeringlevensverzekering in de zin van de Wet, zodat het geschil vervolgens de vraag betreft of ter 

zakezake van deze overeenkomst wisselende periodieke premies zijn betaald waarvan de hoogste 

meermeer bedraagt dan het tienvoud van de laagste premie welke bij deze overeenkomst is voor-

zien,zien, zodat deze overeenkomst naar luid van het zesde lid van artikel 78a van de Wet voor de 

toepassingtoepassing van het eerste en het tweede lid van dat artikel moet worden aangemerkt als een 

overeenkomstovereenkomst van levensverzekering ter zake waarvan een koopsom is voldaan. Niet is in ge-

schilschil dat de looptijd van de onderhavige verzekering tien jaren bedraagt, terwijl de onderhavi-

gege overeenkomst naar het oordeel van het Hof in redelijkheid niet anders kan worden uitge-

legdlegd dan dat ter zake van deze overeenkomst slechts premies zijn verschuldigd over de 

eersteeerste zes jaren van de looptijd van de verzekering en dat over het resterende gedeelte van 

dezedeze looptijd geen premie is c.q. geen premies zijn verschuldigd. 

HetHet Hof ziet geen enkele reden om het over de laatste vier jaren van de looptijd van een over-

eenkomsteenkomst van levensverzekering niet verschuldigd zijn van een of meer premies voor de toe-

passingpassing van artikel 78a, zesde lid, laatste zinsnede, van de Wet - welke zinsnede, afgezien 

vanvan een komma, letterlijk is ontleend aan artikel 28, tweede lid, van de Wet op de inkomsten-

belastingbelasting 1964, zoals deze wet voor 3 december 1977 luidde, welke laatste bepaling weer 

overeenkomtovereenkomt met artikel 33, derde lid, van het Bestuit op de Inkomstenbelasting 1941 - aan 

tete merken als c.q. gelijk te stellen met het met betrekking tot deze jaren voorzien en betaald 

zijnzijn van een of meer premies van nihil." 

Hett gelijk is volgens het Hof aan de zijde van belanghebbende en deze overeen-
komstt is voor de toepassing van het eerste en het tweede lid van artikel 78a niet is 
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aann te merken als een overeenkomst van levensverzekering ter zake waarvan een 
koopsomm is voldaan. Dit standpunt is ook door de staatssecretaris van Financiën 
ingenomenn naar aanleiding van een verzoek om voorlichting inzake de belastbaar-
heidd van de rente begrepen in kapitaalsuitkeringen uit levensverzekering.412 

V.66 Wijzigingen van art ikel 78a sinds 3 december 1977 

Artikell  78a is met ingang van 1 januari 1990 gewijzigd in het kader van de invoe-
ringg van de zogenoemde 'Oort-wetgeving'.413 Het betrof een technische aanpassing, 
diee verband hield met de wijziging van de bijzonder tarief artikelen.414 In het vijfde 
lidd van artikel 78a werd 'artikel 57, eerste en tweede lid' vervangen door 'artikel 
57'. . 

Bijj  de wijzigingen in het kader van Brede herwaardering I415 werd artikel 78a op-
nieuww gewijzigd. Er werd in eerste instantie voorgesteld een zevende lid toe te voe-
genn dat als volgt zou luiden; 'Voor de toepassing van de vorige leden geldt artikel 
288 zoals dat luidde op 31 december 1989V"' Deze technische aanpassing was vol-
genss de memorie van toelichting noodzakelijk, aangezien in de bestaande leden 
vann artikel 78a wordt verwezen naar de tekst van artikel 28 van de Wet IB 1964, 
zoalss die luidde op 31 december 1989. Die tekst wordt in het wetsvoorstel vervan-
gen.. Een inhoudelijke wijziging is met de invoeging van het zevende lid niet 
beoogd.. Op zichzelf zou artikel 78a kunnen vervallen, aangezien ook deze bepa-
lingg deel uitmaakt van de ingevolge artikel 76 van de Wet IB 1964 voor bestaande 
kapitaalverzekeringenn te eerbiedigende bepalingen. Gelet op de veelheid van gede-
tailleerdee regelingen in artikel 78a is er echter de voorkeur aangegeven dat artikel 
tee handhaven.417 

Inn de Tweede nota van wijziging418 wordt voorgesteld artikel 78a zodanig te wijzi -
genn dat waar in het eerste tot en met vierde lid sprake is van 'artikel 28' respectie-
velijkk 'artikel 28, tweede lid', dit wordt vervangen door 'artikel 25' respectievelijk 
'artikell  25, vijfde lid'. Tevens wordt een nieuw zevende lid voorgesteld met de vol-
gendee inhoud: "Di t artikel blijf t buiten toepassing indien de belastingplichtige 
ingevolgee artikel 35, tweede lid, aanspraak heeft op aftrek van kosten van verwer-
vingg ter zake van de rente begrepen in de kapitaalsuitkering uit de overeenkomst 
vann levensverzekering". 

Terr toelichting wordt het volgende opgemerkt: "Omdat onder het nieuwe regime 
dee berekeningswijze van het rentebestanddeel volgens de saldomethode is opgeno-
menn in artikel 25, vijfde lid (nieuw) wordt in artikel 78a de verwijzing naar artikel 
28,, tweede lid (waar onder het oude regime de saldomethode was opgenomen) tel-
kenss vervangen door een verwijzing naar artikel 25, vijfde lid. Tevens wordt om de 

4122 Mededeling staatssecretaris van Financiën 10 november 1989, DB 89/2607, Infobulletin 89/323, 

V-NN 1989/1873. 

4133 Wetsvoorstel 20.595 
4144 Tweede Kamer 1987-1988, 20 595, nr. 3, blz. 68. 

4155 Wetsvoorstel 21198. 
4166 Tweede Kamer 1988-1989, 21198, nrs 1-2, blz. 14 
4177 Tweede Kamer 1988-1989, 21198, nr. 3, blz. 109. 
4188 Tweede Kamer 1990-1991, 21198, nr. 15, blz. 5. 
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volgendee reden een nieuw zevende lid voorgesteld. Na de inwerkingtreding van het 
onderhavigee wetsvoorstel is vervreemding van een lopende polis inzake een kapi-
taalverzekeringg aan een binnenlands belastingplichtige niet-ondernemer voortaan 
belast,, ook indien het gaat om een op het moment van inwerkingtreding al 
bestaandd contract. In samenhang daarmee wordt ingevolge artikel 35, tweede lid 
(nieuw),, bij de koper van die kapitaalverzekering hetgeen hij daarvoor meer heeft 
voldaann dan de betaalde premies als kosten van verwerving in aanmerking geno-
men.. Omdat artikel 78a een afwijkende regeling bevat voor de berekening van het 
rente-element,, zou voornoemd systeem zonder nadere voorziening bij de onder dat 
artikell  vallende contracten tot minder juiste uitkomsten leiden. Tevens zien wij na 
dee inwerkingtreding van het onderhavige wetsvoorstel geen reden om bij een 
belastingplichtigee die een onder artikel 78a vallend bestaand contract verwerft het 
rente-elementt anders te berekenen dan bij een belastingplichtige die een nieuw 
contractt afsluit. Het nieuwe zevende lid bepaalt daarom dat artikel 78a niet van 
toepassingg is op kapitaalsuitkeringen uit een onder dat artikel vallende overeen-
komstt van levensverzekering indien de gerechtigde ingevolge artikel 35, tweede lid, 
aanspraakk heeft op aftrek van kosten van verwerving ter zake van de rente begre-
penn in die kapitaalsuitkering. Op die kapitaalsuitkering is dan de saldomethode 
vann artikel 25, vijfde lid van toepassing."419 

Artikell  35, tweede lid (met ingang van 1 januari 1996 vernummerd tot derde lid) 
voorziett in een aftrek van hetgeen bij de koop van een lopende kapitaalverzekering 
meerr is betaald dan de tot het moment van aankoop op die polis betaalde premies. 
Dee aftrek van dit volgens de saldomethode bepaalde bedrag kan echter pas plaats-
vindenn op de te zijner tijd te ontvangen uitkering en slechts maximaal tot het 
bedragg aan belastbare rente in die uitkering. Indien de uitkering geen belastbaar 
rentebestanddeell  bevat omdat aan de indertijd geldende eisen is voldaan, kan de 
aftrekk derhalve niet worden geëffectueerd. Via deze aanvulling op artikel 78a 
wordtt de werking van het in dit artikel opgenomen overgangsrecht beperkt tot de 
contractenn waarbij na de datum van inwerkingtreding van dit artikel (1 januari 
1992)) geen handelingen als bedoeld in artikel 25, derde lid Wet IB 1964, zoals dat 
sindss 1 januari 1992 luidt, zijn verricht. Voor contracten waarbij dit wel is ge-
beurd,, vervalt artikel 78a en wordt de rente in de uitkering berekend volgens de 
saldomethode.. Indien de desbetreffende verzekering voldoet aan de eisen zoals die 
goldenn tot 1 januari 1992 om een belastingvrije uitkering te verkrijgen, zoals opge-
nomenn in artikel 25, eerste lid, onderdeel c Wet IB 1964, zoals dat tot die datum 
luidde,, kan wel gebruik worden gemaakt van de overgangsregeling zoals opgeno-
menn in artikel 76 Wet IB 1964 zoals dat sinds 1 januari 1992 luidt. De rente in de 
uitkeringg blijf t alsdan onbelast. Toch wordt via deze wijziging een zekere mate van 
terugwerkendee kracht geïntroduceerd voor onder artikel 78a vallende contracten, 
diee naar mijn mening de toets aan de uitgangspunten voor toelaatbaarheid van 
terugwerkendee kracht niet kan doorstaan. De bij de invoering van artikel 78a ge-
wektee verwachtingen worden niet geheel gehonoreerd. Van grootschalig oneigenlijk 
gebruikk is niet gebleken, althans is door de wetgever niet aannemelijk gemaakt. 

4199 Tweede Kamer 1990-1991, 21198, nr. 16, blz. 18. 
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Ookk van aankondigingseffecten en/of ongelijkheid ten gevolge van lekken is geen 
sprake.. Het parlement heeft een en ander echter in het tumult met betrekking tot 
dee met Brede herwaardering I ingevoerde nieuwe overgangsregeling zoals opgeno-
menn in artikel 75 en 76 Wet IB 1964 geluidloos laten passeren. 
Artikell  78a luidt daardoor sinds 1 januari 1992 als volgt: 

11 De rente begrepen in een kapitaalsuitkering uit een overeenkomst van levensverzekering 

terr zake waarvan geen koopsom is voldaan, wordt, in afwijking van artikel 25, vijfde lid, 

gesteldd op nihil indien de overeenkomst tot stand is gekomen vóór 1 september 1977. 

Dee eerste volzin blijft buiten toepassing ingeval de overeenkomst na 14 november 1975 

tott stand is gekomen en bij de totstandkoming een looptijd van tien jaren of minder en 

betalingg van andere dan vaste en gelijkmatige periodieke premies zijn overeengekomen. 

22 De rente begrepen in een kapitaalsuitkering uit een overeenkomst van levensverzekering 

terr zake waarvan een koopsom is voldaan, wordt, in afwijking van artikel 25, vijfde lid, 

berekendd op de voet van de in het volgende lid opgenomen formule, ingeval vóór 15 

novemberr 1975 zowel de overeenkomst tot stand is gekomen als de koopsom is gestort 

Dee in het tweede lid bedoeld rente wordt berekend volgens de formule 

R=Do/DD * Ro + (D-Do)/D * Rn, waarin 

RR voorstelt: de te berekenen rente; 

Doo voorstelt: het aantal dagen dat sedert het tot stand komen van de overeenkomst is 

verstrekenn tot 1 januari 1978; 

DD voorstelt: het aantal dagen dat sedert de totstandkoming van de overeenkomst is vers-

trekenn tot het tijdstip van de uitkering; 

Roo voorstelt: de in de uitkering begrepen rente berekend naar anderhalf percent van de 

verzekerdee som voor elk jaar van de looptijd van de verzekering; 

Rnn voorstelt: de in de uitkering begrepen rente berekend volgens artikel 25; een en 

anderr met dien verstande dat voor Do en voor D niet meer dagen in aanmerking mogen 

wordenn genomen dan zijn begrepen in de eerste vijfentwintig jaren na de totstandkoming 

vann de overeenkomst en voor Ro niet meer dan vijfentwintig jaren van de looptijd.. 

44 Indien de rente begrepen in een kapitaalsuitkering uit een vóór 1 januari 1978 tot stand 

gekomenn overeenkomst van levensverzekering wordt berekend met toepassing van artikel 

25,vijfdee lid, worden ingeval ook uitkeringen vóór 1 januari 1978 hebben plaatsgevonden, 

dee tot aan de tijdstippen van uitkering ter zake van de verzekering voldane premies 

geachtt op de voet van artikel 25, vijfde lid, bij die uitkeringen voor zover mogelijk in aan-

merkingg te zijn genomen. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing bij de bere-

keningg van de factor Rn van de in het derde lid opgenomen formule. 

55 Tot de bestanddelen van het belastbare inkomen waarop artikel 57, van toepassing is, 

wordtt mede gerekend de volgens het tweede tot en met het vierde lid berekende rente. 

66 Voor de toepassing van het eerste en het tweede lid wordt onder het voldaan zijn van een 

koopsomm begrepen het verschuldigd zijn van periodieke premies over een tijdvak dat niet 

langerr is dan vijfjaren, alsmede het betaald zijn van wisselende periodieke premies waar-

vann de hoogste meer bedraagt dan het tienvoud van de laagste premie welke bij de over-

eenkomstt is voorzien. 

77 Dit artikel blijft buiten toepassing ingeval de belastingplichtige ingevolge artikel 35, 

derdee lid, aanspraak heeft op aftrek van kosten van verwerving ter zake van de rente 

begrepenn in de kapitaalsuitkering uit de overeenkomst van levensverzekering. 

198 8 



Hoofdstukk V Overgangsrecht voor kapitaalverzekeringen 

V.77 Samenvatting en conclusies 
Hett in artikel 78a opgenomen overgangsrecht heeft op een evenwichtige manier de 
tegengesteldee belangen van enerzijds het eerbiedigen van bestaande contracten en 
anderzijdss het tegengaan van oneigenlijk of onbedoeld gebruik, met elkaar verbon-
den.. Contracten waarbij geen sprake is van onbedoeld of oneigenlijk gebruik (lang-
jarigee contracten tegen vaste en gelijkblijvende premies), worden volledig gerespec-
teerd.. Contracten waarbij het fiscale aspect duidelijk voorop heeft gestaan en 
waarschijnlijkk doorslaggevend is geweest voor de gekozen opzet (koopsompolissen) 
kunnenn hier niet op rekenen. Door de formule zoals opgenomen in het tweede lid, 
wordtt het tot aan de wetswijziging opgebouwde rendement nog belast op grond 
vann de oude regeling en wordt slechts het rendement dat is gegenereerd na de wets-
wijzigingg op grond van het nieuwe systeem belast. De formule is zodanig opgezet 
datt hoe groter de ten tijde van de wijziging reeds verstreken looptijd is, hoe kleiner 
hett effect van de wijziging is. De materiële terugwerkende kracht met betrekking 
tott koopsompolissen die (ver) voor 1975 zijn afgesloten wordt hierdoor beperkt en 
iss dan ook aanvaardbaar. De ogenschijnlijke ingewikkeldheid van de formule blijk t 
bijj  nader inzien mee te vallen en wordt gerechtvaardigd door de daaruit voort-
vloeiendee behandeling van reeds lang lopende polissen, waarbij de verstreken loop-
tij dd een belangrijke factor is, zodat een evenwichtig geheel ontstaat. 

Tijdenss de parlementaire behandeling zijn de aspecten legaliteit, budget, rechtszeker-
heidd en vertrouwen uitgebreid aan de orde geweest. Ook het evenredigheidsbeginsel 
werdd eerdere malen - zij het impliciet - genoemd. Gelijkheid kwam zijdelings aan 
bodd toen de staatssecretaris de vergelijking maakte tussen belastingplichtigen die 
bewustt hebben afgezien van het aangaan van een constructie waarbij in de litera-
tuurr vraagtekens waren geplaatst en belastingplichtigen die willens en wetens een 
terr discussie staande constructie zijn aangegaan (zie paragraaf V.2.4.4). Uitvoer-
baarheidd is niet ter sprake geweest. 

Artikell  78a bevatte in zijn oorspronkelijke opzet elementen van beperkte terug-
werkendee kracht die op grond van de uitgangspunten voor toelaatbaarheid van 
terugwerkendee kracht aanvaardbaar zijn. De niet in het persbericht van 14 novem-
berr 1975 opgenomen aanvullende eis dat ook de koopsom voor die datum moet 
zijnn gestort, kan weliswaar als schoonheidsfoutje in dezen worden betiteld, maar 
leidtt niet tot een andere conclusie. Met name uit het oogpunt van het bepalen van 
eenn duidelijk en controleerbaar moment in de tijd, is deze aanvullende eis logisch 
enn aanvaardbaar. Het voorgaande geldt echter niet voor het in 1991 toegevoegde 
enn per 1 januari 1992 van kracht geworden zevende lid. De daarin opgenomen 
materiëlee terugwerkende kracht wordt niet gerechtvaardigd door de in de uit-
gangspuntenn voor toelaatbaarheid van terugwerkende kracht opgenomen elemen-
ten. . 
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