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Hoofdstukk VI 

OVERGANGSRECHTT VOOR 

KAPITAALVERZEKERINGENN DIE REEDS BESTONDEN 

BI JJ DE INVOERING VAN BREDE HERWAARDERING I ; 

ARTIKELL 76 WET IB 1 9 64 

VI.11 Inleiding 
Artikell  76 behelst het overgangsrecht voor kapitaalverzekeringen dat voortvloeit 
uitt de wetswijzigingen in het kader van Brede herwaardering I en is met ingang 
vann 1 januari 1992 in werking getreden. Bij de bespreking van artikel 75, zoals dat 
sindss 1 januari 1992 luidt (hoofdstuk IV) , is reeds veel van het totale overgangsre-
gimee besproken. Waar dat relevant is, zal in dit hoofdstuk dan ook regelmatig wor-
denn verwezen naar hoofdstuk IV. 

Dee methodiek van artikel 76 verschilt in zoverre principieel van die van artikel 75, 
datt een geheel andere invalshoek is gekozen. In artikel 75 worden - enkele uitzon-
deringenn daargelaten - alle regels zoals die golden op 31 december 1991 blijvend 
vann toepassing verklaard op lijfrenten en periodieke uitkeringen die op die datum 
reedss bestonden. Het nieuwe regime is, op enkele uitzonderingen na, dus niet van 
toepassingg op dergelijke polissen. Voor op 31 december 1991 bestaande kapitaal-
verzekeringenn geldt dit niet. In beginsel is het nieuwe regime onverkort van toepas-
singg op dergelijke polissen. Alleen voor de berekening van het belastbare rentebe-
standdeell  in een op 31 december 1991 bestaande kapitaalverzekering mag worden 
uitgegaann van het oude regime. Rente begrepen in een uitkering uit een kapitaal-
verzekeringg die op grond van de regels die daarvoor golden op 31 december 1991, 
niett tot de inkomsten uit vermogen zouden worden gerekend, wordt ook na die 
datumm niet tot de inkomsten uit vermogen gerekend. Omgekeerd zal rente die vol-
genss de regels van voor 1 januari 1992 wel, maar volgens het nieuwe regime niet 
tott de inkomsten uit vermogen wordt gerekend, bij een uitkering uit hoofde van 
eenn onder het overgangsregime van artikel 76 vallende kapitaalverzekering nor-
maall  worden belast. Hierbij valt met name te denken aan kapitaalverzekeringen 
'bijj  leven met restitutie', die niet voldoen aan de definitie van de 'fiscaal eigenlijke' 
levensverzekeringg zoals die tot 1 januari 1992 werd gehanteerd420, maar wel kun-
nenn vallen onder de nadere invulling van het begrip levensverzekering volgens de 
Wett toezicht verzekeringsbedrijf 1992 zoals die in juni 1993 door de Verzekerings-
kamerr is gepubliceerd.421 

Hett hoofdstuk volgt het stramien dat ook in de voorgaande hoofdstukken is gehan-
teerd.. In paragraaf VI.2 wordt de wetsgeschiedenis beschreven, waaruit de motieven 

4200 Zie HR 21 maart 1956, BNB 1956/159 en HR 21 oktober 1959, BNB 1959/361, zie voor een uitgebreide 

verhandelingg van deze materie J.Th.L. Brouwer, Het begrip levensverzekering, academisch proefschrift 1993, 

hoofdstukk 5. 

4211 Overeenkomsten van levensverzekering, Rapport van de werkgroep levensverzekeringen WTV-Wet IB, Vastgesteld 

opp 1 juni 1993 en uitgebracht aan het Bestuur van de Verzekeringskamer, Apeldoorn 1993 
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voorr de wetswijziging blijken. In paragraaf VI.3 wordt het uiteindelijke resultaat: 
artikell  76 zoals dat sinds 1 januari 1992 luidt, besproken. Hierbij wordt geconclu-
deerdd dat het criterium is dat sprake is van een bestaande overeenkomst en niet 
vann een bestaande aanspraak. Dit biedt voldoende ruimte om wijzigingen aan te 
brengenn in bestaande overeenkomsten zonder dat dit leidt tot verlies van het over-
gangsregime.. Tevens wordt in deze paragraaf het begrip normale en gebruikelijke 
optiee besproken. In paragraaf VI.4 wordt stilgestaan bij de vervreemding van een 
onderr het overgangsrecht vallende kapitaalverzekering aangezien een dergelijke 
handelingg uitdrukkelijk is uitgezonderd van de eerbiedigende werking. De toetsing 
aann de uitgangspunten voor toelaatbaarheid van terugwerkende kracht vindt 
plaatss in paragraaf VI.5, met als resultaat dat de terugwerkende kracht in artikel 
766 op grond van deze norm niet aanvaardbaar is. In paragraaf VI.6 wordt de juris-
prudentiee ter zake van artikel 76 besproken, waarna in paragraaf VI.7 wordt afge-
rondd met een samenvatting en conclusies. De belangrijkste conclusie is dat het 
overgangsrechtt ter zake van kapitaalverzekeringen maar zeer summier aan de orde 
iss geweest in de parlementaire behandeling, met name in de Tweede Kamer. Daar-
naastt wordt geconstateerd dat het overgangsrecht met betrekking tot kapitaalver-
zekeringenn een principieel andere invalshoek heeft dan het bij dezelfde wetswij-
zigingg ingevoerde overgangsrecht voor lijfrenten en dat de toezeggingen die de 
staatssecretariss voor en tijdens het wetgevend proces heeft gedaan ter zake van de 
eerbiedigendee werking in artikel 76 niet volledig zijn terug te vinden. 

VI.22 Wetsgeschiedenis 
Voorr een uitgebreide beschrijving van het voorontwerp van wet en wat verder 
voorafging,, verwijs ik naar paragraaf IV.2. Hierbij past wel de aantekening dat de 
toezeggingenn van de staatssecretaris zoals die zijn gedaan bij en na de presentatie 
vann het voorontwerp niet waren beperkt tot lijfrenten. De toezeggingen, die erop 
neerr kwamen dat contracten die voor de datum van inwerkingtreding zouden wor-
denn afgesloten ten volle zouden worden gerespecteerd, golden voor alle vormen 
vann levensverzekering die in het voorontwerp aan de orde kwamen. Ook verzeke-
ringnemerss van kapitaalverzekeringen mochten er derhalve op rekenen dat het 
voorr 1 januari 1992 vigerende regime onverkort zou gelden voor de gehele loop-
tij dd van voor 1 januari 1992 afgesloten contracten.422 In het uiteindelijke wetsvoor-
stell  werd, uitgaande van de beoogde ingangsdatum van 1 januari 1990, het over-
gangsrechtt voor kapitaalverzekeringen als volgt geformuleerd; 

Rentee begrepen in een kapitaalsuitkering uit levensverzekering die ingevolge de regels die 

daarvoorr golden op 31 december 1989, met uitzondering van artikel 31 , zesde lid, tweede 

volzin,, niet tot de inkomsten uit vermogen zou zijn gerekend, wordt ook na die datum niet tot 

dee inkomsten uit vermogen gerekend, mits de kapitaalsuitkering wordt genoten krachtens een 

opp 31 december 1989 bestaande overeenkomst die nadien met betrekking tot het verzekerde 

kapitaall niet is gewijzigd. 

4222 Zie het antwoordd op vraag 71 gesteld door de vaste commissie voor Financiën ter voorbereiding van de openbare 

behandelingg van hoofdstuk IXB van de Rijksbegroting, welke openbare behandeling op 14 december 1987 in de 

Tweedee Kamer heeft plaatsgevonden. V-N 1988/13. 
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VI.2.11 Toetsing aan de toezeggingen van de staatssecretaris 
Ookk wat artikel 76 betreft, maakt het wetsvoorstel zoals hierboven beschreven de 
beloftee van de staatssecretaris, dat bestaande contracten ten volle zouden worden 
gerespecteerd,, niet volledig waar. Door het bepaalde in artikel 31, zesde lid Wet IB 
19644 zoals dat tot 1 januari 1992 luidde, met zo veel woorden uit te sluiten van de 
werkingg van artikel 76, worden handelingen met het contract, zoals bijvoorbeeld 
hett vervreemden aan een binnenlandse belastingplichtige volgens het nieuwe regi-
mee behandeld.423 

Ookk werd in het oorspronkelijke voorstel elke wijziging in het verzekerde kapitaal 
gevolgdd door verlies van het overgangsregime. Verlaging of verhoging van het kapi-
taall  zou, ook indien dit het gevolg was van in het contract opgenomen mogelijkheden 
tott het betalen van variabele premies, leiden tot verlies van het overgangsregime.424 

Ookk hier is echter sprake van toezeggingen van de staatssecretaris in zijn hoedanig-
heidd van medewetgever. Nu het parlement uiteindelijk akkoord is gegaan met de 
voorstellenn van de regering, kan voor de rechter geen beroep worden gedaan op het 
doorr de uitlatingen van de staatssecretaris gewekte vertrouwen. Zie voor een uit-
gebreidee verhandeling hieromtrent het in paragraaf IV.2.2.3 aangehaalde artikel 
vann Wattel in FED 1990/335. 

VI.2.22 Parlementaire toelichting 
Inn de memorie van toelichting wordt opgemerkt dat gekozen is voor een imperatief 
werkendee eerbiedigende werking, dat wil zeggen zonder voorafgaand verzoek van 
dee verzekeringnemer. Dit omdat het in nagenoeg alle gevallen voor de belasting-
plichtigee voordeliger zal zijn om te kiezen voor belastbaarheid van de rente begre-
penn in een uitkering uit een kapitaalverzekering op de voet van het oude regime. 
Dee uitzondering van de tweede volzin van het zesde lid van artikel 31 wordt wel 
toegelichtt in die zin dat wordt vermeld dat voor een dergelijke handeling het nieu-
wee regime geldt. Er wordt echter niet ingegaan op de vraag in hoeverre dit in strijd 
iss met de eerdere toezeggingen van de staatssecretaris. Het ongewijzigd blijven van 
hett kapitaal is als voorwaarde opgenomen om te voorkomen dat risicoloos wordt 
ingespeeldd op de overgangsregeling door hoge, excessieve kapitaalverzekeringen af 
tee sluiten die in een later stadium naar goeddunken worden bijgesteld.425 

Toenn duidelijk werd dat de beoogde ingangsdatum van 1 januari 1990 niet haal-
baarr was, maakte de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer zijn voor-
nemenn bekend om de ingangsdatum te verschuiven naar 1 januari 1991. Deze ver-
schuivingg geldt ook voor de datum voor eerbiedigende werking van bestaande 
contracten.41k k 

4233 Dit punt wordt uitgebreid en ongezouten aan de kaak gesteld door J.Th.L. Brouwer, Brede herwaardering op weg 

naarr het staatsblad ?(10) Ten volle, FED 1990/104, Hoewel zijn bijdrage handelt over lijfrenten, is zijn kritiek 

mijnss inziens onverkort van toepassing op de vervreemding van kapitaalverzekeringen. 

4244 Zie voor een uitgebreide beschrijving H.M. Kappelle, Beloofd is beloofd en watje belooft, moetje doen, WFR 

1989/5882. . 

4255 Tweede Kamer 1988-1989, 21198, nr. 3, blz. 108. 

4266 Tweede Kamer 1988-1989, 21198, nr. 5. 
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Inn het voorlopig verslag wordt de wijziging van het verzekerde kapitaal aan de 
ordee gesteld door de GPV-fractie. Voor zover het wijzigen betrekking heeft op vrij -
willig ee verhoging van het verzekerde kapitaal, vinden de leden van deze fractie dat 
tee billijken. Maar als het nu gaat om een verlaging bijvoorbeeld omdat men de 
premielastenn niet meer kan opbrengen, dan is het volgens het GPV niet redelijk om 
dee vrijstelling van rente te laten vervallen. Ook zou het naar het oordeel van deze 
fractiee onredelijk zijn om bij verhoging van het kapitaal als gevolg van een winst-
delingg de rentevrijstelling te laten vervallen. Overigens konden zij uit de wettekst 
niett duidelijk opmaken of de vrijstelling van rente vervalt ten aanzien van het ge-
helee kapitaal na een wijziging van de overeenkomst of alleen ten aanzien van de 
verhoging.. Het GPV vroeg zich voorts af of er nog wel sprake was van eerbiedi-
gendee werking indien, wanneer er binnen een termijn van 25 jaar tot vervroegde 
aflossingg zou worden overgegaan op een reeds lopende polis, toch sprake zou zijn 
vann fiscale consequenties. Dient ook in deze gevallen het oude regime niet gehand-
haafdd te blijven, zo vroeg het GPV zich af.427 

Dee RPF vroeg zich af of het voorgestelde artikel 76 voorziet in een eerbiedigende 
werkingg voor alle uiterlijk per 1 januari 1991 gesloten kapitaalverzekeringen, of 
datt het slechts ging om de kapitaalverzekeringen die op die datum reeds 12 jaar of 
langerr lopen.428 Opvallend is dat, behalve door deze twee kleine partijen, geen spe-
cifiekee aandacht is voor het overgangsrecht. 

Dee staatssecretaris stelt hierop in de memorie van antwoord dat artikel 76 in 
beginsell  eerbiedigende werking kent voor bestaande kapitaalverzekeringen die uit-
kerenn bij in leven zijn indien de desbetreffende overeenkomst na de datum van 
inwerkingtredingg van het voorgestelde regime niet is gewijzigd met betrekking tot 
dee hoogte van het verzekerde kapitaal. Dat op grond van deze bepaling ook verla-
gingenn van het verzekerde kapitaal prohibitief zijn voor het verlenen van eerbiedi-
gendee werking vloeit voort uit de wens te voorkomen dat vóór genoemde datum 
vann inwerkingtreding risicoloos hoge verplichtingen worden aangegaan teneinde in 
tee spelen op de overgangsbepalingen met eerbiedigende werking. Zonder de 
genoemdee voorwaarde zou men immers, aldus de staatssecretaris, nadien zonder 
verliess van de eerbiedigende werking deze verplichtingen kunnen terugbrengen tot 
hett niveau dat de belastingplichtige met zijn bestedingsmogelijkheden en wensen 
hett beste uitkomt.429 

Dezee argumentatie acht ik weinig overtuigend. Door de bandbreedte tussen de 
hoogstee en de laagste premie zoals opgenomen in artikel 25, eerste lid, onderdeel c 
Wett IB 1964, zoals dat tot 1 januari 1992 luidde, bestaat er al een begrenzing zo-
datt de premie niet naar believen kan worden verlaagd of verhoogd. Tot de indie-
ningg van het wetsvoorstel werd deze begrenzing kennelijk voldoende geacht. In het 
betoogg van de staatssecretaris tref ik geen argumenten aan waarom dat ineens 
anderss zou zijn. 

4277 Tweede Kamer 1988-1989, nr. 6, blz. 3 1 . 

4288 Tweede Kamer 1988-1989, nr. 6, blz. 3 1 . 

4299 Tweede Kamer 1989-1990, 21198, nr. 7, blz. 53. 
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Dee staatssecretaris erkent wel dat sprake zou kunnen zijn van een onbevredigende 
situatiee indien in bona fide gevallen het verzekerde kapitaal moet worden verlaagd 
omdatt de premielast te zwaar is geworden en moet worden verlaagd. Hij zal zich 
beradenn in hoeverre een en ander kan worden versoepeld. In ieder geval zou wat 
hemm betreft de eerbiedigende werking bij verlaging van het verzekerde kapitaal 
niett behoeven te vervallen voor die kapitaalverzekeringen waarop voor de datum 
vann inwerkingtreding van het voorgestelde regime reeds gedurende twaalf jaren 
premiess zijn voldaan.430 

Ingevall  de uiteindelijke uitkering het verzekerde kapitaal overtreft als gevolg van 
winstdelingsregelingen,, heeft dit volgens de staatssecretaris niet tot gevolg dat de 
eerbiedigendee werking van artikel 76 verloren gaat. Het verzekerde kapitaal in de 
zinn van het gegarandeerde kapitaal ondergaat als gevolg van de winstbijschrijvingen 
geenn wijziging. Het antwoord van de belastingdienst op vraag C.30 van de op 30 
maartt 1998 gepubliceerde 'vragen en antwoorden ter uniformering van de uitvoe-
ringspraktijk'4311 kan ik niet rijmen met deze uitspraak van de staatssecretaris. De 
vraagg luidde of verlies van het overgangsregime zou worden veroorzaakt door een 
mogelijkheidd die door een verzekeraar wordt geboden om te kiezen voor een rente-
winstdelingg na de eerste tien jaren van de looptijd van een onder artikel 76 vallende 
kapitaalverzekering,, die niet op 31 december 1991 deel uitmaakte van de overeen-
komstt en evenmin in een (optie)clausule was vastgelegd. Volgens de belastingdienst 
wordtt het verzekerde kapitaal als gevolg van de rentewinstdeling verhoogd. Als 
gevolgg daarvan geldt voor de overeenkomst volgens de belastingdienst niet langer 
dee eerbiedigende werking van artikel 76. De staatssecretaris zei nu juist: "Ingeval 
dee uiteindelijke kapitaalsuitkering het oorspronkelijke verzekerde kapitaal overtreft 
alss gevolg van winstdelingsregelingen heeft dit niet tot gevolg dat de eerbiedigende 
werkingg verloren gaat. Het verzekerd kapitaal in de zin van gegarandeerd kapitaal 
ondergaatt als gevolg van winstbij schrijving geen wijziging." De argumentatie die 
dee belastingdienst in dit antwoord hanteert, kan de conclusie derhalve niet dragen. 

Indienn het verzekerde kapitaal wordt gewijzigd na de datum van inwerkingtreding 
vann het voorgestelde regime, komt daarmee de eerbiedigende werking van artikel 
766 voor de hele kapitaalverzekering te vervallen. Dit vloeit naar het oordeel van de 
staatssecretariss voort uit de tekst van de bepaling waarin geen 'voor zover bepa-
ling'' is opgenomen, doch voor de kapitaalverzekering als geheel de voorwaarde 
geldtt van het ongewijzigd blijven van het verzekerde kapitaal.4" 
Inn antwoord op de vraag van de RPF merkt de staatssecretaris op dat de in het voor-
gesteldee artikel 76 opgenomen overgangsbepalingen voor bestaande kapitaalverze-
keringenn eerbiedigende werking kent voor kapitaalverzekeringen die zijn afgesloten 
voorr de datum van inwerkingtreding van het voorgestelde regime. Die overgangsbe-
palingg kent derhalve geen eerbiedigende werking die beperkt is tot kapitaalverzeke-
ringenn die op de genoemde datum reeds een looptijd hebben van 12 jaren of langer.433 

4300 Tweede Kamer 1989-1990, 21198, nr. 7, blz. 53. 

4311 Besl Jit van de plaatsvervangend Directeur-Generaal der Belastingen van 30 maart 1998, DB98/1230M. 

4322 Tweede Kamer 1989-1990, 21198, nr. 7, blz. 53. 

4333 Tweede Kamer 1989 1990, 21198. nr. 7, blz. 53. 
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Inn het eindverslag zoals dat op 21 september 1990 is vastgesteld, betuigen de leden 
vann de CDA-fractie hun instemming met het betoog van de staatssecretaris over 
hett overgangsrecht. Ook zij waren van oordeel dat een soepel standpunt moet 
wordenn ingenomen als in bona fide gevallen de premie is verlaagd. Zij deden de 
suggestiee om in de wet op te nemen dat als de verzekering tot stand is gekomen 
voorr 1 januari 1988 de situatie als bona fide wordt aangemerkt.434 Overigens wor-
denn er met betrekking tot het overgangsrecht voor kapitaalverzekeringen in dit 
eindverslagg geen opmerkingen gemaakt. 

Dee staatssecretaris reageert in de nota naar aanleiding van het eindverslag van 29 
oktoberr 1990. Hij stelt daarin naar aanleiding van de suggestie van het CDA; 
"Zoalss wij in de memorie van antwoord hebben gesteld, zal er sprake zijn van 
bonaa fide gevallen indien de premies een te zware last zijn geworden en daarom 
wordenn verlaagd. Een dergelijke noodsituatie hangt echter niet van de ingangsda-
tumm van de verzekering af maar van het financiële onvermogen van de belasting-
plichtigee in het jaar waarin hij tot premieverlaging wil overgaan. Een nadere afwe-
gingg met betrekking tot bona fide gevallen heeft ons tot de conclusie gevoerd dat 
hett wenselijk is het voorgestelde artikel 76 zodanig te wijzigen dat - uiteraard met 
inachtnemingg van de in het huidige regime daarvoor geldende voorwaarden - een 
verlagingg van het verzekerde kapitaal wordt toegestaan."435 Deze aanpassing van 
hett voorgestelde artikel 76 vond plaats in de op 28 maart 1991 uitgebrachte nota 
vann wijziging.436 Het voorgestelde artikel 76 luidde na de wijziging als volgt; 

Rentee begrepen in een kapitaalsuitkering uit levensverzekering die ingevolge de regels die 

daarvoorr golden op 30 juni 1991, met uitzondering van artikel 31, zesde lid, tweede volzin, 

niett tot de inkomsten uit vermogen zou zijn gerekend, wordt ook na die datum niet tot de 

inkomstenn uit vermogen gerekend, mits de kapitaalsuitkering wordt genoten krachtens een op 

300 juni 1991 bestaande overeenkomst waarvan nadien het verzekerde kapitaal niet is ver-

hoogd. . 

Terr toelichting wordt het volgende opgemerkt: "Ingevolge het oorspronkelijk voor-
gesteldee artikel 76 gold in principe eerbiedigende werking voor bestaande kapi-
taalverzekeringenn indien de desbetreffende overeenkomst na de datum van inwer-
kingtredingg van het voorgestelde regime niet was gewijzigd met betrekking tot de 
hoogtee van het verzekerde kapitaal. Dat op grond van deze bepaling in het oor-
spronkelijkee voorstel ook verlagingen van het verzekerde kapitaal prohibitief waren 
voorr het verlenen van eerbiedigende werking vloeide voort uit de wens te voorko-
menn dat vóór de genoemde datum van inwerkingtreding risicoloos hoge verplich-
tingenn zouden worden aangegaan teneinde in te spelen op de overgangsbepaling 
mett eerbiedigende werking. Zoals reeds in de memorie van antwoord is onderkend, 
kann de onderhavige voorwaarde met betrekking tot het verzekerde kapitaal als 
onbevredigendd worden ervaren indien in bona fide gevallen het verzekerde kapi-
taall  wordt verlaagd omdat de premies een te zware last zijn geworden en worden 
verlaagd.. Nadere bestudering van deze materie geeft ons daarom aanleiding altijd 
eenn verlaging van het verzekerde kapitaal toe te staan zonder dat de eerbiedigende 

4344 Tweede Kamer 1990-1991, 21198, nr. 8, blz. 16. 

4355 Tweede Kamer 1990-1991, 21198, nr. 9, blz. 19. 

4366 Tweede Kamer 1990-1991, 21198, nr. 16. 
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werkingg komt te vervallen. Benadrukt zij dat de voor de inwerkingtreding van dit 
wetsvoorstell  geldende eisen, zoals bijvoorbeeld minimaal 12 jaren premiebetaling 
enn het inachtnemen van een bepaalde bandbreedte tussen de hoogste en de laagste 
premie,, onverkort van kracht blijven, wil althans de rente niet tot de inkomsten 
uitt vermogen worden gerekend. Benadrukt zij dat een verhoging van het verzeker-
dee kapitaal nimmer is toegestaan."4'" 

Inn de ook in hoofdstuk IV reeds genoemde 'lijst van vragen en antwoorden'4'8 komt 
dee verhoging van het verzekerde kapitaal op basis van een optieclausule aan de 
orde.. Vraag 13 luidt: 'Als aanpassingsrechten en optieverhogingen reeds (jaren) deel 
uitmakenn van een verzekeringscontract, leidt ten uitvoerlegging daarvan dan na 
inwerkingtredingg van de nieuwe wet tot verlies van het oude regime?" Het ant-
woordd hierop luidt: "Ter zake van kapitaalverzekeringen, niet zijnde kapitaalver-
zekeringenn met lijfrenteclausule, geldt het volgende: Na inwerkingtreding van het 
wetsvoorstell  zijn op bestaande kapitaalverzekeringen, niet zijnde kapitaalverzeke-
ringenn met lijfrenteclausule, automatisch de bepalingen van het nieuwe regime van 
toepassing,, met dien verstande dat belastingheffing achterwege blijf t indien de 
rentee begrepen in een kapitaalsuitkering ingevolge de regels die daarvoor golden 
opp 30 juni 1991 - met uitzondering van artikel 31, zesde lid, tweede volzin - niet 
tott de inkomsten uit vermogen zou zijn gerekend. Een verhoging van het verzeker-
dee kapitaal na 30 juni 1991 leidt tot verlies van de eerbiedigende werking, tenzij 
dee verhoging voortvloeit uit bepalingen die reeds op 30 juni 1991 in de polis waren 
opgenomenn zoals verhogingen wegens winstdeling en indexering." 
Zoalss ik al in paragraaf IV.3.2 constateerde, heeft de staatssecretaris lange tijd vage 
enn ontwijkende antwoorden gegeven op concrete vragen over de werking van index-
enn optieclausules. Bovenstaand antwoord is hier een voorbeeld van. 

Vraagg 14 van de lijst ging ook over het overgangsregime voor kapitaalverzekerin-
genn en luidde: "Is het met het oog op de eerbiedigende werking niet reëler om bij 
dee verhoging van het verzekerde kapitaal op het oorspronkelijke verzekerde kapi-
taall  het huidige regime te blijven toepassen?". Hierop antwoordt de staatssecretaris: 
"Hett wetsvoorstel Brede herwaardering geeft een herziening van het regime voor 
kapitaalverzekeringen.. Daardoor zou de fiscale behandeling van een voor de 
inwerkingtredingg gesloten contract heel anders kunnen zijn dan de belastingplich-
tigee zich bij het aangaan van het contract had voorgesteld. Omdat dat in een aan-
tall  situaties ongewenst wordt geacht, is een zekere eerbiedigende werking opgeno-
men.. Deze eerbiedigende werking beoogt derhalve te bewerkstelligen dat de fiscale 
behandelingg van de uitvoering van het contract verloopt op een wijze als kon wor-
denn voorzien ten tijde van het afsluiten ervan, maar behoeft naar onze mening niet 
zoo ver te gaan dat alle handelingen met betrekking tot dat contract onder die eer-
biedigendee werking vallen (zie ook memorie van toelichting, bladzijde 97 en me-
moriee van antwoord, bladzijde 53). Met name niet indien het handelingen betreft 

4377 Tweede Kamer 1990-1991, 21198, nr. 16, ölz. 17 en 18. 

4388 Tweede Kamer 1990-1991, 21198, nr. 26 
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diee niet noodzakelijk zijn voor de reguliere uitvoering van het contract. Een verho-
gingg van het verzekerde kapitaal betekent zo'n handeling met betrekking tot een 
overeenkomstt die leidt tot verlies van de eerbiedigende werking. Op het gehele 
contractt is dan het nieuwe regime van toepassing. Dit heeft tevens tot voordeel dat 
geenn lastige splitsing van uitgekeerd kapitaal en betaalde premies hoeft plaats te 
vinden." " 

Opp zich ben ik het met deze benadering eens. Een splitsing van het verzekerde 
kapitaall  na een verhoging, zou de overgangsregeling compliceren. Opvallend is 
echterr wel, dat de staatssecretaris in dit antwoord spreekt van 'een zekere eerbiedi-
gendee werking'. Dit is een aanmerkelijke afzwakking van zijn eerdere toezeggingen 
datt 'bestaande contracten ten volle zullen worden gerespecteerd'. 

Vl.2.33 Mondelinge behandeling in de Tweede Kamer 
Dee mondelinge behandeling in de Tweede Kamer vindt plaats op 1 mei 1991. Zoals 
ikk ook al in hoofdstuk IV heb geconstateerd, is het overgangsrecht - en met name 
hett in artikel 76 opgenomen overgangsrecht voor kapitaalverzekeringen - slechts 
zeerr summier aan de orde geweest. Alleen door de heer Vreugdenhil (CDA) wordt de 
vraagg opgeworpen hoe het overgangsregime zoals opgenomen in artikel 76 werkt bij 
fractieverzekeringen.. Fractieverzekeringen kennen geen vast verzekerd kapitaal. Het 
uitt te keren kapitaal wordt bepaald aan de hand van de tegenwaarde op de uitke-
ringsdatumm van de aan de desbetreffende verzekering toegewezen eenheden in een 
beleggingsfonds.. "Hoe is dat in het overgangsrecht geregeld waarin is bepaald dat 
dee einduitkering niet meer verhoogd mag worden", zo vraagt Vreugdenhil zich af.439 

Dee staatssecretaris gaat in zijn inleiding bij de antwoorden in vergadering van 
22 mei 1991 wel even in op artikel 76. Hij stelt daar: "De eerbiedigende werking 
voorr bestaande kapitaalverzekeringen is ook versoepeld ten opzichte van het oor-
spronkelijkee overgangsrecht en komt nu op het volgende neer. Indien de rente in 
eenn op 30 juni 1991 bestaande kapitaalverzekering volgens de huidige regels zou 
zijnn vrijgesteld, wordt de rente na 30 juni 1991 ook niet tot de inkomsten gerekend. 
Voorwaardee is, dat het verzekerde kapitaal niet wordt verhoogd. Aanvankelijk 
haddenn we aan de eerbiedigende werking de voorwaarde verbonden dat het verze-
kerdee kapitaal niet gewijzigd mocht worden, maar dat zou, zo hebben we later be-
dacht,, bezwarend zijn voor situaties, waarin de premies voor iemand een te zware 
lastt vormen en daarom hebben we die voorwaarde versoepeld. Overigens is de eer-
biedigendee werking voor bestaande kapitaalverzekeringen imperatief, dat wil zeg-
genn zonder voorafgaand verzoek van de belastingplichtige, voorgeschreven. In alle 
gevallenn zal immers de toepassing van het oude regime voor rente begrepen in 
kapitaaluitkeringenn voordeliger zijn voor de belastingplichtige."440 

Ditt laatste is strikt genomen niet helemaal juist. In vele gevallen zal het nieuwe 
regimee even voordelig blijken te zijn als het oude. Indien de desbetreffende kapi-

4399 Tweede Kamer 1990-1991, 75ste vergadering 1 mei 1991, blz. 75-4242 m.k. 

4400 Tweede Kamer 1990-1991, 76ste vergadering 2 mei 1991, blz. 76-4283 m.k. en r.k. 
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taaiverzekeringg die onder het oude regime is afgesloten een looptijd heeft van 
twintigg jaren of meer en het verzekerde kapitaal bedraagt niet meer dan de volgens 
hett nieuwe regime vrijgestelde bedragen, zoals opgenomen in artikel 26a "Wet IB 
1964,, is het lood om oud ijzer of de in de kapitaaluitkering begrepen rente wordt 
behandeldd op de voet van het oude of het nieuwe regime. In beide gevallen leidt 
hett niet tot heffing. Indien de uitkering boven deze vrijstellingen uitkomt, of de 
vrijstellingenn al geheel of gedeeltelijk zijn verbruikt, is het oude regime voordeliger. 
Voorr zover een verzekeringnemer de, voor mij overigens moeilijk voorstelbare, be-
hoeftee heeft om zijn oude kapitaalverzekering onder het nieuwe regime te brengen, 
kann dit natuurlijk op eenvoudige wijze worden bewerkstelligd door het verzekerde 
kapitaall  met ƒ 1,- te verhogen. 

Inn antwoord op de door Vreugdenhil gestelde vraag met betrekking tot de fractie-
verzekeringenn antwoordt de staatssecretaris: "Het is juist dat een fractieverze-
keringg geen bepaalde einduitkering kent. Naar mijn mening brengt een redelijke 
uitlegg van artikel 76 op dit punt mee dat in zo'n geval aangesloten wordt bij de 
volgenss het contract te betalen premies. Hierbij zijn twee mogelijkheden denkbaar. 
Dee eerste is, dat in het contract is opgenomen dat een bepaald bedrag aan premies 
perr jaar voldaan moet zijn. De tweede is, dat in het contract is opgenomen dat per 
jaarr een bepaald aantal fracties moet worden gekocht. Naar mijn mening kan een 
verhogingg van één van die factoren gezien worden als een verhoging van het verze-
kerdee kapitaal".441 

Inn de extra UCV van 6 mei 1991 komt artikel 76 niet aan de orde. Het wetsvoor-
stell  wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Vl.2.44 Behandeling in de Eerste Kamer 

Inn het voorlopig verslag vraagt de CDA-fractie de bewindslieden van Financiën 
'voorr de goede orde' te bevestigen dat de eerbiedigende werking zich ook uitstrekt 
tott de vermogensbelasting. Tevens vraagt zij zich af of kapitaalverzekeringen, die 
voorr de ingangsdatum zijn gesloten, maar waarvan de acceptatie op grond van 
medischee keuring is vertraagd, onder de eerbiedigende werking vallen.442 

Dee leden van de PvdA-fractie constateren dat de eerbiedigende werking zoals gere-
geldd in de tweede nota van wijziging nauw verband houdt met de (nieuwe) datum 
vann inwerkingtreding. Dientengevolge zou artikel 76 volgens hen moeten worden 
aangepastt aan de nieuwe situatie.443 

Alss bijlage bij het voorlopig verslag is een brief van het Verbond van Verzekeraars 
inn Nederland gevoegd waarin een aantal punten onder de aandacht wordt ge-
brachtt van de leden en plaatsvervangende leden van de Vaste Commissie voor 
Financiënn van de Eerste Kamer. CDA, VVD, D66 en SGP vroegen de staatssecreta-
riss expliciet om op de in deze brief opgenomen punten in te gaan, terwijl PvdA 
dezee in haar bijdrage had verwerkt.444 

4411 Tweede Kamer 1990-1991, 76ste vergadering 2 mei 1991, blz. 76-4298, l.k. 

4422 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3, blz. 3. 

4433 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3, blz. 13. 

4444 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3, blz. 2. 
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Mett betrekking tot artikel 76 stelt het Verbond dat 'nu de staatssecretaris rond 
11 juli 1991 niet expliciet heeft aangegeven dat deze datum wel van belang blijf t 
voorr wat betreft de eerbiedigende werking ten aanzien van kapitaalverzekeringen, 
dee belastingplichtige er op mag vertrouwen dat de in het verleden gedane toezeg-
gingenn dat het invoeringstijdstip van de Brede herwaardering tevens de kritische 
datumm voor de eerbiedigende werking zal zijn." 

Ookk constateert het Verbond: "Het antwoord van het ministerie van Financiën op 
vragenn van verzekeraars inzake verhoging van kapitaalverzekeringen is onduide-
lijk .. Vast staat wel dat winstbij schrijvingen het oude regime niet verloren doen 
gaan.. Ook in het geval dat het verzekerde kapitaal wordt verhoogd op grond van 
hett feit dat de premies geïndexeerd (vaste klimming of CBS-index) zijn, blijf t het 
regimee gehandhaafd. Door het antwoord van het ministerie is onzekerheid ont-
staann over de vraag of uitoefening van een verleend optierecht wel of niet tot ver-
liess van het oude regime leidt".445 

Inn de memorie van antwoord kondigt de staatssecretaris de reeds in hoofdstuk IV 
genoemdee novelle aan waardoor de ingangsdatum van het wetsvoorstel wordt ver-
schovenn naar 1 januari 1992. Op grond hiervan zal de eerbiedigende werking voor 
kapitaalverzekeringenn betrekking hebben op kapitaalverzekeringen die tot stand 
zijnn gekomen voor 1 januari 1992 en waarvan nadien het verzekerde kapitaal niet 
iss verhoogd.44* 
Naarr aanleiding van de vraag van het CDA met betrekking tot kapitaalverzekerin-
genn waarvan de acceptatie om medische redenen is vertraagd, merkt de staatsse-
cretariss op: "De voorwaarden voor de eerbiedigende werking voor de bedoelde 
polissenn zijn vermeld in het voorgestelde artikel 76 van de Wet op de inkomstenbe-
lastingg 1964. Deze voorwaarden houden na de verwerking van de novelle in, dat 
dee kapitaalverzekering waarvoor de eerbiedigende werking geldt, dient te worden 
genotenn krachtens een op 31 december 1991 bestaande overeenkomst waarvan 
nadienn het verzekerde kapitaal niet is verhoogd. 

Eenn en ander houdt in dat een door de verzekeringnemer aanvaarde offerte uiter-
lij kk op 31 december 1991 door de verzekeraar moet zijn ontvangen en geaccep-
teerd.. Dit betekent dat een overeenkomst nog niet is gesloten indien de medische 
acceptatiee medebepalend is voor de totstandkoming ervan maar nog niet heeft 
plaatsgevonden.. "447 

Ikk zou aan dit op zichzelf juridisch logische betoog het volgende willen toevoegen. 
Bijj  kapitaalverzekeringen die onder het oude regime een onbelaste uitkering ople-
verden,, moest sprake zijn van een zogenoemde 'fiscaal eigenlijke' verzekering. Dit 
will  zeggen een verzekering waarbij de verzekeraar een kans op voor- of nadeel 
looptt gedurende de looptijd.448 Uit dien hoofde is bij dergelijke verzekeringen altijd 

4455 Eerste Kamer 1991-1992,21198, nr, 3, blz. 2 1 . 

4466 Eerste Kamer 1991-1992,21198, nr. 3a, blz. 2 

4477 Eerste Kamer 1991-1992,21198, nr. 3a, blz. 24 

4488 HR 21 maart 1956, BNB 1956/159 en HR 21 oktober 1959, BNB 1959/361, zie voor een uitgebreide 

beschrijvingg van de ontwikkeling van deze eis in de jurisprudentie J.Th.L. Brouwer, Het begrip levensverzekering, 

academischh proefschrift 1993, hoofdstuk 5, 
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sprakee van medische acceptatie. Het is echter mogelijk dat een verzekeringsmaat-
schappijj  volmacht heeft verleend aan een tussenpersoon om binnen bepaalde gren-
zenn zelfstandig verzekerden ook medisch te accepteren. In dergelijke gevallen is 
duss sprake van het namens de desbetreffende verzekeraar accepteren van de verze-
kering.. In zoverre moet de opmerking van de staatssecretaris dat "de geaccepteer-
dee offerte door de verzekeraar moet zijn ontvangen", met de juiste nuance worden 
gelezen.. Hiervan is juridisch ook sprake indien dit gebeurt door een daartoe gevol-
machtigdee tussenpersoon. 

Binkk acht het zelfs mogelijk dat een overeenkomst civieljuridisch is tot stand geko-
menn indien nog geen overlijdensdekking is verleend, bijvoorbeeld omdat in de 
algemenee voorwaarden staat dat deze pas wordt verleend vanaf het moment dat de 
eerstee premie is betaald. Naar zijn mening wordt in een dergelijk geval slechts de 
prestatiee van de verzekeraar opgeschort en is de overeenkomst wel tot stand geko-
men.. Hij voegt hier echter aan toe dat de fiscus evenwel zou kunnen betogen dat 
dekkingg een dermate essentieel onderdeel is van de overeenkomst, dat het ontbre-
kenn daarvan betekent dat (nog) geen overeenkomst is tot stand gekomen.449 

Ikk vind dit laatste argument dermate sterk, dat ik het standpunt van Bink, hoewel 
wellichtt strikt juridisch wellicht juist, niet bij voorbaat houdbaar acht. Ook Brouwer 
iss van mening dat risico-overdracht een van de kenmerken, zo niet het kenmerk is 
vann de levensverzekering.450 Zo lang de verzekeraar dus nog geen risico loopt, is 
nogg geen sprake van een overeenkomst van levensverzekering. 

Naarr aanleiding van de vragen over het toepassen van verhogingen van het verze-
kerdee kapitaal op basis van een optieclausule stelt de staatssecretaris: "Een verho-
gingg van het verzekerde kapitaal na 31 december 1991 leidt derhalve tot verlies 
vann de eerbiedigende werking, tenzij de verhoging voortvloeit uit bepalingen die 
reedss op 31 december 1991 in de polis waren opgenomen, zoals verhogingen 
wegenss winstdelingen en indexering. Ook hierbij geldt dat het om normale en 
gebruikelijkee clausules moet gaan."451 

Doorr de toevoeging 'zoals verhogingen wegens winstdeling en indexering" blijf t 
hett onduidelijk of verhogingen op grond van andersoortige clausules, waardoor 
bijvoorbeeldd geheel vrijblijvend de premie kan worden verhoogd binnen de band-
breedtee zoals genoemd in artikel 25 Wet IB 1964, zoals dat tot 1 januari 1992 
luidde. . 

Inn antwoord op de desbetreffende vraag van het CDA, bevestigt de staatssecretaris 
datt de eerbiedigende werking zich ook zal uitstrekken tot de vermogensbelas-
ting.452 2 

4499 mr Nicolaas Bink, Op weg met de Brede herwaardering, Deventer 1992, blz. 86. 

4500 J.Th.L. Brouwer, Het begrip levensverzekering, academisch proefschrift 1993, blz. 93. 

4511 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3a, blz. 24. 

4522 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3a, blz. 25. 
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Dee memorie van antwoord is aanleiding voor de fracties van CDA, PvdA, D66 en 
W DD om met aanvullende vragen te komen. De op het overgangsrecht betrekking 
hebbendee vragen zullen hier alleen worden behandeld indien en voor zover zij niet 
reedss in hoofdstuk IV aan de orde zijn gekomen. 

Dee PvdA constateert dat de memorie van antwoord niet de gewenste duidelijkheid 
heeftt verschaft die verzekeraars wensen met betrekking tot de uitoefening van een 
verleendd optierecht. De leden van deze fractie herhalen daarom hun vraag die zij 
steldenn in het voorlopig verslag, die er op neer kwam of de uitoefening van een 
verleendd optierecht, (waardoor het verzekerde kapitaal kan worden verhoogd) wel 
off  niet tot het verlies van het oude regime leidt.453 

Inn de nadere memorie van antwoord merken de bewindslieden van Financiën in 
reactiee op deze vraag op: "dat een verhoging van het verzekerde kapitaal niet leidt 
tott het verlies van de eerbiedigende werking indien de verhoging voortvloeit uit 
bepalingenn die reeds op 31 december 1991 in de polis zijn opgenomen, mits het 
normalee en gebruikelijke bepalingen betreft. Het opgenomen zijn in de polis moet 
alduss worden verstaan dat de verhoging direct moet voortvloeien uit het contract 
zelve;; te denken valt aan een verhoging van het verzekerde kapitaal wegens 
indexeringg of een daarmee overeenstemmende, reeds in de overeenkomst opgeno-
menn verhoging van bijvoorbeeld 5% per jaar op grond van een optierecht. Indien 
hett optierecht inhoudt dat een belastingplichtige op verzoek kan afzien van een 
automatischh uit het contract voortvloeiende - al dan niet jaarlijkse - verhoging 
vann het verzekerde kapitaal, leidt dit evenmin tot het verlies van de eerbiedigende 
werkingg als de automatische verhoging voortvloeit uit normale en gebruikelijke 
bepalingen.. Dit moet zo nodig van geval tot geval worden beoordeeld. Vloeit de 
verhogingg van het kapitaal daarentegen voort uit een ongebruikelijke bepaling in 
dee overeenkomst waardoor de verzekeringnemer een ongebruikelijke vrijheid heeft 
hett verzekerde kapitaal te verhogen, dan kan naar onze mening niet worden 
gesprokenn van een verhoging van het verzekerde kapitaal welke direct voortvloeit 
uitt het contract. In deze gevallen leidt een verhoging van het verzekerde kapitaal 
derhalvee tot verlies van de eerbiedigende werking."454 

Ookk nu weer komt het hoge woord er niet uit en blijf t onduidelijk of een verho-
gingg op grond van een clausule die de verzekeringnemer de mogelijkheid biedt om 
indienn hij dit wenst en aangeeft het verzekerde kapitaal te verhogen, leidt tot ver-
liess van het oude regime. De bewindslieden blijven zich angstvallig beperken tot 
clausuless met een vaste indexering en clausules met een automatische verhoging, 
eventueell  met de mogelijkheid om hiervan af te zien. De PvdA-fractie wilde nu 
juistt duidelijkheid hebben over de veelvuldig voorkomende clausules op grond 
waarvann de verzekeringnemer binnen bepaalde grenzen geheel zelfstandig kan be-
palenn of hij in enig jaar het verzekerde kapitaal wil verhogen. Zie voor een uitge-
breidee verhandeling over dit onderwerp paragraaf IV.3.2. 

4533 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3b, blz. 14 

4544 Eerste Kamer 1991-1992, 2 1198, nr. 3c, blz. 20 
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Tott slot van de nadere memorie van antwoord bevestigen de bewindslieden de con-
clusiee die de CDA-fractie trokken uit de memorie van antwoord dat op grond van de 
eerbiedigendee werking alleen nieuwe verzekeringen die na de ingangsdatum van het 
onderhavigee wetsvoorstel worden gesloten, in de heffing van de vermogensbelasting 
zullenn worden betrokken en niet reeds voor deze datum bestaande verzekeringen.455 

VI.2.4.11 Mondelinge behandeling in de Eerste Kamer 
Dee mondelinge behandeling in de Eerste Kamer vond plaats op 10 december 1991. 
D66-senatorr Schuyer constateerde dat ook na beantwoording van diverse vragen 
daaroverr er onduidelijkheid blijf t bestaan inzake de optieclausule en dat zowel bij 
dee kapitaalverzekeringen als bij de lijfrentepolissen. De reden voor die onduidelijk-
heidd is gelegen in de interpretatiemogelijkheden die het begrippenkader normaal 
enn gebruikelijk oproept. Waarom wordt hier niet eenvoudig een maximum ge-
noemd,, zo vraagt hij zich af. Dat zou wat hem betreft ook nog in het antwoord 
vann de staatssecretaris kunnen worden genoemd waardoor een gerede kans zou 
ontstaann dat conflicten op dat punt hetzij niet meer voorkomen, hetzij sneller kun-
nenn worden opgelost. In ieder geval zou de staatssecretaris een concreet antwoord 
kunnenn geven op de door D66 gestelde vraag of bijvoorbeeld een in de polis ge-
noemdee mogelijkheid om elke drie jaar de premie voor lijfrenten c.q. kapitaalver-
zekeringenn met 10% te verhogen onder normaal en gebruikelijk valt en daarmee 
onderr de eerbiedigende werking.456 

Mevrouww Van der Meer vraagt namens de PvdA-fractie nogmaals wat moet wor-
denn verstaan onder 'normale en gebruikelijke bepalingen'. Zij vraagt zich af of 
optie-clausuless die ook al in polissen van voor 28 maart 1991 waren opgenomen 
(dee datum van de tweede nota van wijziging, waarbij de redactie van artikel 76 
werdd gewijzigd) als zodanig kunnen worden beschouwd.457 

Dee staatssecretaris antwoordt op de vraag van Schuyer met de opmerking dat zijns 
inzienss onderscheid moet worden gemaakt tussen lijfrenten en kapitaalverzekerin-
gen.. Bij kapitaalverzekeringen leidt een verhoging van het verzekerde kapitaal na 
inwerkingtredingg van het wetsvoorstel niet tot verlies van de eerbiedigende wer-
king.. De verhoging moet dan wel voortvloeien uit bepalingen die in de overeen-
komstt zijn opgenomen op 31 december 1991. En het moet ook hier weer gaan om 
normalee en gebruikelijke bepalingen. Maar anders dan bij lijfrentecontracten zijn 
voorr kapitaalverzekeringen geen waarborgen aanwezig die voorkomen dat op de 
eerbiedigendee werking wordt ingespeeld. Daarom is een strikte benadering nodig 
mett betrekking tot de vraag of een optieclausule normaal en gebruikelijk is. Dat 
wordtt dan van groter belang. Een bepaling kan als normaal en gebruikelijk gelden 
alss komt vast te staan dat zij in het verleden in een mate van betekenis voorkomt 
inn soortgelijke verzekeringscontracten.458 

4555 Eerste Kamer 1991-1992, 21198, nr. 3c, blz. 20 

4566 Eerste Kamer 11de vergadering, 10 december 1991, blz. 374, m.k. en r.k, 

4577 Eerste Kamer 11de vergadering, 10 december 1991, blz. 378, l.k. 

4588 Eerste Kamer 11de vergadering, 10 december 1991, blz. 389, m.k. en r.k. 
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Dee vraag van Schuyer met betrekking tot een clausule op grond waarvan elke drie 
jaarr de premie met 10% kan worden verhoogd, beantwoordt de staatssecretaris 
mett de opmerking dat het door Schuyer aangehaalde voorbeeld naar zijn mening 
binnenn de termen normaal en gebruikelijk valt. Zo'n optieclausule behoudt dus de 
eerbiedigendee werking, aldus de staatssecretaris.459 In dit antwoord gaat de staats-
secretariss uit van een premie voor lijfrente die eens in de drie jaar met 10% mag 
wordenn verhoogd. De vraag van Schuyer had betrekking op zowel lijfrenten als 
kapitaalverzekeringen.. Gezien de opmerking dat het door Schuyer aangehaalde 
voorbeeldd volgens de staatssecretaris binnen de termen normaal en gebruikelijk 
blijft ,, verbind ik hieraan de conclusie dat het antwoord tevens van toepassing is op 
dee werking van artikel 76. 

Bijj  de stelling van de staatssecretaris, dat er bij kapitaalverzekeringen geen waar-
borgenn aanwezig zijn die voorkomen dat op de eerbiedigende werking wordt inge-
speeld,, wil ik de volgende kanttekening plaatsen. Uiteraard is de ruimte bij een lijf -
rentee beperkter. Dit wil echter niet zeggen dat het verzekerde kapitaal van een 
kapitaalverzekeringg ongelimiteerd kan worden verhoogd. De in artikel 25, eerste 
lid,, onderdeel c Wet IB 1964, zoals dat tot 1 januari 1992 luidde, genoemde maxi-
malee verhouding tussen de hoogste en de laagste premie voorkomt dit. Daarnaast 
vormtt de beperking van de liquide middelen van de verzekeringnemer een natuur-
lijk ee grens. Niemand is in staat om uit eigen middelen ongelimiteerd premies voor 
eenn kapitaalverzekering te betalen terwijl het financieren met geleend geld een 
hachelijkee zaak is. 

Dee vraag van mevrouw Van der Meer wordt niet beantwoord door de staatssecre-
taris.. Hierop wordt door dit Kamerlid echter niet teruggekomen. 

Dee heer Schuyer is tevreden gesteld door het antwoord van de staatssecretaris. De 
onduidelijkheidd die hij had met betrekking tot de optierechten is wat hem betreft 
opgehelderd.460 0 

Inn de resterende mondelinge behandeling in de Eerste Kamer komt het overgangs-
rechtt met betrekking tot kapitaalverzekeringen niet verder aan de orde. Het wets-
voorstell  wordt uiteindelijk zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met dien 
verstandee dat de WD-fractie laat aantekenen dat zij geacht wordt te hebben tegen-
gestemd.461 1 

Viaa een novelle wordt artikel 76 nog voor de inwerkingtreding zodanig gewijzigd 
datt de in het voorstel zoals dat op 10 december 1991 door de Eerste Kamer is aan-
genomenn genoemde data van 30 juni 1991 werden vervangen door 31 december 
1991.4622 Artikel 76 luidt derhalve met ingang van 1 januari 1992 als volgt: 

4599 Eerste Kamer 11de vergadering, 10 december 1991, blz. 389, r.k. 

4600 Eerste Kamer 11de vergadering, 10 december 1991, blz. 393, m.k. 

4611 Eerste Kamer 11de vergadering, 10 december 1991, blz. 403. 

4622 Wet van 12 december 1991, houdende wijziging van de inwerkingtreding van het voorstel van wet tot wijziging van 

hett fiscale regime voor onderhoudsvoorzieningen en spaarvormen alsmede van het fiscale regime voor verzeke-

raarss en directiepensioenlichamen, Stb 1991, nr. 698 
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Rentee begrepen in een kapitaalsuitkering uit levensverzekering die ingevolge de regels die 

daarvoorr golden op 31 december 1991, met uitzondering van artikel 3 1 , zesde lid, tweede 

volzin,, niet tot de inkomsten uit vermogen zou zijn gerekend, wordt ook na die datum niet tot 

dee inkomsten uit vermogen gerekend, mits de kapitaalsuitkering wordt genoten krachtens een 

opp 31 december 1991 bestaande overeenkomst waarvan nadien het verzekerde kapitaal niet 

iss verhoogd. 

VI.33 Artikel 76 zoals dat sinds 1992 luidt 

VI.3.11 Bestaande overeenkomst 
Ookk bij het overgangsrecht zoals opgenomen in artikel 76 is het criterium een op 
311 december 1991 bestaande overeenkomst. Net zoals bij artikel 75 (zie hoofdstuk 
IV)) is de overeenkomst het criterium en niet de uit de overeenkomst voortspruiten-
dee aanspraak. Daarom is wijziging van de aanspraak mogelijk zonder verlies van 
hett oude regime, zolang hierdoor geen nieuwe overeenkomst ontstaat. Op grond 
vann artikel 25, vierde lid Wet IB 1964, zoals dat sinds 1 januari 1992 luidt en dat 
onverkortt van toepassing is op kapitaalverzekeringen van voor die datum, wordt 
inn zoverre een levensverzekering waarbij een kapitaal is verzekerd wordt omgezet 
inn een ander zodanige verzekering, de tweede verzekering beschouwd als een 
voortzettingg van de eerste, tenzij ter zake van de omzetting door een ander dan de 
verzekeraarr een prestatie wordt geleverd. Deze bepaling biedt voldoende ruimte 
omm op 31 december 1991 bestaande kapitaalverzekeringen te wijzigen zonder dat 
hett overgangsregime hierdoor verloren gaat'"'3. Hierbij is het zelfs mogelijk dat de 
verzekeringg bij een andere verzekeraar wordt voortgezet.464 Om misverstanden en 
bewijsproblemenn in de toekomst te voorkomen, is het in dergelijke gevallen wel 
zaakk om op de nieuwe polis aan te tekenen dat sprake is van een voortzetting van 
eenn verzekering die is tot stand gekomen voor 1 januari 1992. Tevens dient men er 
attentt op te zijn dat de nieuwe verzekeraar geen optieclausules hanteert die ruimer 
zijnn dan de clausules die bij de oude verzekeraar gebruikelijk waren. Verhogen van 
hett verzekerde kapitaal op basis van de nieuwe ruimere optieclausule leidt tot ver-
liess van het oude regime indien een dergelijke verhoging op basis van de bij de 
oudee verzekeraar gehanteerde clausules niet mogelijk was. De staatssecretaris van 
Financiënn acht het ongewenst dat een verzekeringsnemer een toename van zijn 
rechtenn uit hoofde van een kapitaalverzekering waarvoor de eerbiedigende wer-
kingg van artikel 76 geldt, zou kunnen bewerkstelligen door zijn rechten over te 
brengenn naar een maatschappij die ruimere optieclausules bezigt. In de praktijk 
neemtt hij in dezen echter een redelijk soepel standpunt in. Desgevraagd heeft hij 
dee verzekeringsmaatschappij Zwolsche Algemeene Verzekeringen te Nieuwegein 
namelijkk laten weten dat in de situatie waarin aan de oorspronkelijke kapitaalver-
zekeringg een optieclausule was verbonden de eerbiedigende werking van artikel 76 
niett verloren gaat indien ter zake van de kapitaalverzekering waarin is omgezet 
extraa premies worden voldaan op grond van een optieclausule die globaal gespro-

4633 Zie ook de antwoorden op de vragen C l l en C12 Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994 

4644 Tweede Kamer 1988-1989,21 198. nr. 3, blz. 53, zie ook antwoord op vraag C27 Praktijkvragen Brede herwaarde-

ring,, Infobulletin mei 1994.. 
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kenn overeenkomt met de oorspronkelijke optieclausule. Ter beoordeling daarvan 
hanteertt de staatssecretaris een redelijke marge.465 

Indienn de oorspronkelijke kapitaalverzekering geen enkele optieclausule bevatte en 
dee premies voor de kapitaalverzekering waarin deze bij een andere maatschappij is 
omgezett worden verhoogd op grond van een op de nieuwe verzekering geplaatste 
optieclausule,, gaat de eerbiedigende werking van artikel 76 wel verloren, aldus de 
staatssecretariss is genoemde brief. Ter voorkoming van misverstanden merkt hij in 
dezee brief nog op dat het na een omzetting plaatsen van een, wat hij noemt 'bo-
venmatige'' optieclausule op een kapitaalverzekering op zichzelf niet leidt tot het 
verliess van de eerbiedigende werking van artikel 76. Daarvan is pas sprake indien 
opp grond van die clausule een hogere premie wordt voldaan dan oorspronkelijk is 
overeengekomen.. Dit laatste standpunt komt uiteraard niet als een verrassing, aan-
gezienn dit rechtstreeks volgt uit de wettekst van artikel 76. 

Naastt de hiervoor reeds behandelde opmerkingen die hieromtrent zijn gemaakt in 
dee parlementaire behandeling, is het begrip bestaande aanspraak ook aan de orde 
geweestt in de door de belastingdienst in mei 1994 uitgebrachte special van het 
Infobulletinn met 92 vragen en antwoorden over Brede herwaardering. Een aantal 
vragenn met betrekking tot dit aspect is reeds in hoofdstuk IV aan de orde geweest. 
Daarnaastt is de volgende vraag met het daarbij gegeven antwoord van belang voor 
hett overgangsregime met betrekking tot kapitaalverzekeringen. 

Hett na 1 januari 1992 declausuleren van een kapitaalverzekering met lijfrenteclau-
sulee die is afgesloten onder het oude regime, leidt volgens de belastingdienst466 tot 
eenn kapitaalverzekering die in fiscale zin is tot stand gekomen na de invoering van 
Bredee herwaardering I, zodat de eerbiedigende werking van artikel 76 niet aan de 
ordee is. Het nieuwe regime is van toepassing op de kapitaalverzekering en de pre-
miess die in het verleden zijn voldaan voor de kapitaalverzekering met lijfrenteclau-
sulee tellen niet mee voor het aantal jaren premiebetaling en voor de zogenoemde 
premiebandbreedtee waaraan moet zijn voldaan voor vrijstelling van de kapitaals-
uitkeringg op grond van artikel 26a van de Wet IB 1964. 

Ditt standpunt van de belastingdienst valt mijns inziens niet op te maken uit de 
wetsgeschiedenis.. Integendeel, de parlementaire geschiedenis leidt tot een diame-
traall  tegenovergestelde conclusie. Bij de invoering van de Wet IB 1964 is dit punt 
uitdrukkelijkk aan de orde geweest. In de memorie van antwoord wordt hierom-
trentt het volgende opgemerkt: "In het omgekeerde geval, nl. dat een lijfrentepolis 
wordtt omgezet in een kapitaalverzekering, wordt volgens de vigerende wetgeving 
enerzijdss verondersteld dat de lijfrentepolis is afgekocht en anderzijds dat voor de 
kapitaalverzekeringg een koopsom is gestort. De ondergetekenden zijn voornemens 
ditt uitgangspunt voor de nieuwe wet over te nemen in zoverre dat dit tot gevolg 
heeftt dat de fictieve afkoopsom voor de lijfrente op grond van artikel 27, eerste lid 
tott het inkomen wordt gerekend. Naar hun oordeel zou het evenwel te ver gaan de 

4655 Brief van de staatssecretaris van Financiën van 23 oktober 1995, nr. DB94/1722U in antwoord op een brief 

vann Zwolsche Algemeene Verzekeringen van 10 mei 1994. 

4666 Antwoord op vraag C l Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994. 
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fictiee dat ten tijde van de omzetting een koopsom voor de kapitaalverzekering is 
gestortt ook maatstaf te doen zijn voor de vraag of in de latere kapitaalsuitkering 
eenn belastbaar rentebestanddeel aanwezig moet worden geacht. Dienaangaande 
dientt naar hun mening acht te worden geslagen op hetgeen zowel gedurende de 
tij dd dat er van een lijfrenteverzekering als gedurende de tijd dat er van een kapi-
taalverzekeringg sprake was in feite is betaald."467 Ik kan uit deze passage geen andere 
conclusiee trekken dan dat voor het bepalen van het belastbare rentebestanddeel in 
eenn uitkering uit hoofde van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule die is 
gedeclausuleerd,, mag worden uitgegaan van de totale looptijd van de verzekering. 
Dee conclusie van Schrauwers dat een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule die 
iss afgesloten voor 1 januari 1992 en die na die datum wordt gedeclausuleerd onder 
dee eerbiedigende werking van artikel 76 valt4M, vind ik echter een stap te ver. Ver-
zekeringstechnischh blijf t er weliswaar sprake van dezelfde levensverzekering. Zowel 
civieljuridischh als fiscaal is echter sprake van het beëindigen van een overeenkomst 
gevolgdd door het sluiten van een nieuwe. 

Inn de jurisprudentie is het standpunt van de belastingdienst overigens wel eens 
gevolgd.. In Hof Arnhem 29 december 1995, V-N 1996/1621 was sprake van een 
kapitaalverzekeringg met lijfrenteclausule die was afgesloten in 1963 en die in 1985 
werdd gedeclausuleerd. Vervolgens werd hij in 1989 afgekocht. Het hof overwoog 
datt na de declausulering een nieuwe verzekering met een eigen fiscaal regime is 
ontstaan,, namelijk een kapitaalverzekering waarop artikel 25, eerste lid, onderdeel 
cc Wet IB 1964 (tekst van 1985 tot 1992) alsmede artikel 28 Wet IB 1964 van toe-
passingg is. Nu belanghebbende de verzekering vervolgens afkocht in 1989, stelt de 
inspecteurr zich volgens het Hof terecht op het standpunt dat belanghebbende niet 
inn aanmerking komt voor de uitzondering van artikel 25, eerste lid, onderdeel c 
vann de wet IB 1964. "Gelet op het vorenstaande diende bij afkoop van de polis het 
rentebestanddeell  belast te worden aan de hand van de saldomethode van artikel 
28,, tweede lid, juncto vijfde lid van de Wet", aldus het Hof. Helaas is er tegen 
dezee uitspraak geen cassatie aangetekend, zodat hij niet door de Hoge Raad is ge-
toetstt aan de hiervoor aangehaalde passage uit de parlementaire geschiedenis bij 
hett tot stand komen van de Wet IB 1964. 

VI.3.22 Normale en gebruikelijke optie 
Ookk bij kapitaalverzekeringen speelt het begrip normale en gebruikelijke optie-
clausulee een belangrijke rol. Verhogingen van het verzekerde kapitaal die zijn 
gebaseerdd op dergelijke clausules leiden niet tot verlies van het overgangsrecht. 
Voorr een uitgebreide behandeling van deze materie verwijs ik naar paragraaf IV.3.2. 
Hett besluit van de staatssecretaris over het begrip normale en gebruikelijke optie-
clausule4699 stelt voor wat betreft kapitaalverzekeringen het volgende: "Voor de sfeer 
vann de kapitaalverzekeringen betreffen optieclausules die zonder nadere voorwaar-
denn recht geven op een verhoging van het verzekerde kapitaal vrijwel uitsluitend 
dee kapitaalsuitkeringen bij leven. Dit ligt in de rede aangezien aanzienlijke verho-

4677 Tweede Kamer 1962-1963, 5380, nr. 19,blz. 44 r.k. en 45 l.k. 

4688 92 Vragen en officiële antwoorden over Brede Herwaardering I, Deventer 1994, blz. 47. 

4699 Besluit van 6 augustus 1993, nr. DB/93/3389M, BNB 1993/287. 
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gingenn van uitkeringen tengevolge van overlijden door de maatschappijen niet zon-
derr gezondheidsverklaring zouden kunnen worden aanvaard." De staatssecretaris 
beperktt zich dan ook tot de optieclausules die betrekking hebben op de kapitaal-
uitkeringg bij leven. Naar zijn oordeel is bij de beoordeling van de vraag of sprake 
iss van eerbiedigende werking op grond van artikel 76 uitsluitend van belang of het 
kapitaall  bij leven is verhoogd. Niet van belang is daarbij of meeverzekerde uitke-
ringenn zoals bijvoorbeeld de uitkering tengevolge van overlijden zijn verhoogd. Ter 
voorkomingg van misverstand merkt hij nog op dat bij de beoordeling van de vraag 
off  de uitkering tengevolge van overlijden onder de eerbiedigende werking valt, 
eveneenss louter de hoogte van het desbetreffende verzekerde kapitaal van belang is. 
Opp zichzelf is dit volkomen juist. Echter bij de uitkering tengevolge van overlijden 
iss het veel minder relevant of men onder het oude of het nieuwe regime valt. De 
rentee in de uitkering die geschiedt doordat de verzekerde is overleden, is ook in het 
nieuwee regime vrijgesteld indien de verzekerde voor zijn 72ste overlijdt. Overlijdt 
dee verzekerde na zijn 72ste, dan kan de uitkering in het nieuwe regime onbelast zijn 
indienn er ten minste vijftien jaren jaarlijks premie is betaald, waarbij de hoogste 
premiee niet meer heeft bedragen dan tien maal de laagste. Onder het oude regime 
wass dit al het geval indien ten minste twaalf jaren jaarlijks premie was betaald met 
eenn maximale hoog/laag verhouding van 5:1. Alleen de gevallen waarin het overlij-
denn plaatsvindt nadat de verzekerde de leeftijd van 72 jaar heeft bereikt en waarbij 
tenn tijde van het overlijden twaalf, maar nog geen vijftien jaren jaarlijks premies 
warenn betaald, zijn onder het nieuwe regime slechter af dan onder het oude. 

Uitt de inventarisatie van alle bij de levensverzekeraars in gebruik zijnde optieclau-
suless bleek dat ook hier sprake was van een grote mate van verscheidenheid. Mede 
gezienn het feit dat de premies onderling zijn gemaximeerd door de maximale band-
breedtee tussen de hoogste en de laagste premie, komt de staatssecretaris tot een 
soortgelijkee conclusie als bij de optieclausules bij lijfrenten. Ook voor kapitaalver-
zekeringenn kunnen in beginsel alle voor 1 januari 1992 door verzekeringsmaat-
schappijenn geplaatste optieclausules worden aangemerkt als normaal en gebruike-
lijk .. Met betrekking tot clausules die de mogelijkheid bieden om het verzekerde 
kapitaall  ongelimiteerd te verhogen, merkt hij op dat zijn oordeel louter betrekking 
heeftt op optieclausules waaraan door de verzekeringsmaatschappijen geen extra 
voorwaardenn zijn verbonden voor de verhoging van het verzekerde kapitaal. Optie-
clausuless waaraan wel extra voorwaarden zijn verbonden dienen ter beoordeling 
aann de staatssecretaris te worden voorgelegd. 

VI.3.2.11 Fractieverzekeringen 
Indienn sprake is van een fractieverzekering is er geen verzekerd kapitaal bij leven. 
Eenn fractieverzekering is een verzekering waarbij de uitkering niet is uitgedrukt in 
guldens,, maar wordt bepaald aan de hand van de tegenwaarde van de aan de des-
betreffendee verzekering toegewezen eenheden in een beleggingsfonds. Voor derge-
lijk ee verzekeringen dient te worden uitgegaan van de premies. Verhoging van de 
premiess anders dan op basis van een normale en gebruikelijke optieclausule leidt 
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tott verlies van de eerbiedigende werking van artikel 76.4"0 Dit geldt zowel voor de 
jaarpremiee als voor de totale premie. De mededeling van de staatssecretaris met 
betrekkingg tot optieclausules ter zake van verzekerde kapitalen, is mutatis mutan-
diss van toepassing op optieclausules ter zake van premie voor kapitaalsuitkeringen 
bijj  leven op grond van fractieverzekeringen zonder enig verzekerd kapitaal bij 
leven. . 

Indienn een tegen variabele premiebetaling afgesloten fractieverzekering een garan-
tiee kent op grond waarvan het kapitaal bij leven minimaal het bedrag van de 
gestortee premies bedraagt, is het voor de vraag of de eerbiedigende werking van 
artikell  76 geldt, irrelevant of wordt uitgegaan van het bedrag van het verzekerde 
kapitaall  of van de premies. Indien immers op grond van de overeengekomen keuze-
vrijheidd hogere premies worden voldaan dan het overeengekomen minimumbe-
drag,, leidt dit tot een even grote verhoging van het verzekerde kapitaal. Beoor-
deeldd dient te worden of de overeengekomen keuzemogelijkheid is aan te merken 
alss een normale en gebruikelijke optieclausule.4_1 Ook indien een guldensverzeke-
ringg naderhand wordt omgezet in een fractieverzekering, zijn de premies maatge-
vend.. Indien de voor de fractieverzekering verschuldigde premies niet hoger zijn dan 
dee premies voor de guldensverzekering, blijf t de eerbiedigende werking gehand-
haafd.4"2 2 

VI.3.2.22 Special Infobulletin mei 1994 

Hett vraagstuk van de normale en gebruikelijke optieclausules is ook uitgebreid 
aann de orde geweest in de hiervoor genoemde special van het Infobulletin. 

Opp de vraag wat de consequenties zijn van een verlaging van het verzekerde kapi-
taall  voor 1 januari 1992, gevolgd door een verhoging op of na die datum tot het 
oorspronkelijkee kapitaal, luidde het antwoord van de belastingdienst als volgt: 
"Maatgevendd voor de toepassing van artikel 76 is of het verzekerde kapitaal na 31 
decemberr 1991 is verhoogd. De in de vraagstelling genoemde verhoging leidt der-
halvee tot verlies van de eerbiedigende werking van genoemd artikel 76. Een en 
anderr behoudens verhoging van het verzekerde kapitaal op grond van een 'norma-
lee en gebruikelijke' optieclausule."471 Hetzelfde geldt voor een verlaging na 1 janu-
arii  1992 die wordt gevolgd door een verhoging tot het oorspronkelijke verzekerde 
kapitaal.. Ter voorkoming van misverstand wordt opgemerkt dat de eerbiedigende 
werkingg niet verloren gaat indien gedurende één of meer jaren louter minder pre-
miess worden voldaan dan overeengekomen en in andere jaren de voor 1 januari 
19922 overeengekomen premies - ter zake waarvan de overeenkomst na 31 decem-
berr 1991 niet is gewijzigd - regulier worden voldaan.4 4 Het is derhalve van groot 
belangg om, indien tot verlaging van het verzekerde kapitaal en dus van de premie 
wordtt overgegaan, expliciet te bepalen dat de verlaging van de premie alleen maar 

4700 Zie ook het antwoord op vraag C14 Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994. 

4711 Antwoord op vraag C26 Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994. 

4722 Antwoord op vraag C16 Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994. 

4733 Antwoord op vraag C2 Praktijkvragen Brede herwaardering. Infobulletin mei 1994. 

4744 Antwoord op vraag C3 Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994. 
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betrekkingg heeft op het desbetreffende polisjaar en dat in beginsel het volgende 
jaarr de oorspronkelijk overeengekomen premie verschuldigd is. Op deze wijze kan 
menn de maximale flexibilitei t behouden indien tot premieverlaging moet worden 
overgegaan.. Blijk t het in het volgende jaar noodzakelijk of wenselijk om weer een 
lageree premie te voldoen dan oorspronkelijk was overeen gekomen, dan dient deze 
exercitiee te worden herhaald om zodoende optimaal van de eerbiedigende werking 
vann artikel 76 te kunnen profiteren. 

Mett betrekking tot het begrip normale en gebruikelijke optieclausules wordt de 
vraagg gesteld of deze betrekking kunnen hebben op zowel de premies als op het 
verzekerdee kapitaal zelf. Tevens werd gevraagd of het feit dat van de verzekerings-
nemerr een aktie wordt gevraagd om een clausule tot verhoging te benutten in de 
wegg staat aan het behoud van de eerbiedigende werking. De belastingdienst ant-
woorddee hierop: "de optieclausules kunnen betrekking hebben op de premies - lei-
dendd tot een verhoging van het verzekerde kapitaal - dan wel rechtstreeks op het 
verzekerdee kapitaal. Inherent aan een optieclausule is dat de verzekeringsnemer 
hett wilsrecht toekomt de clausule te benutten en dat brengt juist voor hem een 
actievee rol mee."475 

Eenn aantal vragen en antwoorden in deze special van het Infobulletin levert weinig 
aanvullendee informatie op. Dat de jaarlijkse verhoging van het verzekerde kapitaal 
opp grond van een bepaalde aan de beïnvloeding van partijen onttrokken maatstaf 
niett tot verlies van het oude regime leidt, zal voor ingewijden niet als een verras-
singg komen. Hetzelfde geldt voor de verhoging op vaste tijdstippen met vaststaande 
bedragenn of percentages.476 Ook het standpunt dat het omzetten van een leven-
hypotheekk in een spaarhypotheek verlies van de eerbiedigende werking tot gevolg 
heeft,, is niet verrassend omdat in vrijwel alle gevallen hierdoor het verzekerde 
kapitaall  omhoog gaat.477 Bij een spaarhypotheek is het verzekerde kapitaal namelijk 
perr definitie gelijk aan het bedrag van de hypothecaire geldlening. De rekenrente 
aann de hand waarvan het verzekerde kapitaal is berekend, is dan ook gebaseerd op 
dee rente die is verschuldigd op de hypothecaire lening. Bij een levenhypotheek 
wordtt het verzekerde kapitaal bepaald aan de hand van een rekenrente van door-
gaanss 4%. Door niet gegarandeerde winstbijschrijvingen zal het uiteindelijke uit te 
kerenn bedrag vrijwel altijd hoger zijn dan het verzekerde kapitaal. Het verzekerde 
kapitaall  wordt bij een levenhypotheek dan ook veelal gesteld op 60% of 70% van 
dee hypothecaire lening. De uiteindelijke uitkering inclusief winstbijschrijvingen zal 
inn de meeste gevallen het bedrag van de hypothecaire lening benaderen. Omzetten 
vann een levenhypotheek in een spaarhypotheek leidt derhalve tot een hoger kapi-
taall  en verlies van de eerbiedigende werking. 

Well  verrassend is het standpunt dat verlenging van de looptijd leidt tot verlies van 
hett oude regime. Volgens de belastingdienst zijn clausules die de optie inhouden de 
looptijdd te verlengen niet aan te merken als 'normale en gebruikelijke opties'. In-

4755 Antwoord op vraag C4 Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994 

4766 Antwoorden op vraag C5 en C6 Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994. 

4777 Antwoord op vraag C13 Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994 
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dienn derhalve als gevolg van een verlenging van de looptijd van de kapitaalverze-
keringg het verzekerde kapitaal wordt verhoogd, leidt zulks tot het verlies van de 
eerbiedigendee werking van artikel 76, ongeacht of er in de periode van verlenging 
all  dan niet premies worden voldaan.4'8 

Mett name deze laatste zinsnede is mijns inziens in strijd met de toezeggingen van 
dee staatssecretaris. Het was ook voor 1 januari 1992 zeer gebruikelijk om kapi-
taalverzekeringenn te voorzien van een verlengingsclausule op grond waarvan de 
looptijdd kon worden verlengd, zonder dat in deze extra looptijd premies waren 
verschuldigd.. Dat een dergelijke verlenging leidt tot een hoger verzekerd kapitaal 
iss evident. Ook deze verlengingsclausules dienen derhalve te worden beschouwd 
alss normale en gebruikelijke optieclausules. 

Indienn sprake is van een verlenging van een fractieverzekering zonder dat de pre-
miebetalingg wordt voortgezet gaat in de visie van de belastingdienst de eerbiedi-
gendee werking wel verloren. Dit ondanks het feit dat voor dergelijke verzekeringen 
dee hoogte van de premies maatgevend is, die niet verandert door de premievrije 
verlenging.. De motivering hiervoor is volgens de belastingdienst gelegen in het feit 
datt uitgangspunt is geweest de samenhang tussen premiebetalingen en de omvang 
vann de uitkeringsrechten uit de kapitaalverzekering. Deze samenhang is evenwel 
niett aanwezig indien de looptijd van een fractieverzekering wordt verlengd terwijl 
err in de desbetreffende extra periode geen premies meer worden voldaan. In zoverre 
dientt dan ook in dergelijke gevallen niet de hoogte van de premies tot uitgangs-
puntt te worden genomen. Verlenging van de looptijd van een fractieverzekering 
diee een toename van de uitkeringrechten tot gevolg heeft, leidt naar het oordeel 
vann de belastingdienst, gelet op de geschetste parallel met guldensverzekeringen, 
tott verlies van de eerbiedigende werking.479 

Hieraann wordt de voor het vraagstuk van het opgewekte vertrouwen belangwek-
kendee toevoeging gedaan: "Aangezien mij evenwel is gebleken dat in de praktijk is 
afgegaann op de parlementaire behandeling op dit punt van fractieverzekeringen, 
waarbijj  premievrije verlenging van de looptijd niet aan de orde is geweest, ben ik 
vann oordeel dat het verlies van de eerbiedigende werking achterwege blijf t voor 
verlengingenn waarvan de verlengingsperiode reeds is ingegaan dan wel nog ingaat 
vóórr 1 juli 1994. Voor gevallen waarin vóór 1 juli 1994 de verlenging is overeen-
gekomenn doch de verlengingsperiode vóór die datum niet is ingegaan, blijf t het 
verliess van de eerbiedigende werking achterwege indien de verlenging vóór 1 janu-
arii  1995 ongedaan wordt gemaakt." 

Ookk voor fractieverzekeringen is dit standpunt in strijd met de toezeggingen van 
dee staatssecretaris indien de verlenging plaatsvindt op basis van een bij aanvang 
opp de polis geplaatste verlengingsclausule. Wat dat betreft gaat het hiervoor bij de 
guldensverzekeringenn opgenomen betoog onverkort op voor fractieverzekeringen. 

Opp kapitaalverzekeringen die tot meerdere zekerheid zijn verbonden met een 
hypothecairee lening, komen clausules voor op grond waarvan het verzekerde kapi-
taall  mag worden verhoogd indien een nieuwe, hogere hypothecaire lening wordt 

4788 Antwoord op vraag C6 Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994 

4799 Antwoord op vraag C18 Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin, mei 1994 
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aangegaann in verband met de aanschaf van een ander huis. Dit is naar het oordeel 
vann de belastingdienst geen clausule op grond waarvan de verhoging kan plaats-
vindenn zonder dat de eerbiedigende werking vervalt. Het betreft geen zonder meer 
doorr de verzekeringsnemer uit te oefenen wilsrecht. Voorwaarde is immers dat een 
extraa geldlening c.q. een hogere geldlening dient te worden aangegaan in verband 
mett de aankoop van een nieuwe onroerende zaak.480 

Opp de vraag welke inhoud het begrip 'verzekerd kapitaal' heeft in artikel 76 luidt 
hett antwoord dat dit elke verzekerde waarde inhoudt die door de verzekeraar zon-
derr meer wordt gegarandeerd. Winstuitkeringen die niet zijn gegarandeerd, maken 
derhalvee voor de toepassing van artikel 76 geen onderdeel uit van het verzekerde 
kapitaal.. Indien dergelijke winstuitkeringen in latere jaren plaatsvinden en worden 
bijgeschrevenn op het verzekerde kapitaal, vormen deze geen verhogingen van het 
verzekerdee kapitaal die leiden tot verlies van de eerbiedigende werking.48' 

Naderhand,, in mei 1996, heeft de belastingdienst desgevraagd zijn standpunt weer-
gegevenn omtrent de vraag wat de gevolgen zijn indien in het kader van een verde-
lingg van een gemeenschap als gevolg van een echtscheiding een kapitaalverzekering 
waaropp de eerbiedigende werking van artikel 76 van toepassing is, wordt gesplitst. 
Dee tot het moment van splitsing verstreken duur van de verzekering kan in zijn 
geheell  aan zowel de man als de vrouw worden toegerekend. Beiden mogen de pre-
miebetalingg voor hun eigen deel voortzetten. De twee nieuwe kapitaalverzekeringen 
wordenn fiscaal gezien als een voortzetting van de oorspronkelijke kapitaalverzeke-
ring.. De reeds betaalde premies worden dan evenredig toebedeeld aan beide verze-
keringen.. De bandbreedte van 1:5 blijf t derhalve voor beide verzekeringen naar 
evenredigheidd in stand.482 

VI.44 Vervreemding 
Artikell  31, zesde lid , tweede volzin Wet IB 1964, zoals dit luidde op 31 december 
19911 is in artikel 76 uitdrukkelijk uitgezonderd van de eerbiedigende werking. Op 
grondd van dit artikel werd onder een kapitaaluitkering uit levensverzekering mede 
verstaann de waarde in het economische verkeer van een kapitaalverzekering zodra 
dezee werd vervreemd dan wel in het vermogen van een onderneming werd ge-
bracht,, of de aanwijzing als begunstigde anders dan ten gevolge van overlijden on-
herroepelijkk werd. In de tweede volzin was een uitzondering opgenomen op grond 
waarvann dergelijke handelingen niet leidden tot heffing indien de verkrijger of be-
gunstigdee een binnenlands belastingplichtige was die de verkregen rechten niet tot 
hett vermogen van een voor zijn rekening gedreven onderneming rekende. 
Naa de inwerkingtreding van het nieuwe regime leiden dergelijke handelingen dus 
well  tot heffing bij de verkrijger of begunstigde, tenzij op grond van artikel 26a 
Wett IB 1964 sprake is van een vrijgesteld rentebestanddeel in de uitkering. De 
kapitaalverzekeringg als zodanig blijft , indien hij is tot stand gekomen voor 1 janu-

4800 Antwoord op vraag C8 Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994. 

4811 Antwoord op vraag CIO Praktijkvragen Brede herwaardering, Infobulletin mei 1994. 

4822 Brief van de werkgroep verzekeringsprodukten van de belastingdienst van 10 april 1996, kenmerk 96.03.04.A. 
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arii  1992, onder de eerbiedigende werking van artikel 76 vallen. Indien en voor 
zolangg aan de voorwaarden van artikel 76 wordt voldaan, blijf t de rente in de uit-
keringg uit hoofde van een dergelijke polis dus ook na de vervreemding belast op de 
wijzee zoals dat voor 1 januari 1992 het geval was. 

Dee uitzondering die artikel 76 maakt voor vervreemding van op 1 januari 1992 
bestaandee kapitaalverzekeringen wordt door de staatssecretaris van Financiën 
gerechtvaardigdd met de stelling dat de eerbiedigende werking met name beoogt te 
bewerkstelligenn dat de fiscale behandeling van de uitvoering van een contract ver-
looptt op de wijze als kon worden voorzien ten tijde van het afsluiten ervan. Dit 
behoeftt naar zijn mening niet zo ver te gaan dat ook handelingen met het contract, 
zoalss bijvoorbeeld vervreemding aan een binnenlands belastingplichtige, onder die 
eerbiedigendee werking vallen.41" Dit standpunt is in de literatuur onder andere 
doorr Bink veroordeeld als zijnde in strijd met de indertijd door de staatssecretaris 
gedanee toezeggingen. Bink zegt hierover: "Het feit dat handelingen met de polis 
niett onder het overgangsrecht zijn begrepen, is in strijd met de gedane toezeggingen. 
Dee daarop betrekking hebbende regelgeving is niet zo ingewikkeld als bij de ge-
clausuleerdee verzekeringen en wellicht prohibitief.""11*4 

Vann Arendonk laat zich weliswaar niet uit over de vraag of er strijd is met gedane 
toezeggingen,, maar spreekt vanwege de duidelijkheid wel zijn voorkeur uit om het 
oudee systeem integraal te handhaven voor bestaande polissen.485 

VI.55 Toetsing aan de uitgangspunten voor toelaatbaarheid terugwerkende kracht 
Artikell  76 zoals dat vanaf 1 januari 1992 luidt, kent geen formele terugwerkende 
kracht.. Uitkeringen uit hoofde van een kapitaalverzekering voor deze datum zijn 
belastt op de voet van het tot 1 januari 1992 geldende regime. De toegezegde eer-
biedigendee werking, het 'ten volle respecteren van contracten die voor de datum 
vann inwerkingtreding zouden worden afgesloten' (zie paragraaf IV.2.1), is niet vol-
ledigg doorgevoerd in de uiteindelijke wetgeving. De toezegging is alleen waarge-
maaktt voor de wijze waarop het rentebestanddeel in een kapitaaluitkering uit 
levensverzekeringg die is afgesloten voor 1 januari 1992 wordt berekend, ook in-
dienn deze uitkering plaatsvindt na deze datum. Voor wat alle overige wettelijke be-
palingenn betreft, vallen op 1 januari 1992 reeds bestaande kapitaalverzekeringen 
volledigg onder het nieuwe regime. Op de regel dat het rentebestanddeel nog wordt 
bepaaldd aan de hand van de regels zoals die golden op 31 december 1991, is een 
uitzonderingg gemaakt voor gevallen als bedoeld in artikel 31, zesde lid, tweede 
volzinn zoals die tot 1 januari 1992 luidde. Een vervreemding van een op die datum 
reedss bestaande kapitaalverzekering, die na 1 januari 1992 plaatsvindt, wordt be-
handeldd volgens het sinds 1 januari 1992 geldende regime. In zoverre is sprake van 
hett niet volledig honoreren van gewekte verwachtingen. De uitlatingen van de 
staatssecretariss van Financiën in 1987 waren zodanig dat belastingplichtigen erop 
mochtenn vertrouwen dat kapitaalverzekeringen blijvend en volledig onder het 
oudee regime zouden worden behandeld. De gekozen systematiek en de uitzonde-

4833 Tweede Kamer 1988-1989, 21198. nr, 3. blz. 97. 

4844 mr Nicolaas Bink, Op weg met de Brede herwaardering , Deventer 1992, blz. 89-90. 

4855 mr drs H.RM. van Arendonk, De kapitaalverzekering: nog toekomst na 1 januari 1990, WFR 1989/5882. 
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ringg voor gevallen als bedoeld in artikel 31, zesde lid, tweede volzin, zijn hiermee 
inn strijd. Er zou in de gevallen als bedoeld in artikel 31, zesde lid, tweede volzin op 
microo niveau (de individuele belastingplichtige) sprake kunnen zijn van ontgaan 
vann belastingen door een kapitaalverzekering tijdens de looptijd, bijvoorbeeld in 
hett zicht van emigratie, te verkopen aan een binnenlands belastingplichtige. Op 
macro-niveauu is dit echter niet het geval. Doordat de tweede volzin van het zesde 
lidd van artikel 31 alleen van toepassing is indien wordt vervreemd aan een binnen-
landss belastingplichtige die de verkregen rechten niet tot zijn ondernemingsvermo-
genn rekent, behoudt de Nederlandse fiscus zijn claim. Er is derhalve geen sprake 
vann een concrete ernstige leemte die leidt tot noemenswaardig ontgaan van belas-
tingen.. De consequenties voor de belastingplichtigen zijn niet onaanvaardbaar in 
dee meest letterlijke zin des woords. Wel is het moeilijk te aanvaarden dat de staats-
secretariss van Financiën zo makkelijk terug denkt te kunnen komen op eerder ge-
danee toezeggingen. Door te kiezen voor de methode van het 'Voorontwerp van 
wet'' heeft de staatssecretaris zelf zijn voorgenomen wetswijzigingen in de open-
baarheidd gebracht. Van aankondigingseffecten en/of ongelijkheid ten gevolge van 
lekkenn is derhalve geen sprake. 

Dee conclusie is dan ook dat de beperkte terugwerkende kracht die artikel 76, zoals 
datt vanaf 1 januari 1992 luidt, in zich bergt, in strijd is met de uitgangspunten 
voorr toelaatbaarheid van terugwerkende kracht. 

VI.66 Jurisprudentie met betrekking tot artikel 76 
Artikell  76 heeft in de korte looptijd van zijn bestaan nog geen uitspraken van de 
belastingrechterr opgeleverd. Wel is er een tweetal voor de toepassing van artikel 
766 relevante besluiten verschenen naar aanleiding van het faillissement van levens-
verzekeraarr Vie d'Or en de daaruit voortvloeiende overdracht van diens portefeuille 
aann Twenteleven N.V., een dochter van de te Leusden gevestigde verzekeraar Levob. 
Toenn einde 1993 Vie d'Or in moeilijkheden kwam en failliet ging, hielden vele 
polishouderss hun premiebetalingen aan Vie d'Or even op in afwachting van de ont-
wikkelingen.. Hierdoor zouden problemen kunnen ontstaan door premies die te laat 
zoudenn worden betaald. 

Inn het Besluit van 14 december 1993, nr. DB93/5199M (V-N 1993/4190) keurt de 
staatssecretariss goed dat premies die bij Vie d'Or hadden moeten worden voldaan, 
maarr te laat zijn voldaan, geacht worden te zijn voldaan ten tijde van de contrac-
tuelee vervaldatum van de desbetreffende premies, mits de premie wordt voldaan 
binnenn een door de hem nog nader vast te stellen termijn na afloop van de periode 
vann onzekerheid. De staatssecretaris kondigt aan dat hij nader zal aangeven op 
welkk tijdstip naar zijn oordeel een einde is gekomen aan de periode van onzeker-
heidd over de afloop van de problemen bij Vie d'Or en binnen welke termijn daarna 
dee premies dienen te zijn voldaan. 

Inn het Besluit van 21 juli 1994, nr. DB94/2468M (V-N 1994/2381) geeft de 
staatssecretariss aan dat door de overdracht van de portefeuille aan Twenteleven 
NVV een einde is gekomen aan de in het besluit van 14 december 1993 genoemde 

223 3 



Hoofdstukk VI Overgangsrecht voor kapitaalverzekeringen 

periodee van onzekerheid. De termijn waarbinnen reeds verschuldigde maar nog 
niett betaalde premies moeten zijn voldaan, willen zij worden geacht op de premie-
vervaldatumm te zijn betaald, eindigt op 31 december 1994. 

Dee overdracht had tot gevolg dat de verzekerde kapitalen van de bij Vie d'Or afge-
slotenn verzekeringen werden verlaagd omdat de boedel onvoldoende verhaal bood. 
Inn dat kader keurt de staatssecretaris voor zo veel nodig goed dat de collectieve 
overdrachtt van de portefeuille geen fiscale gevolgen heeft voor de polishouders. De 
nieuwee verzekeringen zullen worden beschouwd als een voortzetting van de oude 
enn de verlagingen van de verzekerde kapitalen zullen niet leiden tot een fiscaal 
heffingsmoment.. Verhogingen van de verzekerde bedragen die het resultaat zijn 
vann baten die in de toekomst aan Twenteleven toe komen uit claims die de Stichting 
Viee d'Or geldend zullen maken, zullen worden beschouwd als winstdelingen. 
Dergelijkee verhogingen zullen derhalve geen afbreuk doen aan eerbiedigende wer-
kingg of aan andere fiscale faciliteiten die afhankelijk zijn van het achterwege blij -
venn van verhoging van verzekerde bedragen. 

Dee situatie kan zich voordoen dat de op de polissen geplaatste optieclausules 
onvoldoendee ruimte bieden aan de verzekeringnemers om via extra premiebetalin-
genn het verzekerde kapitaal van de door Twenteleven overgenomen kapitaalverze-
keringenn weer op het oorspronkelijk niveau te brengen. Voor die gevallen keurt de 
staatssecretariss goed dat met inachtneming van de premiebandbreedte in artikel 
25,, eerste lid, onderdeel c Wet IB 1964, zoals dit luidde op 31 december 1991, 
tweee hogere jaarpremies te rekenen vanaf het tijdstip van overname door Twente-
levenn kunnen worden voldaan zonder dat de eerbiedigende werking van artikel 76 
verlorenn gaat. Voor de gevallen waarin tussenpersonen die indertijd bij de tot-
standkomingg van de polissen bij Vie d'Or betrokken waren zelf bijdragen leveren 
inn de verhoging van de kapitalen van gedupeerde klanten, keurt de staatssecretaris 
goedd dat dergelijke bijdragen worden beschouwd als winstdelingen en derhalve 
geenn afbreuk doen aan de eerbiedigende werking. 

VI.77 Samenvatting en conclusies 
Artikell  76 Wet IB 1964 heeft voor het overgangsrecht met betrekking tot op 
11 januari 1992 bestaande kapitaalverzekeringen een principieel andere invalshoek 
dann het voor bestaande lijfrenten geldende artikel 75 Wet IB 1964. Op grond van 
artikell  75 zijn alle op 1 januari 1992 geldende regels blijvend van toepassing zolang 
aann de voorwaarden wordt voldaan. Op kapitaalverzekeringen die op 1 januari 
19922 al bestonden, zijn alle nieuwe regels van toepassing met uitzondering van de 
manierr waarop de rente in de uitkering wordt belast. Dit geschiedt nog op de wijze 
zoalss dat voor 1 januari 1992 het geval was. Dit onderscheid in benadering is op-
vallendd omdat geen onderscheid werd gemaakt tussen lijfrenten en kapitaal verze-
keringenn in de toezegging van de staatssecretaris bij de presentatie van het Voor-
ontwerpp van wet dat bestaande polissen ten volle zouden worden gerespecteerd, 
hetgeenn zou inhouden dat het tot de datum van ingang vigerende regime onverkort 
zouu gelden voor de gehele looptijd. 
Dee bepaling van de rente blijf t geschieden op grond van de regels die daarvoor 
goldenn tot 1 januari 1992. Net zoals bij lijfrenten blijf t ook bij kapitaalverzekerin-
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genn niet alleen de wetgeving zoals die tot 1 januari 1992 gold van toepassing, maar 
ookk de via pseudo-wetgeving en jurisprudentie gevormde regels. Verhogingen van 
hett verzekerde kapitaal leiden tot verlies van het overgangsregime, tenzij deze zijn 
gebaseerdd op een normale en gebruikelijke optie. Na een uitgebreide discussie over 
dee reikwijdte van dit begrip, zowel binnen als buiten het parlement, blijken uitein-
delijkk alle bij verzekeraars op 1 januari 1992 in gebruik zijnde clausules op grond 
waarvann het kapitaal zonder aanvullende voorwaarden kan worden verhoogd, als 
'normaall  en gebruikelijk' te worden beschouwd. 

Dee parlementaire behandeling heeft, met name in de Tweede Kamer, weinig aan-
dachtt besteed aan artikel 76. In de Eerste Kamer kwam het begrip normale en ge-
bruikelijkk optie uitvoerig aan de orde. De overige aspecten van de overgangsrege-
lingg voor kapitaalverzekeringen kwamen ook hier niet diepgravend aan de orde. 
Gezienn de opzet van de regeling hebben met name rechtszekerheid en vertrouwen 
eenn belangrijke rol gespeeld. Budgettaire overwegingen bepaalden de grenzen van 
dee eerbiedigende werking, 

Dee door de toezeggingen van de staatssecretaris gewekte verwachtingen zijn niet 
volledigg gehonoreerd. Met name de uitzondering voor artikel 31, zesde lid, tweede 
volzin,, waardoor vervreemding van een op 1 januari 1992 bestaande kapitaalver-
zekeringg onder het nieuwe regime valt, is in strijd met de gewekte verwachtingen. 
Voorr wat betreft de uitkeringen uit hoofde van op 1 januari 1992 bestaande kapi-
taalverzekeringenn is, mede gezien het ruimhartige standpunt omtrent hetgeen moet 
wordenn verstaan onder 'normale en gebruikelijke optie- of indexclausules' wel 
sprakee van eerbiedigende werking en honorering van gewekte verwachtingen. Onder 
'opp de ingangsdatum bestaande contracten' behoeven niet te worden begrepen ver-
hogingenn van het contractueel overeengekomen verzekerde kapitaal indien de 
mogelijkheidd tot verhoging niet reeds op die datum in het contract was opgeno-
men.. Door het besluit van 6 augustus 1993 (BNB 1993/287) leiden alle verhogin-
genn die wel zijn gebaseerd op clausules die op 1 januari 1992 reeds in het contract 
zijnn opgenomen niet tot verlies van de eerbiedigende werking. In zoverre is de 
staatssecretariss zijn toezeggingen volledig nagekomen. Ook op andere terreinen is 
dee staatssecretaris soepel gebleken. Dit geldt bijvoorbeeld voor optieclausules op 
eenn kapitaalverzekering die wordt voortgezet bij een andere verzekeraar. Zo lang 
dezee globaal dezelfde strekking hebben als de clausules bij de oorspronkelijke ver-
zekeraar,, leidt verhoging van het verzekerde kapitaal niet tot verlies van de eerbie-
digendee werking. Een ander voorbeeld is het standpunt dat een kapitaalverzekering 
diee wordt gesplitst in verband met een echtscheiding twee nieuwe kapitaalverzeke-
ringenn oplevert die beide nog onder de eerbiedigende werking vallen. 

Dee strijd die de werking van artikel 76 desondanks oplevert met de uitgangspunten 
voorr toelaatbaarheid van terugwerkende kracht, wordt dan ook veroorzaakt door 
dee behandeling volgens het nieuwe regime van de vervreemding aan een binnen-
landss belastingplichtige van een overigens onder de eerbiedigende werking vallende 
kapitaalverzekering. . 
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